Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp
Toàn Tiểu Bang California
Thứ Ba,
ngày 5 tháng Sáu,
2018
Phòng Phiếu Mở Cửa Từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử!

★ ★ ★ ★ ★

Hướng Dẫn Cử Tri Chính Thức

★ ★ ★ ★ ★

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 Bầu Cử Sơ Bộ được tổ chức trên
toàn Tiểu Bang vào ngày 5 tháng Sáu, 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, 12 tháng Ba, 2018.

Alex Padilla, Tổng Thư Ký Tiểu Bang

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:

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.

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

3

4

5

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.

8

9

Quyền bỏ phiếu nếu quý vị vẫn còn đang xếp
hàng chờ khi các phòng phiếu đóng cửa.
Quyền bỏ phiếu kín mà không có người nào làm
phiền quý vị hay bảo quý vị phải bỏ phiếu như
thế nào.
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.

10

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.
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.
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

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.
2

NỘI DUNG

TRANG
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HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
CÁC DỰ LUẬT

68

Cho Phép Công Khố Phiếu Tài Trợ Cho Công Viên, Việc Bảo Vệ Nguồn Tài Nguyên Thiên Nhiên, Việc
Thích Ứng Với Khí Hậu, Chất Lượng và Nguồn Cung Cấp Nước, và Việc Bảo Vệ Khi Xảy Ra Lũ Lụt
Quy Định Rằng Một Số Thu Nhập Từ Hệ Thống Vận Chuyển Mới Phải Được Sử Dụng cho Những
Mục Đích của Hệ Thống Vận Chuyển. Tu Chính Hiến Pháp Theo Cơ Quan Lập Pháp

14

70

Phải Có Đại Đa Số Phiếu Bầu của Cơ Quan Lập Pháp Chấp Thuận Việc Sử Dụng Ngân Quỹ Dự Trữ
của Hệ Thống Hạn Chế và Trao Đổi Khí Thải. Tu Chính Hiến Pháp Theo Cơ Quan Lập Pháp

18

71
72

Đề ra Ngày Hiệu Lực cho các Dự Luật Lá Phiếu. Tu Chính Hiến Pháp Theo Cơ Quan Lập Pháp

22

69

8

Cho Phép Cơ Quan Lập Pháp Loại Bỏ Yêu Cầu Tái Thẩm Định Thuế Bất Động Sản Đối Với Những
Hệ Thống Thu Gom Nước Mưa Mới Được Xây Dựng. Tu Chính Hiến Pháp Theo Cơ Quan Lập Pháp 26

KHÁI QUÁT VỀ NỢ CÔNG KHỐ PHIẾU CỦA TIỂU BANG

30

PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN

37

PHẦN TRÌNH BÀY MỤC ĐÍCH CỦA ĐẢNG CHÍNH TRỊ

86

THÔNG TIN VỀ CỬ TRI
Quyền của Cử Tri
Những Nhà Đóng Góp Hàng Đầu cho Các
Ứng Cử Viên Toàn Tiểu Bang và Các Dự
Luật Lá Phiếu
Tìm Nơi Bỏ Phiếu của Quý Vị hay một
Trung Tâm Bỏ Phiếu
Các Cuộc Bầu Cử tại California
Đạo Luật về Cḥon Lựa của Cử Tri
Thông Tin Về Các Phần Trình Bày Của Ứng
Cử Viên
Các Văn Phòng Bầu Cử Quận
Thông Tin Quan Trọng về Nội Dung
Dự Luật

2 Hỗ Trợ Cử Tri Khuyết Tật
Lời Khuyên cho Cử Tri Quân Đội và
Ở Nước Ngoài
7 Phục vụ với tư cách là Nhân Viên Quầy
Phiếu vào Ngày Bầu Cử
7 Kiểm Tra Tình Trạng Cử Tri của Quý Vị Trực Tuyến
32 Ghi Danh Trước ở tuổi 16. Bỏ Phiếu ở tuổi 18.
33 Thông Tin về Ngày Bầu Cử
Ghi Danh Cử Tri Có Điêu Kiện
34 Ghi Danh Cử Tri
84 Thông Tin Bảo Mật Ghi Danh Cử Tri
Bỏ Phiếu Tạm Thời
85 Những Ngày Cần Nhớ

88
89
90
91
91
92
92
93
93
94
95

Truy cập Trang Mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang để:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tìm hiểu những đóng góp cho cuộc vận động và hoạt động vận động hành lang cal-access.sos.ca.gov HOẶC
powersearch.sos.ca.gov/
Xem tập hướng dẫn cử tri này bằng các ngôn ngữ khác www.voterguide.sos.ca.gov
Kiểm tra tình trạng ghi danh và thông tin ghi danh của quý vị voterstatus.sos.ca.gov
Tìm nơi bỏ phiếu của quý vị hay một trung tâm bỏ phiếu vào Ngày Bầu Cử www.sos.ca.gov/elections/
polling-place HOẶC voterstatus.sos.ca.gov
Lấy thông tin về lá phiếu bầu bằng thư www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail/
Đọc những thông tin hữu ích dành cho cử tri lần đầu bỏ phiếu www.sos.ca.gov/elections/voting-california
Xem kết quả bầu cử trực tiếp sau khi các phòng phiếu đóng cửa vào Ngày Bầu Cử vote.sos.ca.gov
Tìm hiểu về những cải thiện thú vị đang đến với những cuộc bầu cử tại các quận Madera, Napa, Nevada,
San Mateo, và Sacramento VotersChoice.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 Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang diễn ra vào Thứ
Ba, ngày 5 tháng Sáu. Cuộc bầu cử đang đến rất 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 Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang diễn ra vào Thứ Ba, ngày 5 tháng Sáu. Lá phiếu
của quý vị rất 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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HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
DỰ LUẬT

68

CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ CHO CÔNG VIÊN, VIỆC BẢO VỆ
NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, VIỆC THÍCH ỨNG VỚI KHÍ HẬU, CHẤT
LƯỢNG VÀ NGUỒN CUNG CẤP NƯỚC, VÀ VIỆC BẢO VỆ KHI XẢY RA LŨ LỤT.

TÓM LƯỢC

DỰ LUẬT

69

QUY ĐỊNH RẰNG MỘT SỐ THU NHẬP TỪ HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN MỚI
PHẢI ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO NHỮNG MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG VẬN
CHUYỂN. TU CHÍNH HIẾN PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

Được Cơ Quan Lập Pháp Đưa vào Lá Phiếu TÓM LƯỢC

Được Cơ Quan Lập Pháp Đưa vào Lá Phiếu

Cho phép $4 tỉ dưới dạng công khố phiếu trách nhiệm chung cho: công
viên, việc bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, việc thích ứng với khí
hậu, chất lượng và nguồn cung cấp nước, và việc bảo vệ khi xảy ra lũ lụt.
Tác Động Tài Chính: Chi phí hoàn trả công khố phiếu tiểu bang tăng lên
trung bình $200 triệu hàng năm trong 40 năm. Những khoản tiết kiệm
của chính quyền địa phương cho những dự án liên quan đến nguồn tài
nguyên thiên nhiên, có thể đạt trung bình vài chục triệu mỹ kim hàng
năm trong vài thập niên tiếp theo.

Quy định rằng một số thu nhập được tạo ra bởi một luật tài trợ hệ
thống vận chuyển 2017 phải được sử dụng dành riêng cho những mục
đích của hệ thống vận chuyển và thường nghiêm cấm Cơ Quan Lập
Pháp chuyển các ngân quỹ sang các mục đích khác. Tác Động Tài
Chính: Không có tác động trực tiếp lên số thu nhập hay chi phí của tiểu
bang và địa phương nhưng có thể ảnh hưởng cách chi tiêu một số
khoản tiền.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

CÓ

CÓ

Một phiếu bầu CÓ cho dự
luật này có nghĩa là: Tiểu
bang có thể bán $4.1 tỉ dưới dạng
công khố phiếu trách nhiệm
chung để tài trợ các chương trình
khác nhau liên quan đến tài
nguyên thiên nhiên như việc bảo
tồn môi trường sống của loài
hoang dã, công viên và các dự án
liên quan đến nước.

KHÔNG

Một phiếu bầu
KHÔNG cho dự
luật này có nghĩa là: Tiểu bang
không thể bán $4.1 tỉ dưới dạng
công khố phiếu trách nhiệm
chung để tài trợ các chương trình
khác nhau liên quan đến tài
nguyên thiên nhiên.

TRANH LUẬN

ỦNG

HỘ California đối mặt
với tình trạng hạn hán,
cháy rừng, lũ lụt và các thách thức
khác cho các nguồn tài nguyên
nước và thiên nhiên của chúng ta.
CÓ CHO 68: Đầu tư vào những
nguồn tài nguyên thiên nhiên và
phòng ngừa tai họa, làm sạch nước
uống bị ô nhiễm, tăng cường
nguồn cung cấp nước tại địa
phương, đem đến những công viên
an toàn cho trẻ em và các thế hệ
tương lai. Việc kiểm toán hàng năm
đảm bảo trách nhiệm giải trình.
Hiệp Hội Phổi Mỹ tại California,
Phòng Thương Mại California,
The Nature Conservancy, đồng ý:
www.YES68CA.com

ỦNG HỘ

KHÔNG

Một phiếu bầu
KHÔNG cho dự
luật này có nghĩa là: Trong tương
lai Cơ Quan Lập Pháp có thể thay
đổi luật hiện hành, cho phép họ
chi tiêu một phần thu nhập từ các
loại thuế nhiên liệu và lệ phí xe
được ban hành gần đây cho
những mục đích không phải hệ
thống vận chuyển.

TRANH LUẬN

CHỐNG

ĐỐI Tôi không
ở đây để nói
cho quý vị rằng việc giải quyết
hạn hán, nước, khí hậu, bảo vệ bờ
biển hay việc tiếp cận bên ngoài
là sai. Việc đi vay để làm những
việc đó là sai. California có đủ nợ
rồi. Nó có bảng cân đối kế toán tồi
tệ nhất trong tất cả 50 tiểu bang.
Điều cuối cùng mà Tiểu Bang
California cần là thêm nợ!

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
Ann Newton
Californians for Clean Water
and Safe Parks
12711 Ventura Blvd.,
Suite 170
Los Angeles, CA 91604
(818) 760-2121
anewton@fionahuttonassoc.com
www.YES68CA.com

Một phiếu bầu CÓ cho dự
luật này có nghĩa là: Theo
quy định của Hiến Pháp Tiểu
Bang, Cơ Quan Lập Pháp sẽ phải
tiếp tục chi tiêu các khoản thu
nhập từ các loại thuế nhiên liệu và
lệ phí xe được ban hành gần đây
cho những mục đích của hệ thống
vận chuyển (như việc sửa chữa
đường xá và cải thiện dịch vụ vận
chuyển).

ỦNG

HỘ Dự Luật 69 đảm bảo
các loại thuế hiện nay
của hệ thống vận chuyển CHỈ có thể
được sử dụng cho những dự án cải
thiện hệ thống vận chuyển. Nó
ngăn chặn Cơ Quan Lập Pháp
chuyển hướng các ngân quỹ này
cho những mục đích không phải hệ
thống vận chuyển. Dự Luật 69 bảo
vệ người đóng thuế. Nó KHÔNG
tăng thuế. Được ủng hộ bởi Liên
Đoàn Nữ Cử Tri California, Phòng
Thương Mại California, California
NAACP, Đại Hội Người Cao Niên
California.

CHỐNG

ĐỐI Những lời
hứa mà không
được thực hiện của Sacramento đã
đưa đến một hệ thống vận chuyển
xuống dốc, lạc hậu và tắc nghẽn
trên khắp California. Dự Luật 69
bảo vệ tiền của hệ thống vận
chuyển mà sẽ không sửa chữa hay
xây dựng bất cứ con đường mới
nào. Dự Luật 69 không bảo vệ
nhiều hơn $1 Tỉ thu nhập thuế
xăng. Bầu KHÔNG cho Dự Luật 69.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

CHỐNG ĐỐI

Lance Christensen
Thượng Nghị Sĩ Tiểu
Bang California
John MW Moorlach
Capitol Room 2048
Sacramento, CA 95814
(916) 651-4037
lance.christensen@sen.ca.gov
moorlach.ca.gov

ỦNG HỘ

Liên Minh Bảo Vệ Những Cải Thiện
Hệ Thống Vận Chuyển Địa Phương
(866) 285-9833
info@YesProp69.com
YesProp69.com

CHỐNG ĐỐI

Katie Masingale
Hạ Viện Tiểu Bang California,
Văn Phòng Dân Biểu
Frank Bigelow
California State Capitol,
Suite 4158
Sacramento, CA 95814
(916) 319-2005
Katie.Masingale@asm.ca.gov
ASM.CA.GOV/Bigelow
Hướng Dẫn Tham Khảo Nhanh
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HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
DỰ LUẬT

70

PHẢI CÓ ĐẠI ĐA SỐ PHIẾU BẦU CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP CHẤP THUẬN
VIỆC SỬ DỤNG NGÂN QUỸ DỰ TRỮ CỦA HỆ THỐNG HẠN CHẾ VÀ TRAO
ĐỔI KHÍ THẢI. TU CHÍNH HIẾN PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

TÓM LƯỢC

DỰ LUẬT

71

ĐỀ RA NGÀY HIỆU LỰC CHO CÁC DỰ LUẬT LÁ PHIẾU. TU CHÍNH HIẾN
PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

Được Cơ Quan Lập Pháp Đưa vào Lá Phiếu TÓM LƯỢC

Được Cơ Quan Lập Pháp Đưa vào Lá Phiếu

Bắt đầu vào năm 2024, quy định rằng thu nhập thuế từ hệ thống hạn
chế và trao đổi khí thải phải được tích lũy trong một ngân quỹ dự trữ
cho đến khi Cơ Quan Lập Pháp, bằng hai phần ba đa số, cho phép sử
dụng phần thu nhập thuế đó. Tác Động Tài Chính: Bắt đầu vào năm
2024, mức tăng tạm thời tiềm năng trong thu nhập thuế doanh thu
của tiểu bang, giới hạn từ không đến vài trăm triệu mỹ kim hàng năm,
và những thay đổi có thể trong cách chi tiêu thu nhập từ việc bán giấy
phép khí thải nhà kính.

Quy định rằng các dự luật lá phiếu được phê chuẩn bởi đa số cử tri sẽ
có hiệu lực năm ngày sau khi Tổng Thư Ký Tiểu Bang chứng nhận kết
quả của cuộc bầu cử. Tác Động Tài Chính: Có thể có ít hoặc không có
tác động lên tài chính của tiểu bang và địa phương.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

CÓ

CÓ

Một phiếu bầu CÓ cho dự
luật này có nghĩa là: Bắt
đầu vào ngày 1 tháng Giêng,
2024, thu nhập thu được từ việc
bán giấy phép khí thải nhà kính
của tiểu bang sẽ được ký gửi vào
một ngân quỹ mới, đặc biệt.
Những khoản tiền ký gửi này sẽ
tiếp tục cho đến khi ngày hiệu lực
của một dự luật mà chi tiêu tiền từ
ngân quỹ đó, được thông qua với
hai phần ba số phiếu bầu của mỗi
viện thuộc Cơ Quan Lập Pháp.
Việc miễn thuế tiêu thụ hiện nay
của tiểu bang cho việc sản xuất và
một số thiết bị khác sẽ được đình
chỉ trong cùng khoảng thời gian
mà thu nhập từ việc đấu giá được
ký gửi vào ngân quỹ đặc biệt.

KHÔNG

Một phiếu bầu
KHÔNG cho dự
luật này có nghĩa là: Cơ Quan Lập
Pháp có thể tiếp tục cho phép chi
tiêu thu nhập của tiểu bang thu
được từ việc bán giấy phép khí
thải nhà kính bằng đa số phiếu
bầu. Việc miễn thuế tiêu thụ hiện
nay của tiểu bang cho việc sản
xuất và một số thiết bị khác sẽ
vẫn còn hiệu lực cho đến ngày
1 tháng Bảy, 2030.

TRANH LUẬN

ỦNG

HỘ Dự Luật 70 được
ỦNG HỘ BỞI ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ ĐẢNG VIÊN
ĐẢNG CỘNG HÒA, NGƯỜI LAO
ĐỘNG, DOANH NGHIỆP; VÀ NÔNG
DÂN mà muốn bảo vệ môi trường
của chúng ta và phát triển nền kinh
tế của chúng ta. Việc thúc đẩy hai
phần ba số phiếu bầu của cơ quan
lập pháp giúp bảo đảm TIỀN ĐƯỢC
CHI TIÊU MỘT CÁCH KHÔN NGOAN
CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐƯỢC ƯU
TIÊN CAO MÀ ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO
NGƯỜI DÂN CALIFORNIA VÀ NÓ
KHÔNG ĐƯỢC CHUYỂN HƯỚNG
CHO NHỮNG DỰ ÁN CÁ NHÂN.
www.YesOnProposition70.com

ỦNG HỘ
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KHÔNG

Một phiếu bầu
KHÔNG cho dự
luật này có nghĩa là: Hầu hết các
dự luật lá phiếu của tiểu bang sẽ
tiếp tục có hiệu lực vào ngày sau
Ngày Bầu Cử.

TRANH LUẬN

CHỐNG

ĐỐI Dự luật 70
xuất phát từ nỗ
lực ủng hộ ngành công nghiệp
dầu nhằm làm suy yếu chương
trình chính của tiểu bang là cắt
giảm tình trạng ô nhiễm không
khí gây hại và thay đổi khí hậu. Nó
sẽ làm tăng rào cản lập pháp, làm
tổn hại sức khỏe người dân, và
cho phép các lợi ích đặc biệt
chống lại môi trường. 35 tổ chức
môi trường và Liên Đoàn Nữ Cử Tri
California phản đối Dự Luật 70.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
Yes on Proposition 70
Info@YesonProposition70.com
www.YesOnProposition70.com

Một phiếu bầu CÓ cho dự
luật này có nghĩa là: Hầu
hết các dự luật lá phiếu của tiểu
bang (còn được gọi dự luật) sẽ có
hiệu lực sau khi số phiếu bầu trên
toàn tiểu bang được đếm và xác
nhận— khoảng sáu tuần sau
Ngày Bầu Cử.

ỦNG

HỘ Dự Luật 71 sẽ
phòng tránh tình
trạng nhầm lẫn về các ngày thực
hiện đối với những dự luật lá
phiếu trong các cuộc bầu cử trong
tương lai. Hiện nay, các dự luật có
hiệu lực vào ngày sau ngày bầu
cử, trừ khi được nêu khác. Dự Luật
71 sẽ cung cấp một điểm rõ ràng
mà ở đó các dự luật sẽ có hiệu lực,
loại bỏ tình trạng nhầm lẫn khi
kết quả bầu cử phải được xác
nhận.

CHỐNG

ĐỐI Mặc dù
chắc chắn có
mục đích tốt, nhưng Dự Luật 71
không cần thiết và sẽ cản trở các
dự luật lá phiếu tương lai có hiệu
lực (một cách hồi tố) “ngày sau
cuộc bầu cử” như hiện được cho
phép theo Hiến Pháp California.
Đôi khi điều quan trọng là những
thay đổi trong luật được cử tri đưa
ra cần được áp dụng trong thời
gian sớm nhất có thể.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

CHỐNG ĐỐI

info@stopprop70.org
www.stopprop70.org

ỦNG HỘ

Kevin Mullin
Hạ Viện Tiểu Bang CA
Chủ Tịch Tạm Quyền
Rm. 3160 CA State Capitol
Sacramento, CA 95814
(916) 319-2022
Kevin.Mullin@asm.ca.gov

CHỐNG ĐỐI

Gary Wesley
gary.wesley@yahoo.com

HƯỚNG DẪN THAM KHẢO NHANH
DỰ LUẬT

72

CHO PHÉP CƠ QUAN LẬP PHÁP LOẠI BỎ YÊU CẦU TÁI THẨM ĐỊNH THUẾ
BẤT ĐỘNG SẢN ĐỐI VỚI NHỮNG HỆ THỐNG THU GOM NƯỚC MƯA MỚI
ĐƯỢC XÂY DỰNG. TU CHÍNH HIẾN PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

TÓM LƯỢC

Được Cơ Quan Lập Pháp Đưa vào Lá Phiếu

Cho phép Cơ Quan Lập Pháp phê chuẩn việc xây dựng các hệ thống thu
gom nước mưa, được hoàn tất vào hoặc sau ngày 1 tháng Giêng, 2019,
mà không phải yêu cầu tái thẩm định thuế bất động sản. Tác Động Tài
Chính: Có thể làm giảm một chút thu nhập thuế bất động sản hàng năm
cho các chính quyền địa phương.

PHIẾU BẦU CỦA QUÝ VỊ CÓ Ý NGHĨA GÌ

CÓ

Một phiếu bầu CÓ cho dự
luật này có nghĩa là: Việc
thiết lập một hệ thống thu gom
và trữ nước mưa trên một bất
động sản không thể dẫn đến việc
làm cho hóa đơn thuế bất động
sản cao hơn.

KHÔNG

Một phiếu bầu
KHÔNG cho dự
luật này có nghĩa là: Việc thiết lập
một hệ thống thu gom và trữ
nước mưa trên một bất động sản
có thể dẫn đến việc làm cho hóa
đơn thuế bất động sản cao hơn.

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

Tìm Nơi Bỏ Phiếu của Quý Vị hay
một Trung Tâm Bỏ Phiếu
Những nơi bỏ phiếu và trung tâm bỏ phiếu được thiết
lập bởi các viên chức bầu cử quận. Tìm địa chỉ nơi bỏ
phiếu hay địa điểm trung tâm bỏ phiếu của quý vị
trong tập Hướng Dẫn Cử Tri quận mà quý vị nhận được
qua đường bưu điện vài tuần trước Ngày Bầu Cử.

TRANH LUẬN

ỦNG

CHỐNG

HỘ Dự Luật 72 sẽ ngăn
ĐỐI Không có
ngừa việc tăng thuế
tranh luận nào
bất động sản cho những chủ nhà chống lại Dự Luật 72 được trình.
có lắp đặt hệ thống tái sử dụng
nước mưa mà có lợi cho toàn tiểu
bang chúng ta. Việc loại bỏ tiền
phạt thuế này sẽ bảo quản nguồn
nước quý báu, hỗ trợ cá và loài
hoang dã; giảm các hóa đơn tiền
nước. Người ta không nên trả tiền
phạt thuế vì bảo quản nước. Có
cho Dự Luật 72.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

ỦNG HỘ

Steven Glazer
Thượng Viện Tiểu Bang California
21C Orinda Wy. #111
Orinda, CA 94563
Steven@SaveCaWater.org
SaveCaWater.org

CHỐNG ĐỐI

Không có thông tin liên lạc nào
được cung cấp.

Quý vị cũng có thể truy cập trang mạng của Tổng
Thư Ký Tiểu Bang tại voterstatus.sos.ca.gov hoặc
www.sos.ca.gov/elections/polling-place hoặc gọi
Đường Dây Nóng miễn phí dành cho Cử Tri tại
(800) 339-8163.
Quý vị cũng có thể nhắn tin Vote gửi đến GOVOTE
(468683) để tìm địa điểm nơi bỏ phiếu của quý vị.
Hoặc quý vị có thể tải xuống ứng dụng di động Vote
California từ các cửa hàng iOS hoặc Android.
Nếu quý vị sống tại các quận Madera, Napa, Nevada,
San Mateo, hoặc Sacramento, quý vị có thể bỏ phiếu
tại bất cứ trung tâm bỏ phiếu nào tại quận của quý vị.
Truy cập VotersChoice.sos.ca.gov hoặc xem trang 33
của tập hướng dẫn này để biết thêm thông tin.

Quyền của Cử Tri
Để biết thông tin về quyền bỏ phiếu của quý vị, xin
xem trang 2 của tập hướng dẫn này.

Hướng Dẫn Tham Khảo Nhanh
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DỰ LUẬT

68

CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ CHO CÔNG VIÊN, VIỆC BẢO VỆ
NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, VIỆC THÍCH ỨNG VỚI KHÍ HẬU, CHẤT
LƯỢNG VÀ NGUỒN CUNG CẤP NƯỚC, VÀ VIỆC BẢO VỆ KHI XẢY RA LŨ LỤT.

PHẦN TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC

Đ Ư Ợ C S OẠ N T H ẢO B Ở I TỔ N G C H Ư Ở N G LÝ

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy trên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại
http://voterguide.sos.ca.gov/.

• Cho phép $4 tỉ dưới dạng công khố phiếu
TÓM LƯỢC PHẦN ƯỚC TÍNH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN
trách nhiệm chung cho: việc thiết lập và
LẬP PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH THỰC LÊN
phục hồi các công viên của tiểu bang và địa
CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
phương, các dự án bảo vệ nguồn tài nguyên
thiên nhiên, các dự án về việc thích ứng với
• Chi phí hoàn trả công khố phiếu tiểu bang
khí hậu, các dự án về phẩm chất và nguồn
tăng lên trung bình khoảng $200 triệu hàng
cung cấp nước, và các dự án bảo vệ khi xảy
năm trong 40 năm tiếp theo.
ra lũ lụt.
• Những khoản tiết kiệm cho chính quyền
• Tái phân bổ $100 triệu thuộc thẩm quyền
địa phương, có thể đạt trung bình vài chục
công khố phiếu chưa được sử dụng từ những
triệu mỹ kim hàng năm trong vài thập niên
đạo luật công khố phiếu trước đó cho cùng
tiếp theo.
mục đích.
• Dành riêng những khoản tiền từ Ngân Quỹ
Chung để trả hết nợ công khố phiếu.
• Yêu cầu những ngân quỹ tương xứng không
thuộc tiểu bang cho một số dự
Phần Ước Tính Chi Phí Công Khố Phiếu Tiểu Bang
án và ưu tiên cho những cộng
Cho phép vay số tiền mới
$4.0 tỉ
đồng bị thiệt thòi đối với
Chi phí trung bình hàng năm để trả hết tiền công khố phiếu $200 triệu
một số dự án.
Khoảng thời gian hoàn trả có thể
40 năm
• Yêu cầu việc kiểm toán
Nguồn hoàn trả
Thu nhập thuế chung
hàng năm.
SỐ PHIẾU BẦU CUỐI CÙNG CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP CHO SB 5 (DỰ LUẬT 68)
(CHƯƠNG 852, CÁC ĐẠO LUẬT 2017)
Thượng Viện:

Số Phiếu Bầu Có 27

Số Phiếu Bầu Không 9

Hạ Viện:

Số Phiếu Bầu Có 56

Số Phiếu Bầu Không 21

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

THÔNG TIN CƠ SỞ
Phần Chi Tiêu của Tiểu Bang cho Các Chương
Trình Tài Nguyên Thiên Nhiên. Tiểu bang điều
hành nhiều chương trình khác nhau để bảo vệ
môi trường, bảo tồn nguồn tài nguyên thiên
nhiên, cung cấp biện pháp bảo vệ khi xảy ra
lũ lụt, cải thiện phẩm chất nước, và đem đến
những cơ hội giải trí cho người dân. Tiểu bang
cũng cung cấp những khoản trợ cấp và khoản
vay cho các chính quyền địa phương, tổ chức phi
8 | Phần Tiêu Đề và Tóm Lược / Phân Tích

lợi nhuận và những tổ chức khác vì những mục
đích tương tự. Trong những năm gần đây, tiểu
bang đã chi tiêu khoảng $5 tỉ hàng năm để hỗ
trợ những loại chương trình này. Tiểu bang chủ
yếu dựa vào sự kết hợp của công khố phiếu trách
nhiệm chung (General Obligation, GO), thu nhập
từ phí, và Ngân Quỹ Chung của tiểu bang để hỗ
trợ những chương trình này. (Ngân Quỹ Chung
là tài khoản hoạt động chính của tiểu bang mà
trả cho việc giáo dục, nhà tù, y tế và các dịch
vụ khác.)
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Các chương trình tài nguyên thiên nhiên của tiểu
bang và địa phương hỗ trợ nhiều loại mục đích
khác nhau, bao gồm:
• Bảo Tồn Nguồn Tài Nguyên Thiên Nhiên.
Tiểu bang cung cấp các ngân quỹ để mua,
bảo vệ, và cải thiện các khu vực thiên
nhiên— bao gồm những khu vực hoang dã
và không gian mở; rừng; môi trường sinh
sống của loài hoang dã; sông, hồ, và suối; và
môi trường sinh sống ven biển. Các chương
trình bảo tồn của tiểu bang thường được
quản lý bởi các cơ quan bảo tồn tiểu bang
và các ban ngành khác. Những chương trình
này thường cung cấp các khoản trợ cấp cho
chính quyền địa phương hay tổ chức khác
mà thực hiện các dự án.
• Công Viên Tiểu Bang và Địa Phương. Tiểu
bang điều hành hệ thống công viên thuộc
tiểu bang, bao gồm 280 công viên. Ngoài
ra, tiểu bang cung cấp các ngân quỹ cho
các chính quyền địa phương để mua và bảo
quản các công viên, đường mòn, và các khu
vực giải trí khác ở địa phương và khu vực.
• Việc Bảo Vệ Khi Xảy Ra Lũ Lụt. Tiểu bang tài
trợ việc xây dựng và sửa chữa các dự án bảo
vệ khi xảy ra lũ lụt như một phần trong hệ
thống quản lý lũ lụt tại Thung Lũng Trung
Tâm của tiểu bang. Bao gồm việc sửa chữa
và củng cố các con đê và các dự án được
thiết kế để chuyển dòng nước ra khỏi những
khu vực bị ô nhiễm trong những trận bão
lớn. Tiểu bang cũng cung cấp ngân quỹ cho
chính quyền địa phương để hoàn tất những
loại dự án tương tự trên toàn tiểu bang.
• Nước Uống An Toàn. Tiểu bang cho vay và trợ
cấp cho những dự án địa phương được đưa
ra để cải thiện việc tiếp cận nước uống sạch.
Bao gồm những dự án lắp đặt thiết bị để loại
bỏ chất gây ô nhiễm không lành mạnh từ các
nguồn cung cấp nước tại địa phương.
• Dự Án Khác Liên Quan Đến Nước. Tiểu
bang cung cấp ngân quỹ cho nhiều dự án
khác nhau khác trên toàn tiểu bang mà cải
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thiện phẩm chất nước hay độ an toàn của
nguồn cung cấp nước. Ví dụ, tiểu bang cung
cấp các khoản cho vay và trợ cấp cho các
cơ quan địa phương để xây dựng các dự
án tái chế hay tái sử dụng nước, trữ thêm
nước dưới mặt đất (được nói đến như "bổ
sung nước ngầm"), và làm sạch nguồn nước
ngầm bị ô nhiễm.
Khoản Tài Trợ Công Khố Phiếu Trước Đây cho
Các Chương trình Tài Nguyên Thiên Nhiên. Kể từ
năm 2000, cử tri đã cho phép khoảng $27 tỉ công
khố phiếu GO tại các cuộc bầu cử toàn tiểu bang
để tài trợ các dự án tài nguyên thiên nhiên khác
nhau. Trong số tiền này, khoảng $9 tỉ vẫn còn có
thể cung cấp cho những dự án mới kể từ tháng
Sáu, 2017. (Hầu hết các ngân quỹ công khố phiếu
vẫn còn cung cấp được dành cho những mục
đích liên quan đến nước được cho phép theo Dự
Luật 1, mà đã được chấp thuận vào năm 2014.)
Tiểu bang hoàn trả công khố phiếu GO theo thời
gian, với tiền lời, bằng cách sử dụng Ngân Quỹ
Chung của tiểu bang. (Để biết thêm thông tin về
cách hoạt động của công khố phiếu và cách công
khố phiếu được đề xuất này sẽ tác động đến ngân
sách tiểu bang, xin xem "Khái Quát về Nợ Công
Khố Phiếu của Tiểu Bang" ở phần sau trong tập
hướng dẫn này.)

ĐỀ XUẤT
$4.1 Tỉ Công Khố Phiếu GO cho Các Chương Trình
Tài Nguyên Thiên Nhiên. Dự luật này cho phép
tiểu bang bán tổng cộng $4.1 tỉ công khố phiếu
GO cho các chương trình khác nhau liên quan đến
nguồn tài nguyên thiên nhiên. Tổng số tiền này
bao gồm $4 tỉ thuộc công khố phiếu mới. Nó cũng
bao gồm một khoản chuyển hướng $100 triệu
thuộc những công khố phiếu chưa được bán mà
cử tri đã chấp thuận trước đây cho những loại sử
dụng tài nguyên thiên nhiên cụ thể.
Mục Đích Cụ Thể Của Ngân Quỹ Công Khố
Phiếu. Dự luật này cung cấp tài trợ cho các ban
ngành của tiểu bang và các chính quyền địa
phương để sử dụng cho những mục đích liên
Phần Tiêu Đề và Tóm Lược / Phân Tích
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Dự luật yêu cầu việc báo
cáo công khai thường xuyên
Sử Dụng Dự Luật 68 Quỹ Công Khố Phiếu
về việc các ngân quỹ công
(Đơn vị tính: Triệu)
khố phiếu đã được chi tiêu
Bảo Tồn và Phục Hồi Nguồn Tài Nguyên Thiên Nhiên
$1,547
như thế nào, cũng như cho
Các khu vực bảo tồn Tiểu Bang và bảo tồn động vật hoang dã
767
phép kiểm toán tài chính
Chuẩn bị sẵn sàng về khí hậu và phục hồi môi trường sống
443
bởi các cơ quan giám sát
Bảo vệ đại dương và ven biển
175
tiểu bang. Ngoài ra, đối với
Cải tiến sông và đường thủy
162
một số chương trình được
tài trợ bởi công khố phiếu
Công viên và giải trí
$1,283
này, bên nhận—hầu hết
Công viên trong khu dân cư ít công viên
725
các chính quyền địa
Công viên địa phương và khu vực
285
phương—sẽ chỉ hội đủ điều
Phục hồi, bảo tồn và bảo vệ công viên Tiểu Bang
218
kiện để nhận khoản tài trợ
Đường mòn, đường đi lành mạnh và giải trí nông thôn
55
này nếu họ có đóng góp
Nước
$1,270
một số khoản tài trợ để hỗ
Bảo vệ khi xảy ra lũ lụt
550
trợ những dự án. Quy định
Bổ cập và làm sạch nước ngầm
370
địa phương chia sẻ chi
Nước uống an toàn
250
phí, khi áp dụng, ít nhất là
Tái chế nước
100
20 phần trăm khoản tài trợ
công khố phiếu được cấp.
Tổng
$4,100
Ví dụ, một thành phố nhận
được một khoản trợ cấp
$100,000
để
xây
dựng
một con đường mòn
quan đến nguồn tài nguyên thiên nhiên cụ thể,
mới
trong
công
viên
sẽ
cần đóng góp ít nhất
được tóm lược tại Hình 1. Phần tài trợ này bao
$20,000 vào dự án.
gồm $1.5 tỉ cho nhiều loại chương trình khác
Dự luật cũng bao gồm một số điều khoản được
nhau với chủ đích chung là bảo tồn môi trường
sống tự nhiên; cải thiện hệ sinh thái biển, sông và đưa ra để hỗ trợ "những cộng đồng chịu thiệt
các hệ sinh thái khác; và tăng cường sức bền của thòi" và những cộng đồng rất chịu thiệt thòi (nói
môi trường để chống đỡ những ảnh hưởng từ sự chung, những cộng đồng có thu nhập trung bình
thay đổi khí hậu (như mực nước biển tăng lên, và thấp hơn). Ví dụ, quy định địa phương chia sẻ chi
phí sẽ không áp dụng cho hầu hết các khoản trợ
tình trạng hạn hán và cháy rừng thường xuyên
cấp được cung cấp cho những cộng đồng này.
hơn). Công khố phiếu cũng cung cấp $1.3 tỉ cho
Ngoài ra, dự luật quy định rằng với mỗi loại sử
những dự án công viên và giải trí, mà hầu hết sẽ
được sử dụng để xây dựng hay cải thiện các công dụng được nêu rõ trong công khố phiếu, ít nhất
viên địa phương. Cuối cùng, công khố phiếu cung 15 phần trăm ngân quỹ đem lại lợi ích cho các
cấp $1.3 tỉ cho những dự án khác nhau liên quan cộng đồng chịu thiệt thòi.
đến nước, như để tăng cường việc bảo vệ chống
lũ lụt, bổ sung và làm sạch nguồn nước ngầm,
ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
và cung cấp nước uống an toàn.
Chi Phí Công Khố Phiếu. Dự luật này sẽ cho phép
Điều Khoản Hành Chính. Dự luật này bao gồm
tiểu bang mượn $4 tỉ bằng cách bán công khố
một số điều khoản được đưa ra để kiểm soát
phiếu GO bổ sung cho nhà đầu tư, những người
các ngân quỹ công khố phiếu được quản lý và
này sẽ được hoàn trả với tiền lời bằng cách sử
giám sát bởi các cơ quan tiểu bang như thế nào.
dụng thu nhập thuế từ Ngân Quỹ Chung của tiểu
Hình 1
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bang. Khoản chi phí để tiểu bang hoàn trả những
công khố phiếu này sẽ tùy thuộc vào những yếu
tố khác nhau—như mức lãi suất có hiệu lực tại
thời điểm chúng được bán, thời điểm bán công
khố phiếu, và khoảng thời gian hoàn trả chúng.
Chúng tôi ước tính tổng chi phí để người đóng
thuế hoàn trả công khố phiếu sẽ là $7.8 tỉ để
trả hết cả tiền gốc ($4.0 tỉ) và tiền lời ($3.8 tỉ).
Điều này sẽ dẫn đến chi phí hoàn trả trung bình
khoảng $200 triệu hàng năm trong 40 năm
tiếp theo. Số tiền này là khoảng một phần năm
của một phần trăm ngân sách từ Ngân Quỹ
Chung của tiểu bang.
Chi Phí và Khoản Tiết Kiệm Địa Phương để
Hoàn Tất các Dự Án Nhiều nguồn tài trợ công
khố phiếu sẽ được sử dụng cho những dự án của
chính quyền địa phương. Việc cung cấp những
ngân quỹ công khố phiếu tiểu bang cho những
dự án địa phương sẽ ảnh hưởng đến số lượng
nguồn tài trợ địa phương được chi tiêu cho
những dự án này. Trong nhiều trường hợp, tình
trạng sẵn có của công khố phiếu tiểu bang có thể
làm giảm phần chi tiêu của địa phương. Ví dụ,
điều này sẽ xảy ra trong những trường hợp khi
các ngân quỹ công khố phiếu tiểu bang đã thay
thế các khoản tiền mà chính quyền địa phương lẽ
ra sẽ chi tiêu cho những dự án.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các ngân
quỹ công khố phiếu tiểu bang có thể tăng phần
tổng chi tiêu cho những dự án của chính quyền
địa phương. Ví dụ, tình trạng sẵn có của ngân
quỹ công khố phiếu có thể khuyến khích một số
chính quyền địa phương xây dựng những dự án
bổ sung hay những dự án lớn hơn hẳn. Đối với
một số dự án trong số này—như khi công khố
phiếu yêu cầu một phần chia sẻ chi phí của địa
phương—các chính quyền địa phương sẽ chịu
một số chi phí bổ sung.

DỰ LUẬT

68
TIẾP THEO

Sau khi cân nhắc kỹ, chúng tôi ước tính dự luật
này sẽ đem đến khoản tiết kiệm cho chính quyền
địa phương để hoàn tất những dự án được tài trợ
theo công khố phiếu này. Những khoản tiết kiệm
này có thể đạt trung bình vài chục triệu mỹ kim
hàng năm trong vài thập niên tiếp theo. Số tiền
chính xác sẽ thay đổi tùy theo những dự án cụ
thể được thực hiện bởi chính quyền địa phương,
số tiền chia sẻ chi phí của địa phương theo quy
định của các cơ quan tiểu bang, và số tiền tài trợ
bổ sung mà chính quyền địa phương cung cấp để
hỗ trợ các dự án đó.
Ảnh Hưởng Tài Chính Khác Lên Tiểu Bang và
Địa Phương. Có thể có những ảnh hưởng tài
chính khác lên tiểu bang và địa phương theo
công khố phiếu này. Ví dụ, các chi phí có thể tăng
lên để điều hành và bảo trì các công viên mới
được xây dựng. Mặt khác, một số dự án có thể
làm giảm các chi phí trong tương lai, như bằng
việc sửa chữa đê chống lũ để làm giảm những
tổn thất do lũ lụt gây ra trong tương lai. Không
được biết số tiền của những ảnh hưởng tài chính
có thể xảy ra này nhưng có thể đáng kể.
Truy cập http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/
2018-ballot-measure-contribution-totals/
để lấy danh sách các ủy ban chủ yếu được hình
thành để ủng hộ hoặc phản đối dự luật này. Truy cập
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top‑contributors/
jun-18-primary.html để lấy thông tin về 10 nhà
đóng góp hàng đầu của ủy ban.
Nếu quý vị muốn một bản sao toàn văn dự luật tiểu bang,
vui lòng gọi cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại (800) 339-8163
hoặc quý vị có thể gửi email cho vigfeedback@sos.ca.gov
và một bản sao sẽ được gửi cho quý vị miễn phí qua
đường bưu điện.
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★ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 68 ★

BẦU CÓ cho DỰ LUẬT 68—BẢO ĐẢM NƯỚC UỐNG AN TOÀN VÀ BẢO
VỆ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CỦA CALIFORNIA TRONG
NHỮNG THỜI ĐIỂM KHÔNG CHẮC CHẮN
California đối diện với tình trạng hạn hán thường xuyên và nghiêm
trọng hơn, cháy vùng hoang dã, không khí không trong lành, thời
tiết không thể dự đoán trước và bị giảm nguồn tài trợ và hỗ trợ từ
liên bang cho vùng đất, bờ biển và nước của chúng ta.
Bầu CÓ cho dự luật 68 bảo vệ nguồn tài nguyên đặc biệt của
California và giúp bảo đảm mọi người dân California được tiếp cận
nguồn nước uống và công viên sạch sẽ, an toàn.
BẢO VỆ PHẨM CHẤT NƯỚC UỐNG
Bầu CÓ cho dự luật 68 bảo vệ và cải thiện phẩm chất nước của
California bằng cách không cho các chất ô nhiễm độc hại đi vào
nguồn nước của chúng ta và làm sạch các nguồn nước bị nhiễm bẩn.
BẢO VỆ NGUỒN CUNG CẤP NƯỚC. CHUẨN BỊ TRƯỚC HẠN HÁN
Dự luật 68 là một cách làm thông minh, hiệu quả trong việc bảo đảm
nguồn cung cấp nước cho tương lai: • Phục hồi nguồn cung cấp nước
ngầm, mà đã bị rút cạn kiệt trong mùa hạn hán vừa qua • Tái chế
thêm nước tại địa phương và giúp các nông trang bảo quản nước
• Thu gom thêm nước mưa và phòng ngừa lũ lụt
“Bầu CÓ cho dự luật 68 là một đầu tư thông minh cho tương lai của
California bằng cách bảo vệ cho nguồn cung cấp nước của chúng
ta không bị ô nhiễm và giúp các cộng đồng địa phương thích ứng
trong những thời điểm không chắc chắn. Những loại đầu tư này
quan trọng cho cư dân thời nay và các thế hệ tương lai,” Tim Quinn,
Hiệp Hội Các Cơ Quan Cấp Nước California.
MANG NƯỚC UỐNG VÀ CÔNG VIÊN SẠCH SẼ, AN TOÀN CHO CỘNG
ĐỒNG CÓ NHU CẦU
Một số cộng đồng California có nước bị nhiễm bẩn quá mức đến nỗi
cư dân không thể mở vòi nước máy và uống nước tại nhà riêng của
họ. Ở nhiều nơi, các gia đình không được tiếp cận các công viên an
toàn tại địa phương.
Bầu CÓ cho dự luật 68 để làm sạch các nguồn cung cấp nước địa
phương bị nhiễm bẩn nghiêm trọng và thực hiện những đầu tư được
mong chờ quá lâu tại những công viên địa phương, nơi chúng được
cần nhất.
“Mọi trẻ em cần có những nơi an toàn hơn để vui chơi và tiếp cận
không khí và nước sạch. Bầu CÓ cho dự luật 68.” Bác Sĩ Richard
Jackson, M.D., Giáo Sư Danh Dự, UCLA Fielding School of Public Health.

BẢO VỆ SÔNG, HỒ VÀ SUỐI CỦA CHÚNG TA
Bầu CÓ cho dự luật 68 để bảo vệ sông, hồ, suối và các khu vực tự
nhiên, là những nguồn nước uống sạch và những địa điểm đẹp nơi
các gia đình đi bộ đường dài, cắm trại, bơi lội và vui chơi.
BẢO VỆ BỜ BIỂN, NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VÀ CÔNG VIÊN
CỦA CHÚNG TA
Bầu CÓ cho dự luật 68 để giúp bảo vệ phẩm chất không khí và bảo
quản nguồn tài nguyên quý giá nhất của California cho các thế hệ
tương lai: • Phục hồi các khu vực tự nhiên; thực hiện các biện pháp
phòng ngừa cháy cỏ hoang nghiêm trọng • Phòng ngừa tình trạng
ô nhiễm không khí độc hại • Cải thiện việc tiếp cận ven biển của
chúng ta; bảo vệ không để cho các bãi biển, vịnh và vùng nước ven
biển bị ô nhiễm. • Phục hồi môi trường sống của cá và loài hoang
dã California • Cung cấp những công viên tại địa phương, đặc biệt ở
những cộng đồng nơi trẻ em hiện không được tiếp cận
TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH VÀ GIÁM SÁT NGHIÊM NGẶT
Bầu CÓ cho dự luật 68 để bảo đảm các ngân quỹ sẽ được sử dụng
hiệu quả cho những mục đích đã định bằng cách yêu cầu việc kiểm
toán độc lập hàng năm và bằng việc thiết lập một ủy ban công dân
cố vấn để duyệt xét các khoản chi tiêu.
HỖ TRỢ RỘNG LỚN, LƯỠNG ĐẢNG
Dự luật 68 đã được đưa vào lá phiếu với sự hỗ trợ lưỡng đảng, và
được tán thành bởi các nhóm hiểu tầm quan trọng của một phiếu
bầu CÓ để cải thiện sức khỏe công cộng và bảo vệ nước sạch của
California cho sức khỏe, nền kinh tế, trẻ em và gia đình chúng ta.
Người ủng hộ bao gồm: • Phòng Thương Mại California, Nhóm kinh
doanh nổi bật nhất của California • Hiệp Hội Các Cơ Quan Cấp Nước
California, đại diện cho các cơ quan địa phương cung cấp nước
uống của California • Liên Đoàn Các Thành Phố California, đại diện
cho các chính quyền địa phương • The Nature Conservancy, The
Trust for Public Land,, Tổ Chức Công Viên Tiểu Bang California, và
một số nhóm bảo tồn
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 68
Tìm hiểu thêm tại www.yes68ca.com
THƯỢNG NGHỊ SĨ KEVIN DE LEÓN
Thượng Viện Tiểu Bang California Chủ Tịch Lâm Thời
BÁC SĨ MICHAEL ONG, M.D.
Hiệp Hội Phổi Hoa Kỳ tại California
DAN HOWELLS-SCHAFROTH, Giám Đốc Tiểu Bang California
Clean Water Action

★ BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 68 ★
Chúng tôi có thể chia sẻ một sự thật khá buồn với quý được
không? California có khoản thâm hụt thực, không hạn chế lớn
nhất trong tất cả 50 tiểu bang trong nước!
Đây là các mức xếp hạng của mười một tiểu bang được quản lý
yếu kém nhất và các khoản thâm hụt thực, không hạn chế của
chúng cho năm kết thúc 2016 (bảng kê tài chính được kiểm toán
vào ngày 30 tháng Sáu, 2017 của California đã không được hoàn
tất trước khi báo cáo này được soạn thảo vào giữa tháng Hai):
1. California
$169 tỉ
2. Illinois
150 tỉ
3. New Jersey
137 tỉ
4. Massachusetts
59 tỉ
5. Connecticut
51 tỉ
6. New York
41 tỉ
7. Kentucky
38 tỉ
8. Maryland
26 tỉ
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9. Texas
20 tỉ
10. Pennsylvania
19 tỉ
11. Louisiana
12 tỉ
Quý vị có thật sự muốn thêm gánh nặng nợ nần cho tiểu bang
này không? Quý vị có biết rằng các khoản thanh toán hàng năm
cho tiền gốc và tiền lời trên công khố phiếu này sẽ loại bỏ các
dịch vụ khác mà Sacramento cần cung cấp không? Như việc giúp
đỡ người vô gia cư hay hỗ trợ người bệnh tâm thần?
Khi nào cơ quan lập pháp của Sacramento sẽ nhận ra rằng chúng
ta có cơ sở hạ tầng nghèo nàn vì họ đã không là nhà quản lý giỏi
các nguồn tài chính của minh. Nợ là một dấu hiệu cho thấy thói
quen chi tiêu không đúng cách và những quyết định tài chính
không thích hợp.
Hãy chấm dứt tình trạng điên rồ này và bầu "KHÔNG" cho Dự
Luật 68.
JOHN M.W. MOORLACH, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang
Địa Hạt 37

Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào.

CHO PHÉP CÔNG KHỐ PHIẾU TÀI TRỢ CHO CÔNG VIÊN, VIỆC BẢO VỆ
NGUỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, VIỆC THÍCH ỨNG VỚI KHÍ HẬU, CHẤT
LƯỢNG VÀ NGUỒN CUNG CẤP NƯỚC, VÀ VIỆC BẢO VỆ KHI XẢY RA LŨ LỤT.

★ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 68 ★
Đừng bị lừa gạt bởi Dự luật 68. Dự luật này hứa hẹn bảo vệ và cải
thiện các công viên của California. Sự thật là nó không làm việc đó.
Trước tiên, trong số tiền công khố phiếu $4 tỉ, chỉ $1.3 tỉ thực sự
được dành cho việc cải thiện các công viên. Nhiều phần tiền còn
lại được đưa cho các nhà chính trị để chi tiêu cho những dự án
riêng của họ.
Thứ hai, số tiền không được phân bố một cách hợp lý và công
bằng trên toàn tiểu bang. Nhiều cư dân của chúng ta tại vùng
nội địa và nông thôn California sẽ không nhìn thấy bất cứ số tiền
công khố phiếu nào của Dự luật 68 dành cho công viên được
chi tiêu để sửa chữa và cải thiện các công viên tiểu bang tại địa
phương. Điều này là sai trái.
Mọi người California cần được cải thiện công viên tại địa phương
của họ, không chỉ một số người sống gần những công viên của
những nhà chính trị quyền lực.
Thứ ba, theo ước tính, các công viên tiểu bang yêu cầu $1.2 tỉ mỹ
kim cho việc bảo quản bị trì hoãn. Tuy nhiên, Dự luật 68 phân bổ
chỉ một số tiền nhỏ cho công việc cần thiết này.
Cuối cùng, không thể tin tưởng Sở Công Viên và Giải Trí với số
tiền đó. Vào năm 2012, sở này đã đe dọa đóng cửa 70 công viên,
nói rằng họ không có tiền để duy trì hoạt động. Điều này là giả
dối. Một kỳ kiểm toán đã tiết lộ sở này thực sự có tiền, nhưng đã
giấu không cho công chúng biết. Chúng ta không thể tin tưởng
sở này trong việc chi tiêu một cách khôn ngoan và hợp lý cho đến
khi nào họ sửa đổi.
Chúng ta cần bảo vệ và cải thiện các công viên tiểu bang của
chúng ta, nhưng Dự luật 68 là một cách làm sai. Hãy bầu Không
và buộc Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang phải thực sự sửa chữa các
công viên cho mọi người dân California.
ANDREA SEASTRAND, Chủ Tịch
Hiệp Hội Người Đóng Thuế Central Coast
JON COUPAL, Chủ Tịch
Hiệp Hội Người Đóng Thuế Howard Jarvis
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Không phải đó là điều tuyệt vời sao khi California có thể xây dựng
bao nhiêu là dự án lớn? Tôi không ở đây để nói cho quý vị rằng
việc giải quyết hạn hán, nước, công viên, khí hậu, bảo vệ bờ biển
hay việc tiếp cận thiên nhiên là sai.
Điều tôi muốn nói với quý vị là việc đi vay để làm những việc đó
là sai.
California có đủ nợ rồi. Thực ra, nó có bảng cân đối kế toán tồi tệ
nhất trong tất cả 50 tiểu bang. Khoản thâm hụt thực, không hạn
chế của nó là một phần tư của một nghìn tỉ mỹ kim! Điều cuối
cùng mà Tiểu Bang California cần là thêm nợ!
Dự luật công khố phiếu là dối trá. Quý vị cho rằng mình đang bỏ
phiếu cho một điều đó tốt đẹp. Nhưng, sẽ mất khoảng $8 tỉ để
trả hết $4 tỉ ngân quỹ đã vay. Điều đó có nghĩa là quý vị có thể dự
kiến thuế tăng. Và con cái quý vị có thể dự kiến thuế tăng. Và con
cháu quý vị có thể dự kiến thuế tăng. Tại sao? Một năm phải trả
$225 triệu. Với ngân sách hàng năm eo hẹp, số tiền này được cho
là đến từ chỗ nào khác?
Các phần đóng góp chương trình lương hưu của tiểu bang đang
tăng lên. Trách nhiệm y tế không được tài trợ của người nghỉ hưu
tăng từ $15 tỉ lên $91.5 tỉ. Nợ vay cho trường học của tiểu bang
($500 triệu mỗi năm) và có thể, cựu chiến binh ($225 triệu) và
nhà ở có giá cả hợp lý ($169 triệu) đang loại bỏ các chương trình
khác. Chỉ các khoản tăng tiền lương tối thiểu sẽ thêm $4 tỉ mỗi
năm vào ngân sách của tiểu bang.
Điều này sẽ phải được thanh toán. Và quý vị sẽ được yêu cầu tăng
thuế của quý vị. California đang không giảm nợ. Đừng trở thành
một phần của vấn đề này. Hãy bầu “Không” cho Dự Luật 68.
Rất chân thành,
THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN M.W. MOORLACH
Địa Hạt Thượng Viện 37

★ BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 68 ★
Bầu CÓ cho dự luật 68 để thực hiện những đầu tư thiết yếu vào
nguồn tài nguyên thiên nhiên, nước và nền kinh tế của California
bằng cách đương đầu những vấn đề tại nguồn trước khi chúng
trở nên tốn kém hơn để giải quyết:
• Chuẩn bị cho nạn hạn hán—bằng cách tăng nguồn cung cấp
nước tại địa phương.
• Tạo ra một tương lai lành mạnh cho con cháu chúng ta—bằng
cách xác định những công viên nơi trẻ em cần những nơi an toàn
để vui chơi và bằng cách thanh lọc các nguồn cung cấp nước
uống địa phương bị ô nhiễm.
• Bảo vệ nước và bờ biển của chúng ta—bằng cách bảo vệ các
nguồn nước, phục hồi nước ngầm và ngăn ngừa dòng chảy độc
hại.
• Đề phòng thiên tai—bằng cách đầu tư vào việc phòng ngừa lũ
lụt và phục hồi các cánh rừng dễ phát cháy.
• Củng cố nền kinh tế của chúng ta—phụ thuộc vào nguồn cung
cấp nước sạch, đáng tin cậy, nguồn tài nguyên thiên nhiên bảo
đảm và ngành du lịch và giải trí vững mạnh.
Những người phản đối có vẻ đã không đọc kỹ dự luật. Dự luật 68
cụ thể tài trợ cho công viên trong cho mọi thành phố và quận của
California. Và dự luật 68 có cách tiếp cận toàn diện đối với nguồn
tài nguyên của California—bảo vệ nguồn cung cấp nước, rừng và
đất trồng trọt.

Dự Luật 68 đòi hỏi phải kiểm toán hàng năm để bảo đảm các
ngân quỹ được chi tiêu hiệu quả cho những mục đích đã định, và
nó KHÔNG tăng thuế.
Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các nhóm bảo thủ, các chuyên gia y
tế công cộng và các nhà lãnh đạo địa phương—Bầu Có cho dự luật
68 là thông minh, hiệu quả về chi phí và có trách nhiệm giải trình.
“Bầu Có cho dự luật 68 có nghĩa là nước uống được an toàn hơn cho
các gia đình California,” Wade Crowfoot, Giám Đốc Điều Hành, Tổ
Chức Cấp Nước
“Bầu Có cho dự luật 68 sẽ đem lại lợi ích cho mọi vùng thuộc
California bằng cách giúp các cộng đồng địa phương cải thiện các
công viên của họ,” Carolyn Coleman, Giám Đốc Điều Hành, Liên
Đoàn Các Thành Phố California
“Bầu Có cho dự luật 68 là cấp thiết cho phẩm chất của nguồn thực
phẩm, đất và nước của chúng ta,” Craig McNamara, Cựu Chủ Tịch,
Hội Đồng Thực Phẩm và Nông Nghiệp California
Yes68ca.com
HELEN HUTCHISON, Chủ Tịch
Liên Đoàn Nữ Cử Tri California
MIKE SWEENEY, Giám Đốc Điều Hành California
The Nature Conservancy
ANDREA TUTTLE, Giám Đốc (Nghỉ Hưu)
Bộ Bảo Vệ Rừng và Phòng Hỏa California

Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào.
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QUY ĐỊNH RẰNG MỘT SỐ THU NHẬP TỪ HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN MỚI
PHẢI ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO NHỮNG MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG VẬN
CHUYỂN. TU CHÍNH HIẾN PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

PHẦN TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC

Đ Ư Ợ C S OẠ N T H ẢO B Ở I TỔ N G C H Ư Ở N G LÝ

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy tại trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại
http://voterguide.sos.ca.gov/.
• Quy định rằng thu nhập thuế được tạo ra bởi một
luật tài trợ hệ thống vận chuyển 2017, thông qua
một loại phí cấp phép xe và thuế doanh thu dầu
đi-ê-zen nào đó, phải được sử dụng dành riêng
cho những mục đích của hệ thống vận chuyển,
kể cả hệ thống vận chuyển công cộng. Thường
nghiêm cấm Cơ Quan Lập Pháp chuyển các ngân
quỹ đó sang các mục đích khác.

TÓM LƯỢC PHẦN ƯỚC TÍNH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP
PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH THỰC LÊN CHÍNH QUYỀN
TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:

• Nghiêm cấm sử dụng thu nhập từ các loại phí cấp
xe mới để hoàn trả món nợ công khố phiếu trách
nhiệm chung.

• Không có tác động trực tiếp lên số tiền thu nhập
hay chi phí của tiểu bang và địa phương, vì dự
luật không thay đổi các mức thuế và phí hiện nay.
• Dự luật có thể ảnh hưởng đến cách chi tiêu một
số khoản tiền bằng cách bảo đảm rằng thu nhập
từ những loại thuế và phí được ban hành gần đây
tiếp tục được chi tiêu cho những mục đích của hệ
thống vận chuyển.

• Các thu nhập mới được miễn các mức giới hạn chi
tiêu của tiểu bang và địa phương.

• Dự luật sẽ đưa tiểu bang xa hơn một chút dưới
mức giới hạn chi tiêu theo hiến pháp của nó.

SỐ PHIẾU BẦU CUỐI CÙNG CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP CHO ACA 5 (DỰ LUẬT 69)
(CHƯƠNG NGHỊ QUYẾT 30, ĐẠO LUẬT NĂM 2017)
Thượng Viện: Số Phiếu Bầu Có 28 Số Phiếu Bầu Không 10
Hạ Viện: Số Phiếu Bầu Có 56 Số Phiếu Bầu Không 24
PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

THÔNG TIN CƠ SỞ
LUẬT TÀI TRỢ HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN GẦN ĐÂY
Vào tháng Tư 2017, luật do tiểu bang ban hành, Dự
Luật Thượng Viện 1 (Senate Bill, SB 1), nhằm tăng
nguồn tài trợ hàng năm của tiểu bang cho hệ thống
vận chuyển tại California. Dự Luật Thượng Viện 1
(1) tăng thu nhập từ các loại thuế và phí khác nhau,
và (2) dành thu nhập này cho những mục đích của
hệ thống vận chuyển, kể cả việc sửa chữa đường cao
tốc của tiểu bang và đường địa phương, và cải thiện
dịch vụ chuyên chở công cộng.
Thuế và Phí. Dự Luật Thượng Viện 1 đã tăng các loại
thuế tiêu thụ xăng và dầu đi-ê-zen, được tính trên
mỗi gallon. Nó cũng đã tăng thuế doanh thu dầu
đi-ê-zen, dựa theo giá. Với những xe không có khí
thải (như xe hơi chạy bằng điện) kiểu năm 2020 và
sau đó, dự luật đã tăng phí đăng ký xe theo một số
tiền cố định. Ngoài ra, SB 1 đã tạo ra một loại phí
14 | Phần Tiêu Đề và Tóm Lược / Phân Tích

cải thiện hệ thống vận chuyển mới, mà chủ xe sẽ trả
dựa trên giá trị của chiếc xe của họ. Hầu hết các loại
thuế và phí đã có hiệu lực, và tất cả sẽ có hiệu lựa
vào năm 2020.
Giới Hạn về Thu Nhập. Dự Luật Thượng Viện 1 sẽ
thu được $5 tỉ hàng năm khi tất cả các loại thuế và
phí có hiệu lực. Hình 1 cho thấy các thu nhập hàng
năm thu được từ mỗi loại thuế và phí, cũng như liệu
các điều khoản hiện nay của Hiến Pháp Tiểu Bang có
giới hạn các thu nhập đó cho những mục đích của
hệ thống vận chuyển hay không. Cho dù Cơ Quan
Lập Pháp đã chọn dành tất cả thu nhập của SB 1 cho
hệ thống vận chuyển, Hiến Pháp Tiểu Bang không
yêu cầu điều này đối với những thu nhập từ các loại
phí cải thiện hệ thống vận chuyển và thuế doanh
thu dầu đi-ê-zen. Do đó, trong tương lai Cơ Quan
Lập Pháp có thể chọn sử dụng hai nguồn thu nhập
này cho những mục đích khác, ngoài hệ thống
vận chuyển.

QUY ĐỊNH RẰNG MỘT SỐ THU NHẬP TỪ HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN
MỚI PHẢI ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO NHỮNG MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG
VẬN CHUYỂN. TU CHÍNH HIẾN PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

MỨC GIỚI HẠN CHI TIÊU

DỰ LUẬT

69
TIẾP THEO

Hình 1

Hiến Pháp Tiểu Bang yêu cầu
Quy Định Hiến Pháp Tiểu Bang hiện hành về Thu Nhập trong Dự
chính quyền tiểu bang và địa
Luật Thượng Viện 1 (Senate Bill 1) Đã Được Thông Qua Gần Đây
phương giữ mức chi tiêu hàng
(Đơn vị tính: Tỉ)
năm của họ ở hoặc dưới một mức
Hạn Chế cho Hệ
nào đó, dựa theo một công thức
Thống Vận Chuyển?
Thuế/ Phí
Thu Nhậpa
được thiết lập bởi một dự luật cử
Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Đối Với Xăng
Có
$2.4
tri được ban hành vào năm 1979.
Lệ Phí Cải Thiện Giao Thông
Không
1.6
Hiến Pháp Tiểu Bang có miễn cho
Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Đối Với Diesel
Có
0.7
một số chi tiêu không phải tính
Thuế Bán Hàng Diesel
Không
0.3
vào các mức giới hạn này, bao
Lệ Phí Xe Cộ Không Phát Thải
Có
—b
gồm phần chi tiêu từ hầu hết các
Tổng
$5.0
a Năm 2020-21, khi tất cả các loại thuế và lệ phí đều có hiệu lực. Không bao gồm thu nhập từ các loại
thu nhập thuế tiêu thụ xăng và
thuế nhiên liệu sử dụng trong xe cộ chạy ngoài xa lộ (tổng: $0.1 tỉ). Hiến Pháp Tiểu Bang hiện hành và
dầu đi-ê-zen và phần chi tiêu cho
Dự Luật Thượng Viện 1 (Senate Bill 1) cho phép sử dụng những thu nhập này cho các mục đích ngoài
các dự án quan trọng. Do những
hệ thống vận chuyển.
b Khoảng $18 triệu mỗi năm.
trường hợp được miễn này, chỉ
một phần nhỏ (dưới một phần
mười) phần chi tiêu từ thu nhập của SB 1 mới này
ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
được tính vào mức giới hạn của tiểu bang. Theo ước
Không Có Ảnh Hưởng Tài Chính Trực Tiếp Nào
tính hiện nay, tiểu bang đang ở dưới mức giới hạn
nhưng Có Thể Ảnh Hưởng Đến Cách Một Số Khoản
này vài tỉ mỹ kim.
Tiền Được Chi Tiêu. Dự Luật 69 sẽ không ảnh hưởng
trực tiếp đến số tiền thu nhập hay chi phí của tiểu
ĐỀ XUẤT
bang và địa phương. (Đây là vì nó không thay đổi
Hạn Chế Thu Nhập cho Hệ Thống Vận Chuyển. Dự
các mức thuế và phí được thiết lập tại SB 1.) Dự luật
Luật 69 sửa đổi Hiến Pháp Tiểu Bang để yêu cầu Cơ
có thể ảnh hưởng đến cách một số khoản tiền được
Quan Lập Pháp chi tiêu các thu nhập từ thuế doanh
chi tiêu trong tương lai bằng cách yêu cầu Cơ Quan
thu dầu đi-ê-zen và phí cải thiện hệ thống vận
Lập Pháp tiếp tục chi tiêu các thu nhập từ thuế
chuyển cho mục đích của hệ thống vận chuyển. (Yêu doanh thu dầu đi-ê-zen và phí cải thiện hệ thống
cầu này cũng áp dụng cho thu nhập thuế doanh
vận chuyển cho các mục đích của hệ thống vận
thu dầu đi-ê-zen hiện nay—không chỉ những thu
chuyển, không phải các mục đích khác. Ngoài ra, dự
nhập được áp dụng theo SB 1.) Dự Luật 69 cũng
luật sẽ đưa tiểu bang xa hơn một chút dưới mức giới
hạn chi tiêu theo hiến pháp của nó.
nghiêm cấm tiểu bang (1) cho vay từ các thu nhập
này (ngoại trừ vì các mục đích lưu chuyển tiền tệ)
Truy cập http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
và (2) sử dụng thu nhập phí cải thiện hệ thống vận
cal-access-resources/measure-contributions/2018-ballotchuyển để hoàn trả cho công khố phiếu hệ thống
measure-contribution-totals/ để lấy danh sách các ủy ban
vận chuyển của tiểu bang mà không có sự chấp
chủ yếu được hình thành để ủng hộ hoặc phản đối dự
thuận của cử tri. Cách duy nhất để thay đổi những
luật này. Truy cập http://www.fppc.ca.gov/transparency/
yêu cầu này sẽ cần cử tri chấp thuận một phần tu
top‑contributors/jun-18-primary.html để lấy thông tin về
chính hiến pháp khác trong tương lai.
10 nhà đóng góp hàng đầu của ủy ban.
Miễn Mức Giới Hạn Chi Tiêu Cho Các Thu Nhập. Dự
Nếu quý vị muốn một bản sao toàn văn dự luật tiểu bang,
Luật 69 miễn các mức giới hạn chi tiêu của tiểu bang
vui lòng gọi cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại (800) 339-8163
và địa phương cho phần chi tiêu từ mọi thu nhập
hoặc quý vị có thể gửi email vigfeedback@sos.ca.gov và
đến từ SB 1.
một bản sao sẽ được gửi cho quý vị miễn phí qua
đường bưu điện.
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QUY ĐỊNH RẰNG MỘT SỐ THU NHẬP TỪ HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN MỚI PHẢI
ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO NHỮNG MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN.
TU CHÍNH HIẾN PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

★ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 69 ★

BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 69: NGĂN KHÔNG CHO CƠ QUAN LẬP PHÁP
CHUYỂN HƯỚNG THU NHẬP CỦA HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN VÀ BẢO
ĐẢM CHỈ CÓ THỂ SỬ DỤNG THU NHẬP NÀY ĐỂ TÀI TRỢ CHO NHỮNG
CẢI THIỆN CỦA HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN.
Bầu CÓ cho dự luật 69 bảo đảm thu nhập của hệ thống vận chuyển
hiện hữu mà chúng ta trả khi đổ xăng và khi chúng ta đăng ký xe CHỈ
có thể được sử dụng cho những dự án cải thiện đường xá và hệ thống
vận chuyển. Dự Luật 69, về mặt hiến pháp, bảo vệ các ngân quỹ này
bằng việc nghiêm cấm cơ quan lập pháp sử dụng những thu nhập
này cho những mục đích không phải của hệ thống vận chuyển.
Và bầu CÓ cho dự luật 69 sẽ không nâng mức thuế lên một xu nào.
VIỆC BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 69 YÊU CẦU CÁC NGÂN QUỸ CỦA HỆ
THỐNG VẬN CHUYỂN PHẢI ĐƯỢC CHI TIÊU CHO NHỮNG ƯU TIÊN NHƯ
SỬA CHỮA ĐƯỜNG PHỐ, ĐƯỜNG CAO TỐC, CẦU VÀ CÁC DỰ ÁN KHÁC
CỦA HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN TẠI ĐỊA PHƯƠNG.
Người dân California dựa vào một hệ thống vận chuyển an toàn và
đáng tin cậy để hỗ trợ phẩm chất cuộc sống và một nền kinh tế vững
mạnh của chúng ta. Bầu CÓ cho dự luật 69 bảo vệ các loại thuế và
phí của hệ thống vận chuyển mà chúng ta đã trả cho: • NHỮNG CẢI
THIỆN VỀ AN TOÀN để sửa chữa những chiếc cầu, đường hầm và cầu
bắc qua đường, cũng như các đường cao tốc, xa lộ và đường phố địa
phương đang xuống cấp và hư hỏng. • LẤP Ổ GÀ và LÁT NHỮNG MẶT
ĐƯỜNG NỨT NẺ VÀ VỠ VỤN. • GIẢM TÌNH TRẠNG TẮC NGHẼN GIAO
THÔNG bằng cách bổ sung những làn đường mới và sửa chữa để loại
bỏ những chỗ đường hẹp mà gây tắc nghẽn giao thông. • NÂNG CẤP
TÀU ĐIỆN HẠNG NHẸ VÀ TÀU ĐIỆN ĐÔ THỊ, xe buýt và các dịch vụ vận
chuyển công cộng khác để giảm tình trạng tắc nghẽn giao thông và
cải thiện phẩm chất không khí. • CẢI THIỆN AN TOÀN CHO NGƯỜI ĐI
BỘ bằng cách xây dựng và nâng cấp lối qua đường và lề đường.
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 69 BẢO VỆ NGÂN QUỸ CỦA HỆ THỐNG VẬN
CHUYỂN VÀ ĐEM LẠI LỢI ÍCH CHO MỌI CỘNG ĐỒNG TẠI CALIFORNIA.
Việc thông qua Dự Luật 69 bảo vệ thu nhập dành cho mọi thành phố,
quận và cơ quan vận chuyển tại tiểu bang để sửa chữa đường phố địa
phương và cải thiện hệ thống vận chuyển công cộng.
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 69 BẢO VỆ THU NHẬP HIỆN NAY VÀ KHÔNG
TĂNG THUẾ.
Dự luật 69 bảo vệ các loại thuế và phí hiện nay mà chúng ta đã trả. Nó
không tăng thuế.
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 69 THÚC ĐẨY VIỆC LÀM VÀ MỘT NỀN KINH TẾ
VỮNG MẠNH HƠN.

Việc bảo đảm thu nhập từ hệ thống vận chuyển được dành cho
những dự án vận chuyển sẽ hỗ trợ hàng trăm ngàn công việc được
trả lương tốt và sẽ đẩy mạnh nền kinh tế của chúng ta bằng cách cải
thiện hệ thống vận chuyển để người lao động có việc làm và hàng
hóa và dịch vụ được đưa ra thị trường.
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 69 CÓ NGHĨA LÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
NGHIÊM NGẶT ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI ĐÓNG THUẾ.
Dự Luật 69 bảo đảm tiền thuế thuộc hệ thống vận chuyển của chúng
ta chỉ có thể được sử dụng để thực hiện những cải thiện an toàn
đường phố, lấp ổ gà, sửa chữa đường địa phương, xa lộ và cầu, và đầu
tư vào hệ thống vận chuyển công cộng.
Warren Stanley, ủy viên, ĐỘI TUẦN TRA ĐƯỜNG CAO TỐC CALIFORNIA
nói, “Những con đường nứt nẻ, với ổ gà trong tình trạng kém phẩm chất
là mối nguy cơ lớn về an toàn đối với tài xế tại California.” “Chúng ta cần
Dự Luật 69 để bảo vệ thu nhập dành cho việc sửa chữa tình trạng kém
phẩm chất của đường phố chúng ta, để bảo vệ sự an toàn công cộng
và đem đến cho người lái xe những đường phố và đường cao tốc bằng
phẳng hơn, ít đông đúc hơn."
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 69 ĐƯỢC ỦNG HỘ BỞI MỘT LIÊN MINH
RỘNG LỚN.
Bầu CÓ cho dự luật 69 được ủng hộ bởi một liên minh rộng lớn đại
diện cho doanh nghiệp, giới lao động, chính quyền địa phương, người
ủng hộ hệ thống vận chuyển và người đóng thuế, bao gồm: • Liên
Đoàn Nữ Cử Tri California • Phòng Thương Mại California • California
State Conference, NAACP • Liên Minh vì Việc Làm California • Bàn Tròn
Kinh Doanh California • Hiệp Hội Các Quận Tiểu Bang California • Liên
Đoàn Các Thành Phố California • Southern California Partnership for
Jobs • Hệ Thống Vận Chuyển California • Hiệp Hội Chuyên Chở Công
Cộng California
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 69 ĐỂ BẢO ĐẢM THU NHẬP TỪ HỆ THỐNG VẬN
CHUYỂN CỦA CHÚNG TA CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC CHI TIÊU CHO NHỮNG DỰ
ÁN CẢI THIỆN HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN.
www.YesProp69.com
WARREN STANLEY, Ủy Viên
Đội Tuần Tra Đường Cao Tốc California
HELEN HUTCHISON, Chủ Tịch
Liên Đoàn Nữ Cử Tri California
ALLAN ZAREMBERG, Chủ Tịch
Phòng Thương Mại California

★ BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 69 ★
BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 69: NHỮNG LỜI HỨA MÀ KHÔNG ĐƯỢC
THỰC HIỆN ĐÃ ĐƯA ĐẾN MỘT HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN XUỐNG DỐC,
LẠC HẬU VÀ TẮC NGHẼN
Trước những lần tăng thuế xăng gần đây, Sacramento đã có nhiều tiền
của quý vị thông qua các loại phí và thuế liên quan đến hệ thống vận
chuyển để sửa chữa những con đường vụn vỡ, nâng cấp cơ sở hạ tầng
hệ thống vận chuyển, và sửa chữa những cây cầu cũ kỹ. Tuy nhiên, hết
lần này đến lần khác, tiểu bang đã chi tiêu tiền CỦA QUÝ VỊ cho mọi
thứ NGOẠI TRỪ hệ thống vận chuyển. Hiện đường phố của chúng ta
hoàn toàn hư hỏng, họ hứa hẹn rằng lần này họ sẽ chi tiêu theo chủ
định. Cho dù việc bảo vệ tiền của quý vị là điều đáng khen ngợi, người
dân California đang bị đánh thuế không cần thiết khi đổ xăng rồi. Nếu
Sacramento sáng suốt trong việc quản lý tiền của quý vị, hệ thống vận
chuyển của California sẽ không phải đối diện với khủng hoảng như thế.
DỰ LUẬT 69 BẢO VỆ TIỀN CỦA HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN MÀ SẼ
KHÔNG ĐƯỢC DÙNG ĐỂ SỬA CHỮA ĐƯỜNG PHỐ CỦA CHÚNG TA
Cho dù những người đề xuất tranh luận rằng việc bảo vệ những số tiền
này giúp bảo đảm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn giao thông, lấp ổ gà
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và cải thiện sự an toàn, vấn đề này không hoàn toàn như thế. Một phần
số tiền được bảo vệ bởi Dự Luật 69 dành cho dịch vụ vận chuyển, mà
KHÔNG sửa chữa đường phố của chúng ta; không có cơ sở hạ tầng mới
nào, không có phần nâng cấp nào cho những con đường đang vụn vỡ
của California, và không có sự giảm tải giao thông nào. Những số tiền
khác có thể được chuyển đến cho những dự án như tàu điện cao tốc,
làn đường cho xe đạp, và bảo vệ môi trường sống của các loài.
DỰ LUẬT 69 THẤT BẠI TRONG VIỆC BẢO VỆ HƠN $1 TỈ
Dự luật 69 thất bại trong việc bảo vệ TOÀN BỘ số tiền của hệ thống
vận chuyển. Sacramento sẽ thu $1 tỉ hàng năm trong các loại phí
trọng tải xe, mà sẽ không được bảo vệ và lấp vào Ngân Quỹ Chung
của Tiểu Bang. Dự luật 69 thất bại trong việc bảo vệ hoàn toàn các
loại thuế của hệ thống vận chuyển để không bị chuyển hướng sang
những chương trình mà chẳng làm gì để sửa chữa đường phố và
đường cao tốc của chúng ta. HÃY BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 69.
DÂN BIỂU FRANK BIGELOW
Địa Hạt Hạ Viện 5
THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN MOORLACH
Địa Hạt Thượng Viện 37

Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào.

QUY ĐỊNH RẰNG MỘT SỐ THU NHẬP TỪ HỆ THỐNG VẬN CHUYỂ?N MỚI PHẢI
ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO NHỮNG MỤC ĐÍCH CỦA HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN.
TU CHÍNH HIẾN PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

★ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 69 ★
Làm sao một dự luật lá phiếu lại có thể gây xúc phạm như thế? Năm
ngoái, hai phần ba đa số nhà lập pháp tiểu bang đã bầu cho một
loại thuế xăng và việc tăng phí xe để cải thiện hệ thống vận chuyển.
Và bây giờ họ yêu cầu quý vị bảo họ chỉ chi tiêu số tiền này cho mục
đích đã định đó? Quý vị có thấy sự điền rồ trong yêu cầu này không?
Những tưởng dự luật này làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn hay
sao? Hay đó là một lý do tố cáo rằng Sacramento không thể tự kiểm
soát trong việc chi tiêu tiền của quý vị? Họ lãng phí hàng tỉ mỹ kim
cho hệ thống tàu điện cao tốc, với những khoản vượt chi phí khổng
lồ. Và dự luật này được cho là cản trở họ trong việc chi tiêu sai mục
đích? Hay đây có phải là một sự thừa nhận, như một người nghiện
rượu, lần này Sacramento sẽ nói là họ sẽ không rút một số tiền thuế
xăng của quý vị để làm những việc vô ích khác chăng? Và một lần
nữa, họ thật sự có ý đó. Cơ quan lập pháp của California có thể trở
nên đáng buồn đến thế sao? Quý vị có biết rằng Caltrans lãng phí
khoảng $500 triệu mỗi năm không? Vì họ có dư thừa đội ngũ nhân
viên với gần 3,300 kiến trúc sư và kỹ sư và họ sẽ còn tuyển dụng
thêm nữa? Họ chỉ thuê mười phần trăm công việc của kỹ sư từ bên
ngoài trong khi hầu hết các tiểu bang thuê một nửa từ bên ngoài?
Sacramento có cắt giảm Caltrans hợp lý trước khi nâng thuế xăng
không? Không!
Là một người bảo thủ tài chính, tôi thấy ngượng ngùng khi phải
yêu cầu quý vị nói Sacramento chi tiêu tiền thuế xăng để sửa chữa
đường cao tốc. Nó gian xảo và hai mặt. Còn bao lâu nữa cử tri của
tiểu bang này sẽ giúp cho những kẻ theo chủ nghĩa tự do, tiêu xài
thoải mái đưa Tiểu Bang Vàng của chúng ta xuống lòng đất? Vì thế,
tôi sẽ bầu “Không” cho điều vô nghĩa có tên là Dự Luật 69 này. Quý vị
cũng nên làm thế.
THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN M.W. MOORLACH
Địa Hạt Thượng Viện 37
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DỰ LUẬT 69 THẤT BẠI TRONG VIỆC BẢO VỆ TOÀN BỘ THU NHẬP CỦA
HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN.
Mọi thu nhập liên quan đến hệ thống vận chuyển phải được bảo vệ
để không bị cơ quan lập pháp chuyển hướng cho những chương
trình mà không sửa chữa đường phố của chúng ta. Sự thật: hầu hết
thu nhập của hệ thống vận chuyển, kể cả thuế tiêu thụ xăng, dầu điê-zen và phí đăng bộ xe đều được bảo vệ theo hiến pháp để không
bị sử dụng cho những mục đích khác ngoài hệ thống vận chuyển.
Thật không may, DỰ LUẬT 69 THẤT BẠI TRONG VIỆC BẢO VỆ HƠN
$1 TỈ HÀNG NĂM TỪ PHÍ TRỌNG TẢI XE MÀ ĐÃ ĐỂ ĐI CHỆCH HƯỚNG
KỂ TỪ NĂM 2011. TOÀN BỘ thuế của hệ thống vận chuyển phải được
bảo vệ để không bị các nhà chính trị chuyển hướng và sử dụng sai
mục đích, nếu không những trò này sẽ còn tiếp tục.
DỰ LUẬT 69 CHO PHÉP VIỆC CHI TIÊU KHÔNG ĐƯỢC KIỂM TRA.
Ngoài Dự Luật 13 (1978)—sáng kiến bước ngoặc của California
đã giới hạn thuế bất động sản địa phương—cử tri đã thông qua
Dự Luật 4 (1979), đã giới hạn việc chi tiêu của các hoạt động thuộc
chính quyền. Dự Luật 69 miễn mức giới hạn chi tiêu của tiểu bang
cho các loại thuế và phí của hệ thống vận chuyển mới được ban
hành gần đây. Điều này NÂNG ĐỊNH MỨC CHI TIÊU NGÂN QUỸ
CHUNG LÊN KHOẢNG $2 TỈ HÀNG NĂM một cách hiệu quả. Bằng
việc miễn các loại chi tiêu này, việc chi tiêu của tiểu bang sẽ được
phép tăng lên đến mức mà lẽ ra không thể cao đến thế.
BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 69
Tôi phản đối các thuế xăng và phí đăng bộ xe mới. Quá nhiều người
dân California chật vật để trả tiền nhà, thực phẩm và những thứ
cần thiết khác ở tiểu bang có chi phí cao này. Người dân California
không cần thêm thuế. Tôi không ủng hộ Dự luật 69 vì việc chi tiêu
của tiểu bang sẽ tiếp tục tăng không kiểm soát được, và nó thất bại
trong việc bảo vệ hoàn toàn các loại thuế của hệ thống vận chuyển
để không bị chuyển hướng sang những chương trình mà chẳng làm
gì để sửa chữa đường phố và đường cao tốc của chúng ta.
DÂN BIỂU FRANK BIGELOW
Địa Hạt Hạ Viện 5

★ BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 69 ★
Dự Luật 69 ngăn cản cơ quan lập pháp chuyển hướng tiền của hệ
thống vận chuyển cho những mục đích không phải của hệ thống
vận chuyển. Vì vậy, điều này không gây ngạc nhiên khi các tranh
luận chống lại Dự Luật 69 được ký bởi . . . các nhà lập pháp.
Nhưng những tranh luận của họ không chính xác.
Đây là những sự thật.
SỰ THẬT: Khi cử tri chấp thuận Dự Luật 69, thu nhập thuộc hệ thống
vận chuyển mới được ban hành gần đây sẽ được bảo vệ và được quy
định theo hiến pháp tiểu bang để chuyển vào những dự án cải thiện
hệ thống vận chuyển.
SỰ THẬT: Dự Luật 69 không tăng thuế. Nó bảo vệ các loại thuế và phí
của hệ thống vận chuyển mà chúng ta đã trả.
SỰ THẬT: Dự Luật 69 không tăng mức giới hạn chi tiêu của tiểu
bang. Nó bảo đảm rằng thu nhập của hệ thống vận chuyển hoàn
toàn dành để cải thiện hệ thống vận chuyển và không phải để trả
nợ của tiểu bang.
Việc thông qua Dự Luật 69 sẽ bảo đảm tiền thuộc hệ thống vận
chuyển được chi tiêu cho những dự án cải thiện hệ thống vận
chuyển, bao gồm:
• LẤP Ổ GÀ và lát những mặt đường nứt nẻ và vụn vỡ.
• THỰC HIỆN NHỮNG CẢI THIỆN AN TOÀN cho những cây cầu,
cầu vượt, đường phố và đường cao tốc.

• GIẢM TÌNH TRẠNG TẮC NGHẼN GIAO THÔNG bằng cách sửa
chữa để cải thiện luồng giao thông.
• ĐẦU TƯ VÀO HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN CÔNG CỘNG như xe
buýt và tàu điện đô thị để giúp giảm lượng giao thông và cải
thiện phẩm chất không khí.
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 69 CÓ NGHĨA LÀ TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH
NGHIÊM NGẶT ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI ĐÓNG THUẾ.
Dự Luật 69 được ủng hộ bởi một liên minh rộng lớn gồm những viên
chức an toàn công cộng, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, giới
lao động, chuyên gia môi trường, người cao niên, người đóng thuế,
đảng viên Đảng Dân Chủ, đảng viên Đảng Cộng Hòa và người độc lập.
Bầu CÓ cho Dự Luật 69 để ngăn cản cơ quan lập pháp chuyển
hướng tiền thuộc hệ thống vận chuyển của chúng ta và bảo đảm
rằng nguồn tiền từ hệ thống vận chuyển được chi tiêu để sửa chữa
đường phố của chúng ta.
www.YesProp69.com
GARY PASSMORE, Chủ Tịch
Đại Hội Người Cao Niên California
ROBERT C. LAPSLEY, Chủ Tịch
Bàn Tròn Kinh Doanh California
ALICE A. HUFFMAN, Chủ Tịch
California State Conference NAACP
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PHẢI CÓ ĐẠI ĐA SỐ PHIẾU BẦU CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP CHẤP THUẬN
VIỆC SỬ DỤNG NGÂN QUỸ DỰ TRỮ CỦA HỆ THỐNG HẠN CHẾ VÀ TRAO
ĐỔI KHÍ THẢI. TU CHÍNH HIẾN PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

PHẦN TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC

•
•

•
•

Đ Ư Ợ C S OẠ N T H ẢO B Ở I TỔ N G C H Ư Ở N G LÝ

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy tại trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại
http://voterguide.sos.ca.gov/.
Bắt đầu vào năm 2024, thu nhập thuế từ hệ thống
TÓM LƯỢC PHẦN ƯỚC TÍNH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP
hạn chế và trao đổi khí thải sẽ tích luỹ trong một
PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH THỰC LÊN CHÍNH QUYỀN
ngân quỹ dự trữ.
TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
Thu nhập thuế từ hệ thống hạn chế và trao đổi khí
• Mức tăng tạm thời tiềm năng trong thu nhập
thải này không thể được sử dụng trừ khi Cơ Quan
thuế doanh thu của tiểu bang từ việc bán thiết bị
Lập Pháp cho phép việc sử dụng đó bằng hai phần
sản xuất và một số thiết bị khác bắt đầu vào năm
ba đa số.
2024. Số tiền có thể giới hạn từ mức không tăng
Vào ngày hiệu lực của bất cứ sự cho phép nào thuộc
đến vài trăm triệu mỹ kim hàng năm.
loại đó, quy định về thu nhập thuế mới được tích lũy
• Sự thay đổi có thể trong sự kết hợp tài trợ cho việc
trong ngân quỹ dự trữ này sẽ hết hạn.
hạn chế và trao đổi khí thải được đưa ra trong các
Đình chỉ một số trường hợp miễn thuế, kể cả đối với
chương trình của tiểu bang và địa phương.
thiết bị được sử dụng trong việc sản xuất và nghiên cứu
và phát triển, bắt đầu vào năm 2024, cho đến ngày hiệu
lực của bất cứ sự cho phép nào thuộc loại đó.
SỐ PHIẾU BẦU CUỐI CÙNG CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP CHO ACA 1 (DỰ LUẬT 70)
(CHƯƠNG NGHỊ QUYẾT 105, ĐẠO LUẬT 2017)
Thượng Viện: Số Phiếu Bầu Có 27 Số Phiếu Bầu Không 13
Nghị Viện: Số Phiếu Bầu Có 59 Số Phiếu Bầu Không 11

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

THÔNG TIN CƠ SỞ
CHƯƠNG TRÌNH HẠN CHẾ VÀ TRAO ĐỔI KHÍ THẢI
CỦA TIỂU BANG
Chương Trình Tập Trung vào Việc Hạn Chế Khí
Thải Nhà Kính. California có một số chương trình
được lập nên để giảm bớt số lượng khí thải nhà kính
(Greenhouse Gases, GHGs). GHGs—như carbon
dioxide—góp phần vào việc thay đổi khí hậu toàn
cầu và xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, như xe
hơi chạy bằng xăng và hoạt động công nghiệp. Một
chương trình của California giúp giảm GHGs được biết
đến là chương trình "hạn chế và trao đổi khí thải." Theo
chương trình này, bắt đầu vào năm 2012, tiểu bang đưa
ra một số giấy phép giới hạn khí thải GHGs. Một số công
ty chịu trách nhiệm về những số lượng lớn khí thải GHG
phải xin một giấy phép cho mỗi tấn GHG mà họ thải ra.
Tiểu bang cấp miễn phí một nửa số lượng giấy phép
cho một số ngành công nghiệp và bán phân nửa còn lại
tại các cuộc bán đấu giá. Một luật gần đây của tiểu bang
cho phép chương trình hạn chế và trao đổi khí thải hoạt
động tại California cho đến năm 2030.
18 | Phần Tiêu Đề và Tóm Lược / Phân Tích

Sử Dụng Thu Nhập Thu Được cho Nhiều Loại
Chương Trình Khác Nhau. Thu nhập thu được từ các
cuộc bán đấu giá của chương trình hạn chế và trao
đổi khí thải được ký gửi vào một ngân quỹ tiểu bang
có tên là Quỹ Hạn Chế Khí Thải Nhà Kính (Greenhouse
Gas Reduction Fund, GGRF). Tiểu bang xác định các
chi tiêu tiền trong GGRF, thường thông qua quy trình
ngân sách hàng năm. Số tiền trong quỹ này thường
được sử dụng cho các chương trình của tiểu bang
và địa phương để giảm GHGs. Như được cho thấy
ở Hình 1, chúng tôi ước tính tiểu bang sẽ chi tiêu
khoảng $3 tỉ từ GGRF cho nhiều chương trình khác
nhau vào năm 2017–18. Tiểu bang có thể chi tiêu tiền
từ GGRF với một dự luật được thông qua với đa số
phiếu bầu tại cả hai viện của Cơ Quan Lập Pháp.

MỘT SỐ THIẾT BỊ DOANH NGHIỆP ĐƯỢC MIỄN THUẾ
DOANH THU CỦA TIỂU BANG
Các chính quyền tiểu bang và địa phương của
California tính một loại thuế doanh thu cho việc bán
lẻ hầu hết các hàng hóa. Thu nhập từ một phần thuế
doanh thu sẽ đi vào tài khoản hoạt động chính của
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TIẾP
PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP
tiểu bang. Phần tiền thuế này không
Hình 1
được tính khi một số doanh nghiệp
Chi Tiêu 2017-18 ước tính cho việc Hạn Chế và
mua một số thiết bị dùng cho những
Trao Đổi Khí Thảia
việc như sản xuất và nghiên cứu và
(Đơn vị tính: Triệu)
phát triển. Chúng tôi ước tính rằng
"phần miễn thuế sản xuất" này hiện
Chương Trình
Số tiền
làm giảm thu nhập thuế doanh thu
Ưu đãi dành cho xe cộ và thiết bị có lượng phát thải thấp
$810
của tiểu bang vào khoảng $250 triệu
Đường Sắt Tốc Độ Cao
730
hàng năm. Việc miễn thuế được cho
Nhà
ở
giá
cả
phải
chăng
gần
hệ
thống
giao
thông
584
phép cho đến ngày 1 tháng Bảy, 2030.

ĐỀ XUẤT

Giao thông công cộng
Lâm nghiệp và phòng cháy chữa cháy
Giảm phát thải nông nghiệp
Khác
Tổng

THEO

438
325
250
187
$3,324

Lập Ra Quy Định Phiếu Bầu Cao Hơn
Tạm Thời Của Cơ Quan Lập Pháp cho
Việc Chi Tiêu Thu Nhập Từ Chương
a Giả sử $3 tỉ thu nhập trong năm 2017–18. Số tiền có thể cao hơn hoặc thấp
Trình Hạn Chế và Trao Đổi Khí Thải. Dự
hơn tùy thuộc vào kết quả đấu giá thực tế.
luật này quy định rằng bắt đầu vào ngày
1 tháng Giêng, 2024, thu nhập từ chương trình hạn chế sẽ tạo ra thu nhập thuế doanh thu bổ sung trong thời
và trao đổi khí thải phải được ký gửi vào một ngân quỹ gian việc miễn thuế sản xuất được đình chỉ. Số tiền thu
nhập bổ sung sẽ tùy thuộc vào thời điểm Cơ Quan Lập
mới của tiểu bang có tên là Quỹ Dự Trữ Hạn Chế Khí
Pháp phê chuẩn việc chi tiêu tiền từ Quỹ Dự Trữ với hai
Thải Nhà Kính (Quỹ Dự Trữ), hơn là vào GGRF. Những
khoản tiền ký gửi này sẽ tiếp tục cho đến ngày hiệu lực phần ba phiếu bầu. Nếu Cơ Quan Lập Pháp phê chuẩn
việc chi tiêu số tiền đó trễ nhất vào đầu năm 2024, sẽ
của một dự luật mà: (1) chi tiêu tiền từ Quỹ Dự Trữ đó
có ít hoặc không có thu nhập bổ sung. Tuy nhiên, nếu
và (2) được thông qua bởi mỗi viện của Cơ Quan Lập
thời gian trì hoãn kéo dài, thu nhập bổ sung của tiểu
Pháp với hai phần ba số phiếu bầu (trái với đa số phiếu
bầu theo đòi hỏi hiện nay). Dự luật cũng quy định rằng bang sẽ lên đến vài trăm triệu mỹ kim hàng năm.
tiền trong Quỹ Dự Trữ phải được dùng để tài trợ cùng
Sự Thay Đổi Có Thể Xảy Ra trong Việc Kết Hợp Các
loại chương trình chung mà có thể được tài trợ bởi
Chương Trình Được Tài Trợ. Bắt đầu vào năm 2024, quy
GGRF vào ngày 1 tháng Giêng, 2024. Sau ngày hiệu lực định hai phần ba số phiếu bầu có thể, ít nhất tạm thời,
của dự luật, thu nhập tương lai sẽ được ký gửi trở lại
thay đổi sự kết hợp các chương trình tiểu bang và địa
vào GGRF và có thể được chi tiêu bằng đa số phiếu bầu phương được tài trợ từ thu nhập đấu giá so với trường
của Cơ Quan Lập Pháp.
hợp xảy ra khác. Bất cứ thay đổi nào sẽ tùy thuộc vào
những ưu tiên thành phần và chi tiêu của Cơ Quan Lập
Đình Chỉ Việc Miễn Thuế Sản Xuất Cho Đến Khi Thu
Pháp, mà điều này không biết được. Do đó, không biết
Nhập Từ Chương Trình Hạn Chế và Trao Đổi Khí
rõ các chương trình nào của chính quyền tiểu bang và
Thải Được Chi Tiêu. Dự luật này đình chỉ việc miễn
thuế sản xuất, bắt đầu vào ngày 1 tháng Giêng , 2024. địa phương có thể nhận tiền nhiều hơn hay ít hơn.
Trong thời gian đình chỉ việc miễn thuế, toàn bộ thuế
Truy cập http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
doanh thu sẽ được tính khi các doanh nghiệp mua
cal-access-resources/measure-contributions/2018-ballotmột số thiết bị dùng cho những việc như sản xuất và
measure-contribution-totals/ để lấy danh sách các ủy ban
nghiên cứu và phát triển. Việc đình chỉ sẽ tiếp tục cho
chủ yếu được hình thành để ủng hộ hoặc phản đối dự
đến ngày hiệu lực của một dự luật mà: (1) chi tiêu tiền
luật này. Truy cập http://www.fppc.ca.gov/transparency/
từ Quỹ Dự Trữ đó và (2) được thông qua với hai phần
top‑contributors/jun-18-primary.html để lấy thông tin về
ba số phiếu bầu của cơ quan lập pháp.
10 nhà đóng góp hàng đầu của ủy ban.

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
Thu Nhập Thuế Doanh Thu Có Thể Tạm Thời Tăng Bắt
Đầu vào Năm 2024. Dự luật này có thể đình chỉ việc
miễn thuế sản xuất, bắt đầu vào năm 2024. Tiểu bang

Nếu quý vị muốn một bản sao toàn văn dự luật tiểu bang,
vui lòng gọi cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại (800) 339-8163
hoặc quý vị có thể gửi email vigfeedback@sos.ca.gov và
một bản sao sẽ được gửi cho quý vị miễn phí qua
đường bưu điện.
Phần Tiêu Đề và Tóm Lược / Phân Tích
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★ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 70 ★

BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 70 ĐỂ BẢO VỆ NGƯỜI ĐÓNG THUẾ VÀ NỀN KINH
TẾ CỦA CHÚNG TA VÀ BẢO ĐẢM CALIFORNIA TIẾP TỤC SỰ LÃNH
ĐẠO VỀ THAY ĐỔI KHÍ HẬU.
Kế hoạch đầy khát vọng của California trong việc giảm khí thải
nhà kính toàn tiểu bang ĐƯỢC THÔNG QUA VỚI SỰ ỦNG HỘ TỪ
CÁC NHÀ LÀM LUẬT ĐẢNG DÂN CHỦ VÀ CỘNG HÒA và hơn 150 tổ
chức đại diện cho ngành nông nghiệp; môi trường; năng lượng
và công nghệ sạch; doanh nghiệp; giới lao động; lính cứu hỏa;
chuyên gia y tế công cộng; nhà kinh tế; và các ban biên tập báo
trên toàn tiểu bang.
DỰ LUẬT 70 GIÚP BẢO ĐẢM RẰNG TIỀN CHO NHỮNG CHƯƠNG
TRÌNH ƯU TIÊN KHÔNG BỊ CÁC NHÀ CHÍNH TRỊ CHUYỂN HƯỚNG
CHO NHỮNG DỰ ÁN CÁ NHÂN.
Điều cần thiết là thu nhập về thay đổi khí hậu trong tương lai
tiếp tục giảm bớt khí thải và đem lại lợi ích cho mọi người dân
California. Dự Luật 70 đem đến một biện pháp bảo vệ mạnh mẽ
chống lại bất cứ nỗ lực nào nhằm phá hoại mục tiêu này. Nó bắt
buộc hai phần ba cơ quan lập pháp cùng ngồi lại vào năm 2024
để đánh giá liệu số tiền có được chi tiêu một cách khôn ngoan và
hữu ích vì lợi ích của mọi người dân California hay không.
DỰ LUẬT 70 BẢO VỆ CHƯƠNG TRÌNH THAY ĐỔI KHÍ HẬU MANG
TÍNH LỊCH SỬ MÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CHÚNG TA, TĂNG
CƯỜNG NỀN KINH TẾ CỦA CHÚNG TA, VÀ TẠO VIỆC LÀM.

Tương lai của chương trình thay đổi khí hậu đặc biệt của
California tùy thuộc vào việc chứng minh rằng chúng ta có thể
bảo vệ môi trường của mình mà vẫn phát triển nền kinh tế của
chúng ta. Để đạt được mục tiêu này, Dự Luật 70 giúp bảo đảm
rằng số tiền dùng để giảm khí thải nhà kính được chi tiêu theo một
cách khôn ngoan nhất và hiệu quả nhất về mặt chi phí; bảo vệ
người đóng thuế và các cộng đồng bị ô nhiễm nhiều nhất của
chúng ta.
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 70
Dự Luật 70 thuộc một nỗ lực lưỡng đảng mang tính lịch sử để đạt
được những mục tiêu về khí hậu của chúng ta, giữ lại việc làm
được trả lương tốt nhằm duy trì nền kinh tế đang phát triển của
chúng ta, và bảo vệ phẩm chất không khí và sức khỏe công cộng.
www.YesOnProposition70.com
EDMUND G. BROWN JR., Thống Đốc
ALLAN ZAREMBERG, Chủ Tịch
Phòng Thương Mại California
CHAD MAYES, Dân Biểu Tiểu Bang California

★ BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 70 ★
35 TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG LỚN CHỐNG ĐỐI DỰ LUẬT 70
Dự Luật 70 là một sai lầm. Nó có hại cho môi trường và có hại cho
sức khỏe công cộng. Đó là lý do tại sao 35 tổ chức môi trường uy
tín như Hội Đồng Bảo Vệ Tài Nguyên Thiên Nhiên, Liên Đoàn Cử
Tri Bảo Tồn California và Liên Minh vì Không Khí Sạch, tất cả đều
nói bầu KHÔNG cho Dự Luật 70!
ĐƯA QUYỀN HẠN VÀO TAY CỦA SỐ ÍT NGƯỜI
Dự Luật 70 phản dân chủ. Nó sẽ để cho một nhóm nhỏ các nhà
chính trị, những người đã chống đối chiến lược làm sạch không
khí thành công của chúng ta, cản trở sự tiến bộ về thay đổi khí
hậu và giảm thiểu ô nhiễm. Chúng ta không thể cho phép điều
đó xảy ra. Có quá nhiều thứ đang bị đe dọa cho sức khỏe của
chúng ta, hành tinh của chúng ta và cho các thế hệ tương lai
của chúng ta.
NHỮNG KẺ GÂY Ô NHIỄM MUỐN CÓ KHẢ NĂNG PHỦ QUYẾT SỰ
TIẾN BỘ
Những công ty dầu lớn và những ngành công nghiệp khác mà gây
ra tình trạng ô nhiễm tồi tệ nhất của chúng ta muốn Dự Luật 70 để
họ có thể loại bỏ các chương trình giảm thiểu ô nhiễm và tiếp tục
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đầu độc không khí và nước của chúng ta. Trong nhiều năm qua,
những nhóm lợi ích đặc biệt này đã chống đối các dự luật cấp tiến
nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí và thay đổi khí hậu.
SỰ CHỐNG ĐỐI LƯỠNG ĐẢNG ĐỐI VỚI DỰ LUẬT 70
Nhiều đảng viên Đảng Dân Chủ và đảng viên Đảng Cộng Hòa
trong cơ quan lập pháp đã chống đối việc đưa Dự Luật 70 vào
lá phiếu vì nó là một việc làm có hại cho California. Hãy tham
gia NextGen California, Physicians for Social Responsibility Los
Angeles, California Environmental Justice Alliance, Friends of
the Earth, Cuộc Vận Động Lòng Can Đảm, Liên Đoàn Nữ Cử Tri
California và nhiều nhóm nữa đang đấu tranh vì lợi ích công
cộng và tương lai sạch trong việc bầu KHÔNG cho Dự Luật 70!
TOM STEYER, Chủ Tịch
NextGen California
REBECCA SALTZMAN, Giám Đốc Điều Hành Lâm Thời
Liên Đoàn Cử Tri Bảo Tồn California
TIẾN SĨ JOSEPH K. LYOU, Chủ Tịch
Liên Minh vì Không Khí Sạch

Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào.
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★ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 70 ★
BẦU KHÔNG CHO DỰ LUẬT 70
Dự luật 70 xuất phát từ nỗ lực được ngành công nghiệp dầu ủng
hộ nhằm làm cho chương trình chính của tiểu bang đi sai hướng
trong việc hạn chế tình trạng ô nhiễm không khí gây hại. Theo
Los Angeles Times, ngành công nghiệp này đã chi tiêu hàng triệu
mỹ kim để vận động hành lang nhằm giảm bớt cam kết của
California đối với những chính sách không khí sạch để làm giảm
sự phụ thuộc của chúng ta vào nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm
cao. Dự Luật 70 sẽ làm tăng rào cản lập pháp, phá hủy sự tiến bộ
về năng lượng sạch của chúng ta, và trao quyền cho các nhóm
lợi ích đặc biệt mà không đồng bộ lợi ích với đa số người dân
California. Nó không xứng đáng nhận được sự ủng hộ của quý vị.
CHÍNH SÁCH KHÔNG KHÍ VÀ NĂNG LƯỢNG SẠCH ĐANG HOẠT
ĐỘNG HIỆU QUẢ
Một thành phần chính trong chiến lược không khí sạch của
California là một chương trình có tên là Hạn Chế và Trao Đổi Khí
Thải để buộc những người gây ô nhiễm phải giảm lượng khí thải
hoặc phải trả tiền vào một ngân quỹ. Ngân quỹ này được sử dụng
để tăng cường tính hiệu quả năng lượng trong những ngôi nhà,
doanh nghiệp và trường học, cung cấp những khoản giảm giá cho
người tiêu dùng để làm cho những chiếc xe hơi chạy bằng điện
và chạy bằng cả xăng và điện có giá hợp lý hơn, tăng cường dịch
vụ vận chuyển công cộng, làm sạch những xe tải hạng nặng dơ
bẩn mà gây ô nhiễm các khu dân cư, và các chương trình chống ô
nhiễm thành công khác.
MỘT CÔNG THỨC DẪN ĐẾN SỰ BẾ TẮC
Bằng việc buộc phải có 2/3 đại đa số phiếu bầu của cơ quan lập
pháp để phân bổ các ngân quỹ do những người gây ô nhiễm chi
trả, Dự Luật 70 sẽ thay đổi hệ thống hiệu quả này và trao quyền
cho một thiểu số nhỏ các chính trị gia để họ chuyển các ngân quỹ
ra khỏi những ưu tiên môi trường và không chi tiêu quỹ này để
giảm bớt tình trạng ô nhiễm và cung cấp dịch vụ vận chuyển, nhà
ở và năng lượng cần thiết cho các cộng đồng của chúng ta.
Người dân California sẽ ghi nhớ việc đưa ra thỏa thuận đau đớn
này khi thông qua một ngân sách tiểu bang khi nó cũng buộc
phải có 2/3 số phiếu bầu. Nhiều tháng trôi qua mà không có một
ngân sách, và các giao dịch đã trở nên tuyệt vọng hơn và bị thỏa
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hiệp hơn bởi những nhóm quyền lợi đặc biệt theo thời gian. Cử tri
đã chấm dứt tình trạng sai lạc đó trước đây vào năm 2010 khi họ
đã thay đổi số phiếu bầu được quy định cho một ngân sách thành
đa số. Chúng ta không nên trở lại hệ thống đổ nát đó.
THIẾU TÍNH MINH BẠCH
Dự Luật 70 là kết quả của thỏa thuận không công khai. Thông
thường, mất khoảng chín tháng để một dự luật được cơ quan lập
pháp thông qua. Các dự luật thường có một vài phiên điều trần xem
xét và thảo luận nội dung chi tiết. Ngược lại, Dự Luật 70 được thông
qua chỉ trong bốn ngày, mà không có bất cứ phiên điều trần nào và
không có bất cứ cơ hội nào cho người dân góp ý kiến. Nếu đó là một
ý tưởng lớn, tại sao nó lại được vội vàng thông qua trong bí mật?
QUÝ VỊ TIN TƯỞNG AI?
Những công ty dầu và một nhóm nhỏ các chính trị gia ủng hộ
những nỗ lực như Dự Luật 70 để làm suy yếu các chính sách về
năng lượng sạch của tiểu bang chúng ta. Chống đối Dự Luật 70
là những nhóm hoạt động tốt thuộc chính quyền như Liên Đoàn
Nữ Cử Tri California, và những tổ chức môi trường và công lý xã
hội uy tín nhất của tiểu bang, bao gồm Liên Đoàn Cử Tri Bảo Tồn
California, Hội Đồng Bảo Vệ Tài Nguyên Thiên Nhiên, Liên Minh vì
Không Khí Sạch và California Environmental Justice Alliance. Câu
Lạc Bộ Sierra California nói điều luật đằng sau dự luật lá phiếu này
sẽ "trì hoãn những khoản chi tiêu khẩn cấp cho khí hậu, phẩm
chất không khí, và các ưu tiên được xác định khác trên toàn tiểu
bang và địa phương." Chúng tôi mong muốn quý vị bầu Không
cho Dự Luật 70 vì nó có hại cho môi trường, có hại cho nền kinh tế
của chúng ta, có hại cho chính quyền tốt, và có thể phá hủy nhiều
năm tiến bộ hướng đến một tương lai sạch hơn.
TÌM HIỂU THÊM
Tìm hiểu thêm về lý do tại sao Dự Luật 70 không tốt cho California
tại www.stopprop70.org.
THƯỢNG NGHỊ SĨ BEN ALLEN
Địa Hạt 26
DÂN BIỂU TODD GLORIA
Địa Hạt 78
HELEN L. HUTCHISON, Chủ Tịch
Liên Đoàn Nữ Cử Tri California

★ BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 70 ★
Những người chống đối Dự Luật 70 đang lừa đối chúng ta. Dự
luật được ủng hộ bởi các đảng viên Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng
Hòa vì nó giúp bảo đảm số tiền từ chương trình thay đổi khí hậu
đặc biệt của California chỉ được sử dụng để giảm bớt tình trạng ô
nhiễm, bảo vệ môi trường và tăng cường khả năng đáp ứng các
vụ cháy cỏ hoang của chúng ta. KHÔNG ĐƯỢC BẢO VỆ, NHỮNG
SỐ TIỀN NÀY SẼ DỄ BỊ MẤT MÁT TRƯỚC ẢNH HƯỞNG CỦA NHÓM
LỢI ÍCH ĐẶC BIỆT.
Dự Luật 70 thuộc một phần quan trọng trong một THỎA THUẬN
LƯỠNG ĐẢNG MANG TÍNH LỊCH SỬ nhằm đạt được những mục
tiêu đầy khát vọng về khí hậu của chúng ta, giữ lại việc làm được
trả lương tốt để duy trì nền kinh tế của chúng ta, và giải quyết
những vấn đề về sức khỏe công cộng và phẩm chất không khí.
Nó không phải là công thức dẫn đến sự bế tắc và nó KHÔNG CÓ
TÁC ĐỘNG NÀO LÊN QUY ĐỊNH NGÂN SÁCH ĐƯỢC BỎ PHIẾU
THEO ĐA SỐ CỦA TIỂU BANG. Đừng để bị lừa gạt bởi những tranh
luận sai lệch của những người chống đối.
Những dự án được tài trợ bởi chương trình thay đổi khí hậu của
chúng ta tăng cường khả năng quản lý của chúng ta đối với những
vụ cháy cỏ hoang gây phá hoại bằng cách cung cấp xe cứu hỏa để
phòng ngừa hỏa hoạn và cải thiện sức sống của những cánh rừng

của California; hỗ trợ nông gia thực hiện các thay đổi cần thiết để
giảm ô nhiễm độc hại; giúp đỡ cư dân làm cho ngôi nhà của họ
hiệu qua hơn về năng lượng; và cải thiện phẩm chất không khí cho
hàng triệu người dân California tại những cộng đồng bị ô nhiễm
nhất của chúng ta. MỤC ĐÍCH CỦA DỰ LUẬT 70 LÀ ĐẢM BẢO RẰNG
NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH PHẨM CHẤT CAO VÀ HIỆU QUẢ VỀ MẶT
CHI PHÍ NHƯ NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH NÀY TIẾP TỤC ĐƯỢC TÀI TRỢ.
Đó là lý do tại sao các tổ chức đại diện cho ngành nông nghiệp;
môi trường; doanh nghiệp; giới lao động; lính cứu hỏa; và chuyên
viên y tế công cộng đều ủng hộ kế hoạch này.
BẦU CÓ CHO DỰ LUẬT 70 ĐỂ CUNG CẤP HỆ THỐNG KIỂM TRA VÀ
CÂN ĐỐI MÀ NGƯỜI ĐÓNG THUẾ XỨNG ĐÁNG NHẬN ĐƯỢC, VÀ
BẢO VỆ CHƯƠNG TRÌNH THAY ĐỔI KHÍ HẬU MANG TÍNH LỊCH SỬ
CỦA CALIFORNIA vì chúng ta bảo vệ môi trường của chúng ta,
tăng cường nền kinh tế của chúng ta và tạo việc làm.
www.YesOnProposition70.com
MICHAEL D. SHROUT, Chủ Tịch
Hiệp Hội Lính Cứu Hoả Tiểu Bang California
ANJA RAUDABAUGH,Tổng Giám Đốc Điều Hành
Western United Dairymen

Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào.

Tranh Luận
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PHẦN TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC

Đ Ư Ợ C S OẠ N T H ẢO B Ở I TỔ N G C H Ư Ở N G LÝ

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy tại trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại
http://voterguide.sos.ca.gov/.

• Quy định rằng một dự luật lá phiếu được phê
chuẩn bởi đa số cử tri sẽ có hiệu lực năm ngày
sau khi Tổng Thư Ký Tiểu Bang chứng nhận
kết quả của cuộc bầu cử.
• Cho phép một dự luật lá phiếu quy định rằng
nó sẽ có tác dụng vào một ngày nào đó sau
ngày nó có hiệu lực.

TÓM LƯỢC PHẦN ƯỚC TÍNH CỦA PHÂN TÍCH
VIÊN LẬP PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH THỰC
LÊN CHÍNH QUYỀN TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
• Có thể có ít hoặc không có tác động lên tài
chính của tiểu bang và địa phương.

SỐ PHIẾU BẦU CUỐI CÙNG CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP CHO ACA 17 (DỰ LUẬT 71)
(CHƯƠNG NGHỊ QUYẾT 190, ĐẠO LUẬT 2017)
Thượng Viện:

Số Phiếu Bầu Có 40

Số Phiếu Bầu Không 0

Hạ Viện:

Số Phiếu Bầu Có 78

Số Phiếu Bầu Không 0

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

THÔNG TIN CƠ SỞ

Những Thay Đổi trong Các Cuộc Bầu Cử Theo
Thời Gian. Những thay đổi trong luật lệ và
Dự Luật Lá Phiếu Tiểu Bang. Tại các cuộc bầu
quyết định của tiểu bang và liên bang được
cử toàn tiểu bang, cử tri California sẽ bỏ phiếu
cử tri đưa ra đã ảnh hưởng đến những thủ tục
cho các dự luật lá phiếu của tiểu bang. Các dự
bỏ phiếu trong những thập niên gần đây. Tại
luật này (còn được gọi dự luật trưng cầu dân ý)
California, có lẽ sự thay đổi đáng chú ý nhất là
bao gồm:
việc sử dụng lá phiếu bầu bằng thư tăng lên.
• Quyền Đề Xướng Luật và Trưng Cầu Dân
Vào cuộc bầu cử tháng Mười Một, 1970, khoảng
Ý Của Tiểu Bang. Đây là những thay đổi
trong Hiến Pháp Tiểu Bang, những thay đổi 200,000 cử tri California (3 phần trăm trên tổng
số) bỏ phiếu bằng thư. Trái lại, vào tháng Mười
trong luật lệ của tiểu bang, và các dự luật
Một, 2016, hơn 8 triệu cử tri (58 phần trăm trên
công khố phiếu được đề xuất bởi những
tổng số) bỏ phiếu bằng thư. Luật lệ tiểu bang và
công dân mà thu thập chữ ký để đưa
những dự luật này vào lá phiếu.
liên bang cũng cho phép những lá phiếu "tạm
thời"—ví dụ, đối với những người mà tin rằng
• Dự Luật Lá Phiếu Của Cơ Quan Lập Pháp.
Đây là những thay đổi trong Hiến Pháp Tiểu họ đã ghi danh ngay cả khi tên của họ không có
trong danh sách cử tri của nơi bỏ phiếu. Những
Bang, những thay đổi về quyền đề xướng
lá phiếu bầu bằng thư và tạm thời nhận được
luật được chấp thuận trước đây, và dự luật
ngay vào Ngày Bầu Cử thường được đếm trong
công khố phiếu được Cơ Quan Lập Pháp
những ngày hay tuần sau đó.
California đưa vào lá phiếu.
22 | Phần Tiêu Đề và Tóm Lược / Phân Tích
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PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

Lịch Trình Đếm Lá Phiếu Bầu Cử Tiểu Bang.
Những viên chức bầu cử tại mỗi quận phải đếm
mọi lá phiếu hợp pháp, kể cả những lá phiếu
bầu bằng thư nhận được ngay sau Ngày Bầu
Cử. Quy trình đếm phiếu hiện nay kéo dài vài
tuần sau Ngày Bầu Cử. Trong suốt khoảng thời
gian đó, các viên chức bầu cử của quận sẽ đếm
tối đa vài triệu lá phiếu bầu bằng thư và những
lá phiếu khác mà vẫn chưa được đếm vào cuối
Ngày Bầu Cử. Họ cũng kiểm tra lại số phiếu bầu
của khu vực. Sau khi nhận được kết quả từ mỗi
quận, Tổng Thư Ký Tiểu Bang—người giám sát
các cuộc bầu cử trên toàn tiểu bang—xác nhận
một bản "tuyên bố số phiếu bầu" chính thức
hơn năm tuần (một cách cụ thể, không trễ hơn
38 ngày) sau Ngày Bầu Cử.
Ngày Hiệu Lực cho các Dự Luật Lá Phiếu Tiểu
Bang. Hiến Pháp Tiểu Bang quy định rằng các
quyền đề xướng và trưng cầu dân ý tiểu bang,
cũng như các dự luật lá phiếu của cơ quan lập
pháp mà thay đổi Hiến Pháp Tiểu Bang, có hiệu
lực vào ngày sau cuộc bầu cử trừ khi dự luật lá
phiếu đề ra một ngày hiệu lực sau đó. Trong hầu
hết các trường hợp, việc một dự luật lá phiếu có
được phê chuẩn bởi cử tri hay không là điều rõ
ràng vào cuối Ngày Bầu Cử. Tuy nhiên trong một
số trường hợp, kết quả không rõ ràng, và hàng
triệu lá phiếu không được đếm cho đến nhiều
ngày hay tuần sau đó.

ĐỀ XUẤT
Ngày Hiệu Lực Sau Đó cho các Dự Luật Lá
Phiếu Tiểu Bang. Như được mô tả ở trên, Tổng
Thư Ký Tiểu Bang lập bản tuyên bố số phiếu bầu
không trễ hơn 38 ngày sau Ngày Bầu Cử— sau
khi nhận được kết quả bỏ phiếu từ mỗi quận.
Dự luật này tu chính Hiến Pháp Tiểu Bang để các
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quyền đề xướng và trưng cầu dân ý tiểu bang,
cũng như các dự luật lá phiếu của cơ quan lập
pháp mà thay đổi Hiến Pháp Tiểu Bang, có hiệu
lực vào ngày thứ năm sau khi Tổng Thư Ký Tiểu
Bang lập bản tuyên bố số phiếu bầu. Vì thế,
nếu dự luật này được chấp thuận, hầu hết các
dự luật lá phiếu sẽ có hiệu lực khoảng sáu tuần
(không trễ hơn 43 ngày) sau Ngày Bầu Cử. Điều
này sẽ cho phép các quận hoàn tất việc đếm
phiếu bầu và Tổng Thư Ký Tiểu Bang xác nhận
kết quả trước khi những dự luật lá phiếu này có
hiệu lực.

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
Có Thể Có Ít hoặc Không Có Ảnh Hưởng Tài
Chính Nào. Hiện nay, các dự luật lá phiếu tiểu
bang thường có hiệu lực vào ngày sau Ngày Bầu
Cử. Tuy nhiên, về cơ bản các dự luật hiếm khi
thay đổi các thu nhập hay phần chi tiêu trong
những tuần ngay sau Ngày Bầu Cử. Vì lý do này,
việc trì hoãn ngày hiệu lực của các dự luật lá
phiếu trong khoảng một vài tuần sẽ có thể có ít
hay không có ảnh hưởng nào lên tài chính của
tiểu bang và địa phương.
Truy cập http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-ballotmeasure-contribution-totals/ để lấy danh sách các ủy ban
chủ yếu được hình thành để ủng hộ hoặc phản đối dự
luật này. Truy cập http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top‑contributors/jun-18-primary.html để lấy thông tin về
10 nhà đóng góp hàng đầu của ủy ban.
Nếu quý vị muốn một bản sao toàn văn dự luật tiểu bang, vui
lòng gọi cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại (800) 339-8163 hoặc
quý vị có thể gửi email cho vigfeedback@sos.ca.gov và một
bản sao sẽ được gửi cho quý vị miễn phí qua đường bưu điện.
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★ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 71 ★

Dự Luật 71 là một sự cập nhật đơn giản, thông thường
về luật lệ các cuộc bầu cử của chúng ta, để giúp bảo
đảm kết quả chính xác sau khi cử tri chấp thuận một
dự luật lá phiếu. Đây là một giải pháp không gây tranh
luận, thuộc hiến pháp với sư hỗ trợ lưỡng đảng.
Dự Luật 71 quy định rằng một đạo luật tiên khởi, cuộc
trưng cầu dân ý hay tu chính hiến pháp được cử tri
chấp thuận có hiệu lực sau khi Tổng Thư Ký Tiểu Bang
đã đếm toàn bộ và đầy đủ mọi phiếu bầu và lập bản
Tuyên Bố Số Phiếu Bầu.
Theo luật hiện nay, một đạo luật tiên khởi, cuộc trưng
cầu dân ý hay tu chính hiến pháp được cử tri chấp thuận
có hiệu lực vào ngày sau cuộc bầu cử, trừ khi được chính
dự luật này cho biết cụ thể vào ngày khác. Tuy nhiên,
luật hiện hành đã tạo ra tình trạng không rõ ràng cho
người dân California khi họ chịu tác động trực tiếp từ
các dự luật. Một ví dụ là Dự Luật 67 (2016), một cuộc
trưng cầu dân ý liên quan đến việc cấm túi nhựa dùng
một lần, được Thống Đốc ký thành luật vào năm 2014.
Người dân California đã bỏ phiếu ủng hộ Dự Luật 67
để cho phép duy trì lệnh cấm đó, tuy nhiên những thắc
mắc vẫn còn là khi nào lệnh cấm thực sự, được thiết
lập bởi Cơ Quan Lập Pháp, sẽ có hiệu lực. Dự Luật 71 sẽ
ngăn ngừa tình trạng nhầm lẫn đó trong những cuộc
bầu cử trong tương lai bằng cách chuyển ngày thực
hiện các dự luật qua thời điểm sau khi kết quả bầu cử
được xác nhận bởi Tổng Thư Ký Tiểu Bang, đưa ra một
ngày hiệu lực rõ ràng cho các dự luật toàn tiểu bang.

Dự Luật 71 sẽ tăng cường tính chính xác của kết quả
bầu cử toàn tiểu bang. Vào năm 2016, 53% tổng số cử
tri (khoảng 9.2 triệu người dân California) đã ghi danh
bỏ phiếu bằng thư. Vì sự tiện lợi, có thể xu hướng cử tri
chọn bỏ phiếu bằng thư sẽ tăng lên. Xu hướng này, cho
dù tích cực khuyến khích cử tri tham gia, cũng kéo dài
thời gian đếm phiếu. Viên chức bầu cử phải xác nhận
tình trạng ghi danh của mỗi cử tri và xác nhận chữ ký
của mỗi cử tri trên bao thư bỏ phiếu bằng thư . Ngoài
ra, những lá phiếu bầu bằng thư có thể đến văn phòng
bầu cử quận vào, hoặc tối đa ba ngày sau Ngày Bầu Cử.
Trong một số trường hợp, kết quả bầu cử có thể rất
xít xao.
Lịch sử đã cho thấy kết quả của một cuộc tranh luận
bầu cử có thể thay đổi sau phần kiểm phiếu vào Ngày
Bầu Cử. Việc chuyển ngày thực hiện đạo luật tiên khởi,
cuộc trưng cầu dân ý và tu chính hiến pháp qua thời
điểm sau khi kết quả bầu cử đã được Tổng Thư Ký
Tiểu Bang xác nhận sẽ bảo đảm việc thực hiện đúng
và chính xác các dự luật lá phiếu. Xin bầu “CÓ”cho
Dự Luật 71.
KEVIN MULLIN, Chủ Tịch Hạ Viện Lâm Thời
Hạ Viện Tiểu Bang California
RALPH E. SHAFFER, Giáo Sư Danh Dự
Cal Poly Pomona
HELEN HUTCHISON, Chủ Tịch
Liên Đoàn Nữ Cử Tri California

★ BÁC BỎ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 71 ★
Cách diễn đạt hiện tại của Hiến Pháp Tiểu Bang khiến
cho một dự luật lá phiếu được cử tri phê chuẩn có hiệu
lực (trừ khi dự luật quy định khác) “vào ngày sau cuộc
bầu cử”
Vì một dự luật không thể (theo thứ tự thời gian) có hiệu
lực cho đến khi kết quả về số phiếu bầu được xác định
và chứng nhận, cụm từ “vào ngày sau cuộc bầu cử” chỉ
có nghĩa là một dự luật được thông qua có thể có hiệu
lực trở ngược lại ngày trước đó.
Trong trường hợp được viện dẫn bởi những người ủng
hộ, quyết định năm 2016 của cử tri về một cuộc trưng
cầu dân ý nhằm xác nhận lệnh cấm túi nhựa dùng một
lần của Cơ Quan Lập Pháp có hiệu lực khi kết quả của
cuộc bầu cử được chứng nhận, và ngày ban đầu đó
không quan trọng. Nhưng đôi khi một ngày trước đó
(trở về trước) quan trọng.
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Ví dụ, giả sử có một đạo luật tiên khởi trên lá phiếu
ngày 5 tháng Sáu, 2018 đề nghị rằng những kẻ lạm
dụng tình dục hàng loạt trẻ em phải bị các thẩm phán
kết án chung thân mà không thể được phóng thích có
điều kiện.
Nếu Dự Luật 71 được thông qua, luật tù chung thân
(theo giả thuyết trên) không thể có hiệu lực cho đến
khi chứng nhận số phiếu cuối cùng—khiến cho những
kẻ lạm dụng tình dục trẻ em có thời gian (lên đến
38 ngày hiện nay) để tấn công thêm nhiều nạn nhân
theo luật kết án mà cử tri nhận thấy cần phải thay đổi.
Dự Luật 71 có vẻ không cần thiết và bất lợi trong một
số tình huống.
GARY WESLEY

Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào.

ĐỀ RA NGÀY HIỆU LỰC CHO CÁC DỰ LUẬT LÁ PHIẾU.
TU CHÍNH HIẾN PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

★ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 71 ★
Đây là một đề xuất của Cơ Quan Lập Pháp nhằm tu
chính hai điều khoản trong Hiến Pháp California liên
quan đến hầu hết các dự luật lá phiếu toàn tiểu bang.
Một số dự luật lá phiếu (kể cả dự luật này) được đề xuất
bởi Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang; những dự luật khác
hội đủ điều kiện với lá phiếu thông qua quy trình kiến
nghị của cử tri.
Bất cứ lúc nào Cơ Quan Lập Pháp Tiểu bang đề xuất
thay đổi quy trình đó, đề xuất đó đáng được xem xét kỹ
lưỡng. Hầu hết các nhà lập pháp sẽ không thể ủng hộ
các dự luật hội đủ điều kiện với lá phiếu thông qua quy
trình kiến nghị. Thông thường, một quy trình kiến nghị
được sử dụng khi Cơ Quan Lập Pháp sẽ không tự mình
đưa ra một thay đổi nào hay thông qua một luật mà cử
tri muốn đình chỉ và loại bỏ bằng “cuộc trưng cầu dân ý.”
Có một số nguy cơ trong dự luật này là Cơ Quan Lập
Pháp Tiểu Bang có thể, trong tương lai và bằng việc ban
hành của mình, trì hoãn thời gian mà Tổng Thư Ký Tiểu
Bang có thể cần để tuyên bố kết quả bầu cử các dự luật
(hiện nay là 38 ngày) và bằng cách ấy phá hoại quy trình.
Phần tóm lược dự luật này của Cơ Quan Lập Pháp
(thuộc phần có tên là Tu Chính Hiến Pháp Hạ Viện 17
(Assembly Constitutional Amendment 17)—“ACA 17”)
có nội dung sau:
Hiến Pháp California quy định rằng một đạo luật tiên khởi,
cuộc trưng cầu dân ý, hoặc tu chính hay sửa đổi hiến pháp
được đa số cử tri chấp thuận ngay sau đó có hiệu lực vào
ngày sau cuộc bầu cử trừ khi dự luật quy định khác. Luật
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hiện hành buộc Tổng Thư Ký Tiểu Bang phải tập hợp các
kết quả của mọi dự luật toàn tiểu bang, và chuẩn bị, xác
nhận và lập một tuyên bố số phiếu bầu từ những kết quả
thu được, không trễ hơn ngày thứ 38 sau cuộc bầu cử.
Thay vào đó, dự luật này sẽ quy định rằng một đạo luật tiên
khởi, một cuộc trưng cầu dân ý, hoặc một tu chính hay sửa
đổi hiến pháp được đa số cử tri chấp thuận ngay sau đó
có hiệu lực 5 ngày sau khi Tổng Thư Ký Tiểu Bang lập bản
tuyên bố số phiếu bầu cho cuộc bầu cử mà qua đó dự luật
này được bỏ phiếu, và dự luật xác minh rằng một đạo luật
tiên khởi, cuộc trưng cầu dân ý, hoặc tu chính hay sửa đổi
hiến pháp có thể quy định rằng nó trở nên có hiệu lực sau
ngày hiệu lực của nó. Dự luật này cũng sẽ đưa ra những
thay đổi không quan trọng trong những điều khoản này.
Cho dù phần tóm lược là chính xác, một số người có thể
tự hỏi liệu Cơ Quan Lập Pháp có giải quyết một vấn đề
thật sự với cách diễn đạt Hiến Pháp hiện hành (được
thông qua đã lâu vào năm 1970) không. Không có luật
nào được cử tri ban hành có hiệu lực trước khi kết quả về
số phiếu được xác định. Theo ngôn ngữ hiện nay, cách
diễn đạt này đưa ra những thay đổi với hiệu lực trở ngược
về ngày sau một cuộc bầu cử (trừ khi sự thay đổi được
ban hành quy định khác). Những phần tu chính được đề
xuất bởi dự luật này sẽ loại bỏ ngày hiệu lực ban đầu (và
trở về trước) cho một luật được cử tri tiểu bang ban hành.
Có thể những người ủng hộ sẽ giải thích thêm về lý do
tại sao dự luật này cần thiết.
GARY WESLEY

★ BÁC BỎ TRANH LUẬN CHỐNG LẠI DỰ LUẬT 71 ★
Tu Chính Hiến Pháp 17 của Hạ Viện, hiện là Dự Luật 71
trình trước cử tri California, đã thông qua hai viện của
Cơ Quan Lập Pháp với sự ủng hộ của Đảng Cộng Hòa và
Đảng Dân Chủ. Không có một phiếu nào bầu “KHÔNG.”
Tại sao? Vì theo cả hai đảng, những người làm luật
đồng ý rằng Dự Luật 71 là một giải pháp nhỏ, mang
tính kỹ thuật nhưng cần thiết. Dự Luật 71 làm sáng tỏ
một vần đế có thể phát sinh do ngày càng có nhiều cử
tri chọn bỏ phiếu bằng thư.
Luật hiện nay quy định rằng đạo luật tiên khởi trên lá
phiếu phải có hiệu lực vào ngày sau cuộc bầu cử. Dự
Luật 71 chỉ làm sáng tỏ luật hiện hành nhất quán với
thực tế rằng trong một số trường hợp, kết quả của các
cuộc bầu cử có thể không được xác định trong vài ngày
sau cuộc bầu cử.
Phân tích của Thượng Viện Tiểu Bang California ghi chú:
“Dự Luật 71 sẽ trì hoãn việc ban hành đạo luật tiên khởi
hay cuộc trưng cầu dân ý cho đến năm ngày sau khi
Tổng Thư Ký Tiểu Bang công bố bản Tuyên Bố Số Phiếu
Bầu. Bằng việc trì hoãn ban hành cho đến sau khi số

phiếu được xác nhận, dự luật này đảm bảo rằng việc
thực hiện đúng và chính xác các dự luật lá phiếu có
diễn ra.”
Theo luật California, mọi thay đổi trong Hiến Pháp phải
được cử tri chấp thuận. Cơ Quan Lập Pháp không thể tự
mình trì hoãn việc thực hiện các đạo luật tiên khởi do
cử tri ban hành. Vào năm 1970, không ai dự đoán trước
sự gia tăng phiếu bầu bằng thư như chúng ta nhìn thấy
ngày nay. Dự Luật 71 là một giải pháp nhỏ, đơn giản với
chủ định làm sáng tỏ luật hiện hành. Xin bầu CÓ cho
Dự Luật 71.
KEVIN MULLIN, Chủ Tịch Hạ Viện Lâm Thời
Hạ Viện Tiểu Bang California, Địa Hạt 22
MARC BERMAN, Chủ Tịch, Ủy Ban Hạ Viện về
Bầu Cử và Tái Phân Chia Địa Hạt Bầu Cử
Hạ Viện Tiểu Bang California, Địa Hạt 24
HENRY STERN, Chủ Tịch, Ủy Ban Thượng Viện
về Bầu Cử và Tu Chính Hiến Pháp
Thượng Viện Tiểu Bang California, Địa Hạt 27

Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào.
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CHO PHÉP CƠ QUAN LẬP PHÁP LOẠI BỎ YÊU CẦU TÁI THẨM ĐỊNH THUẾ
BẤT ĐỘNG SẢN ĐỐI VỚI NHỮNG HỆ THỐNG THU GOM NƯỚC MƯA MỚI
ĐƯỢC XÂY DỰNG. TU CHÍNH HIẾN PHÁP THEO CƠ QUAN LẬP PHÁP.

PHẦN TIÊU ĐỀ VÀ TÓM LƯỢC CHÍNH THỨC

Đ Ư Ợ C S OẠ N T H ẢO B Ở I TỔ N G C H Ư Ở N G LÝ

Nội dung dự luật này có thể được tìm thấy tại trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại
http://voterguide.sos.ca.gov/.
• Có thể áp dụng cho việc xây dựng hoặc bổ sung
• Ngoại trừ trong một số tình huống, theo Hiến
các hệ thống thu gom nước mưa được hoàn tất
Pháp California, việc xây dựng trên bất động sản
vào hoặc sau ngày 1 tháng Giêng, 2019.
hiện nay cần phải được tái thẩm định cho những
mục đích thuế.
• Hiến Pháp California cho phép Cơ Quan Lập Pháp TÓM LƯỢC PHẦN ƯỚC TÍNH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP
miễn trừ các yêu cầu tái thẩm định thuế bất động PHÁP VỀ TÁC ĐỘNG TÀI CHÍNH THỰC LÊN CHÍNH QUYỀN
sản cho một số loại xây dựng trên bất động sản
TIỂU BANG VÀ ĐỊA PHƯƠNG:
hiện nay.
• Có thể làm giảm một chút thu nhập thuế bất
• Tu chính Hiến Pháp California để cho phép Cơ
động sản cho các chính quyền địa phương.
Quan Lập Pháp miễn trừ loại hình xây dựng đòi
hỏi việc tái thẩm định thuế bất động sản đối với
việc xây dựng hoặc bổ sung các hệ thống thu
gom nước mưa.
SỐ PHIẾU BẦU CUỐI CÙNG CỦA CƠ QUAN LẬP PHÁP CHO SCA 9 (DỰ LUẬT 72)
(CHƯƠNG NGHỊ QUYẾT 1, ĐẠO LUẬT NĂM 2018)
Thượng Viện:

Số Phiếu Bầu Có 39

Số Phiếu Bầu Không 0

Nghị Viện:

Số Phiếu Bầu Có 76

Số Phiếu Bầu Không 0

PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

THÔNG TIN CƠ SỞ
Nguồn Cung Cấp Nước của California Có Thể Bị
Giới Hạn trong Một Vài Năm. California có hệ thống
cấp nước rộng lớn để chuyển nước từ phần phía bắc
của tiểu bang—nơi có nhiều nước hơn—đến các
nông trang và thành phố tại các phần khác của tiểu
bang. Nước thường được chuyển đến nhà ở và các
tòa nhà khác thông qua hệ thống cấp nước công
cộng tại địa phương. Số lượng nước được cung cấp
thông qua những hệ thống cấp nước này có thể thay
đổi nhiều từ năm này qua năm khác. Trong những
năm có mưa hay tuyết ít hơn, có thể khó cung cấp
đủ nước cho mọi nông trang, cư dân và doanh
nghiệp của tiểu bang. Để ứng phó, các chính quyền
tiểu bang và địa phương đã tìm những cách khác để
cung cấp nước cho những nơi cần nước.
Hệ Thống Thu Gom Nước Mưa Lấy Nước để Sử
Dụng tại Chỗ. Hệ thống thu gom nước mưa là một
cách tạo thêm nguồn cung cấp nước. Một hệ thống
thu gom nước mưa lấy và trữ nước mưa rơi lên mái
của tòa nhà. Hệ thống này dùng đường ống để đưa
nước từ mái nhà và máng nước vào bể trữ nước lớn.
26 | Phần Tiêu Đề và Tóm Lược / Phân Tích

Nước được trữ có thể được dùng cho những việc
như tưới cây hay dội rửa bồn cầu. Do đó những hệ
thống này giảm được chút ít nhu cầu nước từ những
hệ thống cấp nước tại địa phương. Hệ thống thu
gom nước mưa được lắp đặt tại nhà thường có chi
phí vài trăm mỹ kim đến vài ngàn mỹ kim. Những
hệ thống được lắp đặt tại những bất động sản của
doanh nghiệp hay căn hộ thường có chi phí từ vài
ngàn mỹ kim đến hàng trăm ngàn mỹ kim.
Chính Quyền Địa Phương Đánh Thuế với Chủ Bất
Động Sản. Chính quyền địa phương California—các
thành phố, quận, trường học và địa hạt đặt biệt—
đánh thuế bất động sản trên chủ bất động sản dựa
theo giá trị của bất động sản của họ. Một bất động
sản bao gồm đất và bất cứ tòa nhà hay phần sửa
sang khác trên mảnh đất đó. Thuế bất động sản là
nguồn thu nhập chính cho chính quyền địa phương,
thu hơn $60 tỉ mỗi năm trên toàn tiểu bang.
Tính Hóa Đơn Thuế của Chủ Bất Động Sản. Hóa
đơn thuế bất động sản của mỗi chủ bất động sản
bằng với giá trị bất động sản đánh thuế của họ nhân
với mức thuế bất động sản của họ. Mức thuế bất động
sản thông thường của chủ bất động sản là 1.1 phần
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PHÂN TÍCH CỦA PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP
trăm. Vào năm mà một bất động sản được mua, giá trị
đánh thuế của nó là giá mua của nó. Mỗi năm sau đó,
giá trị đánh thuế của bất động sản đó được điều chỉnh
cho mức lạm phát (tối đa 2 phần trăm). Mức này tiếp
tục cho đến khi bất động sản được bán, và một lần
nữa nó được đánh thuế với giá mua.
Những Phần Sửa Sang Trên Bất Động Sản Sẽ Khiến
Cho Hóa Đơn Thuế Cao Hơn. Khi một chủ bất động
sản thực hiện việc sửa sang trên bất động sản của
mình, thẩm định viên quận thường cập nhật giá trị
đánh thuế của bất động sản đó để cho thấy phần
sửa sang này. Trước tiên thẩm định viên quận xác
định giá trị của phần sửa sang. Giá trị của phần sửa
sang được dựa trên chi phí thực hiện phần sửa sang
đó và nó có thể làm tăng giá bán bất động sản đó
lên bao nhiêu. Sau đó thẩm định viên quận sẽ bổ
sung giá trị của phần sửa sang đó vào giá trị có thể
đánh thuế trước đây của bất động sản để xác định
giá trị đánh thuế mới của bất động sản.
Một Số Phần Sửa Sang Không Làm Tăng Tiền Thuế.
Những dự luật trong quá khứ được phê chuẩn bởi cử
tri quy định rằng thẩm định viên quận không tính
giá trị của một số loại sửa sang trên bất động sản
vào giá trị đánh thuế của một bất động sản. Những
phần sửa sang đó bao gồm tấm pin năng lượng, đầu
phun chữa cháy và một số phần nâng cấp để bảo vệ
sự an toàn khi động đất.

ĐỀ XUẤT
Hệ Thống Thu Gom Nước Mưa Không Được Tính
Vào Giá Trị Có Thể Đánh Thuế. Dự luật này, khi tu
chính Hiến Pháp Tiểu Bang, cho phép Cơ Quan Lập
Pháp loại trừ giá trị của một hệ thống thu gom nước
mưa mới được xây dựng ra khỏi giá trị có thể đánh
thuế của bất động sản. Đầu năm nay, Cơ Quan Lập
Pháp đã thông qua một luật để thực hiện dự luật
này nếu nó được cử tri chấp thuận. Theo luật nay,
bất cứ hệ thống nào được lắp đặt từ ngày 1 tháng
Giêng, 2019 đến ngày 31 tháng Mười Hai, 2028 sẽ
không tăng hóa đơn thuế bất động sản. Khoản tiết
kiệm tiền thuế bất động sản này sẽ áp dụng cho đến
khi bất động sản được bán. Nếu một nhà phát triển
lắp đặt một hệ thống trên một tòa nhà mới, người
mua đầu tiên của tòa nhà này có thể yêu cầu khoản
tiết kiệm thuế bất động sản cho hệ thống đó.
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Một Ví Dụ. Đây là một ví dụ về khoản tiết kiệm thuế
bất động sản theo quy định của dự luật này. Giả sử
một ngôi nhà có một giá trị đánh thuế là $400,000
và hóa đơn thuế hàng năm của chủ nhà là $4,400
($400,000 nhân với 1.1 phần trăm). Chủ nhà trả
$5,000 để hệ thống thu gom nước mưa được lắp
đặt. Nếu không có dự luật này, thẩm định viên quận
sẽ tăng giá trị đánh thuế của ngôi nhà lên $405,000.
Hóa đơn tiền thuế hàng năm của chủ nhà sẽ tăng
lên $4,455 ($405,000 nhân với 1.1 phần trăm). Với dự
luật này, giá trị đánh thuế và hóa đơn thuế của ngôi
nhà sẽ không thay đổi. Hóa đơn thuế hàng năm của
chủ nhà sẽ vẫn là $4,400, thấp hơn $55 nếu dự luật
không được đưa ra.

ẢNH HƯỞNG TÀI CHÍNH
Có Thể Giảm Một Chút Thu Nhập Thuế Bất Động
Sản. Dự luật này dẫn đến những khoản thanh toán
thuế bất động thấp hơn cho chủ bất động sản,
những người lắp đặt hệ thống thu gom nước mưa
trên các tòa nhà hiện nay hoặc mua những tòa nhà
mới có những hệ thống này. Những khoản thanh
toán thuế thấp hơn sẽ có nghĩa là thu nhập thấp
hơn cho chính quyền địa phương. Trên toàn tiểu
bang, những khoản thất thoát thu nhập thuế bất
động sản này sẽ là nhỏ nhặt, không vượt quá vài
triệu mỹ kim mỗi năm. Đây là vì những bất động sản
có hệ thống thu gom nước mưa mới có thể sẽ trả
một phần rất nhỏ trong tất cả các khoản thanh toán
thuế bất động sản trong những năm sắp tới.
Truy cập http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-ballotmeasure-contribution-totals/ để lấy danh sách các ủy ban
chủ yếu được hình thành để ủng hộ hoặc phản đối dự
luật này. Truy cập http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top‑contributors/jun-18-primary.html để lấy thông tin về
10 nhà đóng góp hàng đầu của ủy ban.
Nếu quý vị muốn một bản sao toàn văn dự luật tiểu bang,
vui lòng gọi cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại (800) 339-8163
hoặc quý vị có thể gửi email vigfeedback@sos.ca.gov và
một bản sao sẽ được gửi cho quý vị miễn phí qua
đường bưu điện.

Phần Tiêu Đề và Tóm Lược / Phân Tích
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★ TRANH LUẬN ỦNG HỘ DỰ LUẬT 72 ★

Bầu Có cho Dự Luật 72 sẽ ngăn ngừa việc tăng thuế
bất động sản cho những chủ nhà có lắp đặt hệ
thống tái sử dụng nước mưa làm lợi cho toàn tiểu
bang chúng ta.
Điều đó là cần thiết vì California đã trải qua những
giai đoạn hạn hán và sẽ có thể đối mặt với thêm
nhiều năm khô hạn trong tương lai.

cho các loại thuế tăng lên.
Nước Úc đã trải qua tình trạng hạn hán nghiêm
trọng và đón nhận hệ thống tái sử dụng nước mưa
như một phần trong giải pháp của họ. Hiện nay,
một phần ba những ngôi nhà ở Úc thu gom nước
mưa từ mái nhà của họ.

Cử tri California đã phê chuẩn một cải cách thuế
Thêm Nhiều Nước, Ít Thuế Hơn.
tương tự cho hệ thống năng lượng mặt trời. Vì chủ
Việc loại bỏ tiền phạt thuế cho người dân California nhà không phải trả thuế cao hơn khi họ lắp đặt hệ
thống năng lượng mặt trời trên mái nhà, chi phí
nào lắp đặt những hệ thống để trữ và tái sử dụng
nước mưa từ mái nhà sẽ giúp bảo quản thêm nhiều điện của chúng ta được giảm xuống. Một phiếu bầu
nước cho tất cả chúng ta và có thể làm giảm các hóa Có cho Dự Luật 72 sẽ cho phép chúng ta thực hiện
đúng theo cùng hướng đi này.
đơn tiền nước cho hàng triệu người dân California.
Việc này bảo quản nguồn nước uống quý giá cho
Hãy Ngưng Loại Thuế Bất Công đánh vào Việc Bảo
người dân California và khiến chúng ta lấy ít nước
Tồn Nước!
hơn từ hồ, sông và suối của chúng ta, giúp ích cho
Thật không công bằng và không khôn ngoan khi
loài cá và các loài hoang dã sống phụ thuộc vào
tăng thuế đối với những người dân California thu
nước ngọt có nơi để sống và thực phẩm để ăn.
gom nước mưa từ mái nhà của họ để bảo tồn nguồn
Được Ủng Hộ bởi các Nhóm Hoạt Động Ngoài Trời
và Môi Trường.

Bầu Có cho Dự Luật 72 được ủng hộ bởi các nhóm
hoạt động môi trường trên toàn California, bao gồm
Save The Bay, Liên Đoàn Hoạch Định và Bảo Tồn
và Trout Unlimited. Việc bảo tồn nước và việc trữ
nguồn nước nhạy cảm về mặt môi trường là những
yếu tố quan trọng trong việc phản ứng chống hạn
hán của chúng ta.
Theo luật hiện hành, các loại thuế tăng lên khi chủ
bất động sản thực hiện những sửa sang cho ngôi
nhà—ngay cả khi những sửa sang đó có lợi cho
toàn tiểu bang. Dự Luật 72 sẽ cho phép mọi người
lắp đặt hệ thống thu gom nước mưa mà không làm
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nước uống của chúng ta. Đó là lý do tại sao Thượng
Viện và Hạ Viện Tiểu Bang California, với số phiều
bầu đồng thuận lưỡng đảng, đã đồng ý đưa dự luật
này vào lá phiếu.

Việc dự trữ và tái sử dụng nước mưa có lợi cho tất cả
chúng ta. Dân chúng không nên phải trả tiền phạt
thuế vì bảo quản nước. Xin bầu CÓ cho Dự Luật 72.
Để biết thêm thông tin, xin vào SaveCaWater.org
STEVE GLAZER, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang California
DAVID LEWIS, Giám Đốc Điều Hành
Save The Bay
HOWARD PENN, Giám Đốc Điều Hành
Liên Đoàn Hoạch Định và Bảo Tồn

Các phần tranh luận được in trên trang này là ý kiến của những tác giả, và đã không được kiểm chứng tính chính xác bởi bất cứ cơ quan chính thức nào.
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KHÔNG CÓ TRANH LUẬN NÀO CHỐNG
LẠI DỰ LUẬT 72 ĐƯỢC TRÌNH.
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KHÁI QUÁT VỀ NỢ CÔNG KHỐ PHIẾU CỦA TIỂU BANG
Mục này mô tả tiền nợ công khố phiếu của
tiểu bang. Nó cũng thảo luận Dự Luật 68—đề
xuất công khố phiếu tài nguyên thiên nhiên
$4.1 tỉ—sẽ ảnh hưởng đến chi phí công khố
phiếu của tiểu bang như thế nào.

ĐƯỢC SOẠN THẢO BỞI
PHÂN TÍCH VIÊN LẬP PHÁP

rất giống với cách một gia đình trả hết tiền
thế chấp.) Chi phí hoàn trả công khố phiếu
hàng năm tùy thuộc chủ yếu vào mức lãi
suất và khoảng thời gian mà công khố phiếu
phải được hoàn trả. Giả sử một mức lãi suất
5 phần trăm, cho mỗi $1 được vay, tiểu bang
sẽ trả gần $2 trong một khoảng thời gian
Thông Tin Cơ Sở
hoàn trả thông thường. Trong số tiền $2 đó,
Công Khố Phiếu Là Gì? Công khố phiếu là
$1 sẽ được tính vào việc hoàn trả số tiền được
một cách các chính quyền và công ty mượn
vay (tiền gốc) và gần $1 cho tiền lời. Có thể
tiền. Chính quyền tiểu bang sử dụng công
sẽ có mức lạm phát đáng kể trong khoảng
khố phiếu chủ yếu để trả cho việc hoạch
thời gian trong khi tiểu bang hoàn trả những
định, xây dựng và phục hồi các dự án cơ sở hạ công khố phiếu này. Điều này có nghĩa là
tầng như cầu, đập, nhà tù, công viên, trường những số tiền được dùng để hoàn trả cho
học và tòa nhà văn phòng. Tiểu bang bán
những công khố phiếu này trong tương lai
công khố phiếu cho các nhà đầu tư để nhận
sẽ có giá trị thấp giá trị của chúng ngày nay.
nguồn tài trợ "trả trước" cho những dự án này Do đó, sau khi tính đến mức lạm phát, chi phí
và sau đó hoàn trả cho những nhà đầu tư đó, hoàn trả cho những công khố phiếu này thấp
cùng với tiền lời, trong một khoảng thời gian. hơn—khoảng $1.50 cho mỗi $1 được vay.
Tại Sao Công Khố Phiếu Được Sử Dụng?
Một lý do chính cho việc phát hành công khố Công Khố Phiếu Cơ Sở Hạ Tầng
phiếu là cơ sở hạ tầng thường cung cấp các
và Ngân Sách Tiểu Bang
dịch vụ trong nhiều năm. Do đó, việc để cho
Số Tiền Nợ Ngân Quỹ Chung. Tiểu bang có
mọi người, cả ở hiện tại và trong tương lai,
trợ giúp trả cho những dự án này là điều hợp khoảng $83 tỉ công khố phiếu cơ sở hạ tầng
lý. Ngoài ra, khó có thể trả hết các chi phí lớn được Ngân Quỹ Chung hỗ trợ mà từ đó tiểu
bang thực hiện thanh toán tiền gốc và tiền
của những dự án này ngay lập tức.
lời. Ngoài ra, cử tri và Cơ Quan Lập Pháp đã
Những Loại Công Khố Phiếu Chính Là Gì?
phê chuẩn khoảng $36 tỉ công khố phiếu
Hai loại công khố phiếu chính được tiểu bang được Ngân Quỹ Chung hỗ trợ mà chưa được
sử dụng để tài trợ cơ sở hạ tầng là công khố
bán. Hầu hết những công khố phiếu này dự
phiếu trách nhiệm chung (mà phải được cử
kiến sẽ được bán trong những năm sắp tới
tri chấp thuận) và công khố phiếu thu nhập
như những dự án bổ sung cần nguồn tài trợ.
cho thuê (mà không cần phải được cử tri chấp Vào năm 2017–18, tổng cộng các khoản hoàn
thuận). Hầu hết các công khố phiếu trách
trả công khố phiếu cơ sở hạ tầng của Ngân
nhiệm chung và thu nhập cho thuê của tiểu
Quỹ Chung đạt gần $6 tỉ.
bang được hoàn trả từ Ngân Quỹ Chung.
Ngân Quỹ Chung là tài khoản hoạt động chính Tác Động của Cuộc Bầu Cử Này lên Việc
Thanh Toán Tiền Nợ. Đề xuất công khố phiếu
của tiểu bang, mà tiểu bang sử dụng để trả
tài nguyên thiên nhiên trên lá phiếu này (Dự
cho việc giáo dục, nhà tù, y tế và các dịch vụ
khác. Ngân Quỹ Chung được hỗ trợ chủ yếu từ Luật 68) sẽ cho phép tiểu bang mượn thêm
$4 tỉ bằng việc bán công khố phiếu trách
tiền thu thuế thu nhập và thuế tiêu thụ.
nhiệm chung cho các nhà đầu tư. Số tiền cần
có để trả tiền gốc và tiền lời cho những công
Chi Phí của việc Tài Trợ Công Khố Phiếu
khố phiếu này, còn được gọi là mức chi trả
Là Những Gì? Sau khi bán công khố phiếu,
tiểu bang sẽ thực hiện thanh toán hàng năm nợ, sẽ tùy thuộc vào các chi tiết cụ thể của
việc bán công khố phiếu. Chúng tôi giả định
trong vài thập niên tiếp theo cho đến khi
một mức lãi suất 5 phần trăm và công khố
tiền công khố phiếu được trả hết. (Điều này
30 | Khái Quát về Nợ Công Khố Phiếu của Tiểu Bang
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phiếu sẽ được phát hành trong một khoảng
thời gian mười năm. Chúng tôi giả định thêm
rằng các công khố phiếu cuối cùng sẽ được
hoàn trả trong 30 năm sau khi các công khố
phiếu cuối cùng được phát hành. Dựa theo
những giả định này, chi phí ước tính trung
bình hàng năm của Ngân Quỹ Chung sẽ vào
khoảng $200 triệu trong 40 năm tiếp theo.
Số tiền này cao hơn khoảng 3 phần trăm so
với số tiền tiểu bang hiện chi tiêu từ Ngân
Quỹ Chung cho mức chi trả nợ. Chúng tôi ước
tính rằng dự luật sẽ cần tổng số tiền thanh
toán mức chi trả nợ vào khoảng $7.8 tỉ trong
khoảng thời gian 40 năm mà trong thời gian
đó các công khố phiếu sẽ được trả hết nợ.

chi trả nợ (Debt Service Ratio, DSR). Vì những
thu nhập này phải được dùng để hoàn trả
tiền nợ, chúng không thể được dùng để chi
tiêu cho các chương trình khác của tiểu bang,
như việc điều hành trường đại học hay chi trả
cho y tế. Như được cho thấy ở Hình 1, hiện
nay DSR hơi dưới 5 phần trăm thu nhập Ngân
Quỹ Chung hàng năm. Nếu cử tri không chấp
thuận công khố phiếu tài nguyên thiên nhiên
được đề xuất trên dự luật này, chúng tôi dự
kiến rằng DSR của tiểu bang trên những
công khố phiếu đã được cho phép có thể sẽ
vẫn hơi dưới 5 phần trăm trong vài năm tiếp
theo và sau đó giảm xuống trong những năm
sau. Nếu cử tri chấp thuận công khố phiếu
Tác Động của Cuộc Bầu Cử này lên Phần Thu tài nguyên thiên nhiên được đề xuất trên dự
Nhập của Tiểu Bang Được Dùng để Hoàn
luật này, chúng tôi dự kiến công khố phiếu
Trả Tiền Nợ. Một chỉ số của trường hợp nợ
này sẽ làm tăng DSR lên khoảng dưới một
của tiểu bang là phần thu nhập Ngân Quỹ
phần năm của một điểm phần trăm so với tỉ
Chung hàng năm của tiểu bang mà phải
lệ nếu không được chấp thuận. DSR tương lai
được để qua một bên để dùng thanh toán
của tiểu bang sẽ cao hơn mức được thể hiện
mức chi trả nợ cho những công khố phiếu
trong hình nếu tiểu bang và cử tri chấp thuận
cơ sở hạ tầng. Điều này được gọi là tỉ lệ mức
các công khố phiếu bổ sung trong tương lai.
Figure
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Các 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 (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 cử tri
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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Đạo Luật về Chọn Lựa của Cử Tri Tương Lai Bầu Cử tại California
Bắt đầu vào năm 2018, mọi cử tri đã ghi danh tại các quận Sacramento, San Mateo, Madera, Nevada, và
Napa 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 Chọn Lựa 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 nhân viên ghi danh của 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 Chọn Lựa 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.

33

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 tiểu pháp, bắt đầu tại trang 37 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.
Thượng Viện Hoa Kỳ
Mario Nabliba
Adrienne Nicole Edwards
Kevin De León
Roque “Rocky” De La Fuente
Donnie O. Turner
Paul A. Taylor
Patrick Little
Jerry Joseph Laws
Tim Gildersleeve
Michael Fahmy Girgis
Don J. Grundmann
Rash Bihari Ghosh
John “Jack” Crew
Erin Cruz
Herbert G. Peters
Gerald Plummer

Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Dân Chủ

Douglas Howard Pierce
Tom Palzer
John Thompson Parker
James P. Bradley
Arun K. Bhumitra
Derrick Michael Reid
Ling Ling Shi
David Hildebrand
Jason M. Hanania
Alison Hartson
Pat Harris
Dianne Feinstein
Colleen Shea Fernald
Lee Olson
Kevin Mottus
David Moore

Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Hòa Bình và Tự Do
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Viên Đảng Tự Do
Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Không Có Chính Đảng Ưu Tiên

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 vào ngày 5 tháng Sáu, 2018, Cuộc Bầu
Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang là $8,753,000.
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 vào ngày 5 tháng Sáu, 2018, Cuộc
Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang là $5,835,000.
Mức giới hạn chi tiêu tự nguyện cho những ứng cử viên Hội Đồng Bình Quân vào ngày 5 tháng Sáu, 2018, Cuộc
Bầu Cử Sơ Bộ Trực Tiếp Toàn Tiểu Bang là $1,459,000.
Trong danh sách ứng cử viên ở các trang tiếp theo, 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 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 46–83 trong tập
hướng dẫn cử tri này.
34

Danh sách ứng cử viên chức vụ thuộc hiến pháp toàn tiểu bang sau đây là danh sách được cập nhật nhất
cho đến 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
Gavin Newsom
Robert C. Newman, II*
Delaine Eastin*
Klement Tinaj*
Jeffrey Edward Taylor*
Peter Y. Liu*
Gloria Estela La Riva*
Yvonne Girard*
Robert Davidson Griffis*
Shubham Goel*
Thomas Jefferson Cares*
Christopher N. Carlson*
John Chiang
John H. Cox*

Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Hòa Bình và Tự Do
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Xanh
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa

Josh Jones*
J. Bribiesca*
Zoltan Istvan*
Amanda Renteria*
Travis Allen*
Akinyemi Agbede*
Desmond Silveira*
Michael Shellenberger*
Nickolas Wildstar*
Johnny Wattenburg*
Antonio Villaraigosa
Albert Caesar Mezetti*
Hakan “Hawk” Mikado

Đảng Xanh
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Tự Do
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Tự Do
Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
Không Có Chính Đảng Ưu Tiên

Phó Thống Đốc
Danny Thomas
Eleni Kounalakis*
Cameron Gharabiklou*
Jeff Bleich*
Ed Hernandez*
David R. Hernandez*

Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa

Cole Harris
David Fennell*
Tim Ferreira*
Lydia Ortega*
Gayle McLaughlin*

Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Viên Đảng Tự Do
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Không Có Chính Đảng Ưu Tiên

Tổng Thư Ký Tiểu Bang
Gail K. Lightfoot*
Alex Padilla*
Erik Rydberg*
Raul Rodriguez Jr.*

Đảng Viên Đảng Tự Do
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Xanh
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa

C.T. Weber*
Michael Feinstein*
Mark P. Meuser*
Ruben Major*

Đảng Hòa Bình và Tự Do
Đảng Xanh
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Viên Đảng Dân Chủ

Kiểm Soát Viên
Betty T. Yee*
Konstantinos Roditis*

Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa

Mary Lou Finley*

Đảng Hòa Bình và Tự Do

Thủ Quỹ Tiểu Bang
Jack M. Guerrero*
Greg Conlon*
Kevin Akin*

Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Hòa Bình và Tự Do

Vivek Viswanathan*
Fiona Ma*

Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Dân Chủ

Tổng Chưởng Lý
Eric Early*
Dave Jones*

Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Viên Đảng Dân Chủ

Xavier Becerra*
Steven C. Bailey*

Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa

Ủy Viên Bảo Hiểm
Ricardo Lara*
Steve Poizner*

Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Không Có Chính Đảng Ưu Tiên

Nathalie Hrizi*
Asif Mahmood*

Đảng Hòa Bình và Tự Do
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
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Hội Đồng Bình Quân Địa Hạt 1
David Evans*
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Ted Gaines*
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa

Connie Conway*
Tom Hallinan*

Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Viên Đảng Dân Chủ

Hội Đồng Bình Quân Địa Hạt 2
Cathleen Galgiani*
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Barry Chang*
Đảng Viên Đảng Dân Chủ

Malia Cohen*
Mark Burns*

Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa

Hội Đồng Bình Quân Địa Hạt 3
Cheryl C. Turner*
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Doug Kriegel*
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Nancy Pearlman*
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Ben Pak*
Đảng Viên Đảng Dân Chủ

Scott Svonkin*
Micheál “Me-Haul” O’Leary*
Tony Vazquez*
G. Rick Marshall*

Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Không Có Chính Đảng Ưu Tiên
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa

James Stieringer*
Mike Schaefer*
Nader F. Shahatit*

Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa

Lily (Espinoza) Ploski*
Steven Ireland*

Không Theo Đảng Nào
Không Theo Đảng Nào

Hội Đồng Bình Quân Địa Hạt 4
David Dodson*
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
John F. Kelly*
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Ken Lopez-Maddox*
Đảng Viên Đảng Dân Chủ
Joel Anderson*
Đảng Viên Đảng Cộng Hòa
Tổng Giám Đốc Công Huấn
Marshall Tuck*
Không Theo Đảng Nào
Tony K. Thurmond*
Không Theo Đảng Nào
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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.

Kevin De León | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
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 bám trụ và
chống trả. Người dân California xứng đáng có được một Thượng Nghị Sĩ sẽ đấu tranh không mệt
mỏi 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 y tế phổ quát và thay đổi khí
hậu, e ngại những người vận động hành lang của công ty dầu và dược phẩm. Những thủ đoạn xúi
giục và trì hoãn của DC đã lỗi thời. Là nhà lãnh đạo Thượng Viện của quý vị, tôi không bao giờ
dừng lại với cách suy nghĩ hạn hẹp. Tôi đã lãnh đạo những nỗ lực mang tính lịch sử để cải thiện
cuộc sống người dân California bình thường bằng cách hành động cho hệ thống y tế phổ quát, trả
lương công bằng, quyền nhập cư và dân quyền, mức lương tối thiểu $15, giáo dục cao không vay
nợ, và làm cho California trở thành một nhà lãnh đạo thế giới trong cuộc đấu tranh chống sự thay
đổi khí hậu. Chúng ta cần sự lãnh đạo mới tại Thượng Viện để đất nước này được dẫn dắt theo
đúng hướng, với một nền kinh tế hiệu quả cho tất cả chúng ta, không chỉ cho những người siêu
giàu. Tôi sẽ đưa tài lãnh đạo California đã được chứng minh đến Thượng Viện Hoa Kỳ.
3605 Long Beach Blvd.,
Suite 426
Long Beach, CA 90807

Điện thoại: (818) 850-6462
E-mail: kevin@kevindeleon.com
kevindeleon.com

Paul A. Taylor | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Không Gửi Ảnh

40 năm kinh nghiệm kinh doanh với tư cách là một doanh nhân, người tạo việc làm, nhà pháp
triển các doanh nghiệp nhỏ và nhà cải cách công nghệ.

2 Civic Center Dr. #4338
San Rafael, CA 94913-5703

Điện thoại: (415) 250-4036
E-mail: taylor@politicalvisions.com

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 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.
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Jerry Joseph Laws | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Người ủng hộ chủ nghĩa hợp hiến www.lawsussenate2018.com

14411 Northstar Ave.
Victorville, CA 92392

Điện thoại: (760) 952-0294
E-mail: JerryJosephLAWS2016@aol.com
www.lawsussenate2018.com

Tim Gildersleeve | KHÔNG CÓ CHÍNH ĐẢNG ƯU TIÊN
Tôi là người theo Chúa Giê-su. Tôi đứng lên vì người nghèo, người già và người khuyết tật,
những vấn đề môi trường, các nghiệp đoàn, doanh nghiệp nhỏ, và đại diện cho công dân bình
thường. Trang mạng của tôi là: http://www.alternativevoiceforamerica.org.

Điện thoại: (408) 915-8713
E-mail: timg@alternativevoiceforamerica.org
http://www.alternativevoiceforamerica.org

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 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.
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Don J. Grundmann | KHÔNG CÓ CHÍNH ĐẢNG ƯU TIÊN
Một Cuộc Vận Động cho Sự Sáng Suốt. Không có thứ như "chuyển đổi giới tính." Điều đó không
tồn tại. Điều thực sự tồn tại là những người đau khổ tuyệt vọng giả vờ là người thuộc giới tính đối
lập và thậm chí cố gắng cắt bỏ bộ phận cơ thể của chính mình. Trong nền Cộng Hòa hiến pháp
của chúng ta, chúng ta cứ thoải mái loạn thần kinh bao lâu mà chúng ta không làm hại bản thân
và người khác, nhưng chúng ta không có quyền nói dối trẻ em và dạy cho chúng rằng bệnh lý
học/bệnh tâm thần, cảm xúc, và tâm linh này là bình thường, tự nhiên và lành mạnh theo cách sơ
sài nhất có thể. Việc làm như thế là một cách tấn công rất bệnh hoạn vào trẻ em và là một dạng
lạm dụng tình dục trẻ em. Có một cuộc vận động Lừa Đảo Xã Hội quy mô lớn để bình thường hóa
bệnh lý học tâm hồn và bệnh xã hội "chuyển đổi giới tính" này. Những đứa trẻ được tạm gọi là
"chuyển đổi giới tính" đang được sử dụng làm vũ khí để tấn công và hủy hoại những đứa trẻ bình
thường/lành mạnh. Mục tiêu của những tấn công này là để làm lệch lạc và sau đó phá vỡ những
nền tảng đạo đức với ngày càng nhiều những đứa trẻ thuộc cả thế hệ hiện nay và đặc biệt thế hệ
tương lai sẽ được nhào nặn thành những người loạn tâm thần và bị hủy diệt. Tình trạng này phải
được ngăn chặn. Trẻ em của tiểu bang và quốc gia chúng ta phải được bảo vệ trước sư tấn công
gớm ghiếc này. Xin hãy tham gia cuộc vận động phát triển quốc gia để cứu trẻ em ra khỏi chứng
cuồng loạn chuyển đổi giới tính và để nghiêm cấm việc cắt bỏ bộ phận cơ thể của trẻ em chuyển
đổi giới tính. Hãy vào TheyAreAttackingTheChildren.org để tham gia cuộc đấu tranh để cứu con
em chúng ta ra khỏi cuộc chiến/đấu tranh tâm linh chống lại những điều đó. Và xin hãy tham gia
Đảng Hiến Pháp—đảng cuối cùng và duy nhất tại California mà sẽ đấu tranh bảo vệ con em và
gia đình chúng ta. Chủ Tịch—Đảng Hiến Pháp YouTube—USA chống lại Sodom Inc.
59 Washington St. #152
Santa Clara, CA 95050

Điện thoại: (510) 895-6789
E-mail: stoptheirs@hotmail.com
fight-the-power.org

John “Jack” Crew | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Sự tàn ác của hành động phá thai theo yêu cầu phải chấm dứt.

230 American Hill Rd.
Nevada City, CA 95959

Điện thoại: (530) 272-5689
E-mail: johncrew@att.net
facebook.com/senate2018

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 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.
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Erin Cruz | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Bớt Thuế, Bớt Quy Định, Bớt Chính Quyền. Cùng nhau, chúng ta sẽ làm cho California
Huy Hoàng Trở Lại.

8690 Aero Drive, Ste. 115304
San Diego, CA 92123

Điện thoại: (800) 730-1822
E-mail: outreach@voteerincruz.com
www.voteerincruz.com

Herbert G. Peters | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Đảng Viên Đảng Dân Chủ. Tín Đồ Thiên Chúa Giáo. Ủng Hộ Sự Sống. Chấm Dứt Lạm Phát. Thuế
Hiến Pháp. Phục Hồi Sự Thịnh Vượng: trong 100 năm đầu tiên của mình “người dân chúng ta” đã
trở thành những nhà tạo ra của cải nhiều nhất thế giới, không có mức lương tối thiểu và mức
thuế sau cuộc Nội Chiến là 3.1%, (ngày nay trên 20%). Khi bộ máy chính quyền gia tăng: chi phí
sinh hoạt gia tăng, chi phí nhà ở gia tăng và tình trạng vô gia cư vẫn tồn tại. Giảm bộ máy chính
quyền: đóng cửa tất cả 800 căn cứ quân đội tại nước ngoài mà tiêu tốn $156 tỉ mỗi năm; chấm
dứt mật thám không trát tòa; giảm chi phí bảo mật và phục hồi việc tuân thủ hiến pháp, và còn
nhiều thứ nữa.

45056 Logue Ct.
Lancaster, CA

Điện thoại: (310) 343-1244
E-mail: Herb@HerbPeters.com
www.revival-herbpeters.com

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 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.
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Douglas Howard Pierce | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
S6CA00790 Sở trường phục vụ đất nước chúng ta, Người Địa Phương California, Los Angeles. Hai
mươi năm phục vụ cho đất nước và châu lục của mình. Tôi đã đương đầu những hoàn cảnh nguy
hiểm trong việc giải quyết những vụ giết người trên toàn quốc gia, kể cả những vụ lâu năm
không còn dấu vết—những kẻ giết người Chính, Phụ và hàng loạt. Phần lớn các trường hợp là trẻ
em và sinh viên đại học trẻ tuổi bị mất tích. Loại hủy diệt này được xem là khủng bố nảy sinh tại
nội địa, Tội Ác Chống Lại Con Người. Tôi đã làm việc với mọi cấp của cơ quan thi hành pháp luật
trong việc theo đuổi công lý, và đem lại tiếng nói cho những nạn nhân mà chẳng bao giờ nói
được nữa. Một số vụ mà tôi phụ trách được giải quyết đã mất tích khỏi gia đình trong hơn ba
mươi năm. Tôi tin tưởng rằng hệ thống tư pháp hình sự mới mà tôi sẽ đưa ra và thực hiện cho
California sẽ vô hiệu hóa loại hủy diệt này. California đan kết với tất cả các Bộ Tộc Người, tất cả
cùng dựa vào nhau để cùng tồn tại. Một sức mạnh mà sẽ không bao giờ bị đánh gục, phá vỡ, cản
trở hay trở thành vô gia cư. Tôi sẽ ủng hộ tất cả các quyền của mọi người dân của California Hùng
Mạnh mà nói: tiếng của các Bộ Tộc Châu Mỹ Bản Địa, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hoa,
tiếng Hê-brơ, tiếng Việt, tiếng Tagalog, tiếng Hàn, tiếng Armenia, tiếng Ba Tư, tiếng Nga, tiếng
Nhật, tiếng Ả-rập, tiếng Punjab, tiếng Môn-Khmer-Cam-pu-chia, tiếng H-mông, tiếng Hindi, tiếng
Thái, và tiếng nói của những trẻ em và người lớn bị mất tích. Tiếng nói của nạn nhân mà chẳng bao
giờ nói được nữa! Tôi xin hứa sẽ bảo vệ hơn 40 Triệu người dân California, Quyền Hiến Định, Ủng
Hộ Chủ Quyền và Tuyên Thệ Trung Thành với Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Douglas Howard Pierce
S6CA00790 www.PierceSenate.com Twitter @PierceUSsenate Spanish www.douglas.com.mx
P.O. Box 17814
Beverly Hills, CA 90209

Điện thoại: (310) 272-0884
E-mail: piercesenate@gmail.com
www.piercesenate.com

John Thompson Parker | ĐẢNG HÒA BÌNH VÀ TỰ DO
“Chấm dứt chủ nghĩa tư bản—đừng kích động nó.” Những trường hợp bị Trump trục xuất, nỗi
khiếp sợ cảnh sát, tặng không cho các tập đoàn, người da trắng thượng đẳng, tính ghét phụ
nữ, tình trạng nghèo khổ là một phần của chủ nghĩa tư bản, và bị xúi giục bởi số lượng trục
xuất và chiến tranh kỷ lục của chính quyền trước đây. Phiếu bầu của quý vị cho đảng viên đảng
xã hội Parker có giá trị—nó không ủng hộ những kẻ kích động, nhưng thay vào đó, khuyến
khích một phong trào cho sự thay đổi có tính cách mạng.

4167 S. Harvard Blvd.
Los Angeles, CA 90062

Điện thoại: (323) 899-2003
E-mail: johnthompsonparker@gmail.com
https://www.facebook.com/parkerforsenate/

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 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.
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Derrick Michael Reid | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG TỰ DO
Tôi là một người dân California vì mọi người dân California, một người giải quyết vấn đề ôn hòa,
tìm cách hợp nhất các bè phái đa đảng để giải quyết những vấn đề chính, chủ yếu bao gồm
tình trạng nhập cư, hình phạt tù và tình trạng tham nhũng. Những người thuộc tầng lớp thứ
hai sống trong bóng tối. Nhà tù quá nhiều tù nhân. Tham nhũng chính trị và tài chính lan vào
các chức năng chính quyền. Với 50 triệu người đói khát, 100 triệu người thất nghiệp, và 20
nghìn tỉ nợ nần, hai bộ máy chính trị chính, theo đuổi những mục đích hèn hạ này đã làm cho
quốc gia thất bại và đã tập trung quyền chuyên chế tại DC. Là một Kỹ Sư, Luật Sư và Phân Tích
Viên Quân Đội, Thị Trường và Địa Chính Trị, việc phân tích hệ thống giúp đem lại một tập hợp
giải pháp toàn diện cho nhiều vấn đề mà California và đất nước đang đối mặt. Nhiều vấn đề
đến từ việc thiếu những biện pháp kiểm soát phản hồi tiêu cực. Tôi sẽ tìm cách tập hợp, dàn
xếp những bè phái đối lập để tìm ra những giải pháp cơ bản chung và thúc đẩy sự an bình quốc
nội. Những vấn đề khác cụ thể của California bao gồm tình trạng nợ nần, nghèo đói, vô gia cư,
thuế, cơ sở hạ tầng và tình trạng ô nhiễm mà có thể được tập trung vào bối cảnh liên bang để
giải quyết như những vấn đề trên toàn quốc gia. Các vấn đề có thể đếm được và sự hiềm thù thì
không xứng đáng. Sự trì trệ kinh tế được quan sát theo thu nhập công ty và sự tham gia của
giới lao động. Viễn cảnh về các mức lãi suất cao hơn có thể làm suy sụp thị trường công khố
phiếu, và cùng với nó, thị trường chứng khoán và nền kinh tế. Những giải pháp hợp nhất đã sẵn
sàng khi sự sụp đổ diễn ra. Quốc hội cần có ít nhất một thượng nghĩ sĩ biết cách phục hồi
nhanh chóng, với cách xóa nợ, điều chỉnh tiền tệ và những cải cách của chính quyền để phục
hồi tiền thực, các thị trường trung thực, Hiến Pháp, và Nền Cộng Hòa vì sự thịnh vượng lâu dài
với sự tự do tối đa.
P.O. Box 746
Laguna Beach, CA 92652

E-mail: libereens@yahoo.com
www.derrickmreid.com

Ling Ling Shi | KHÔNG CÓ CHÍNH ĐẢNG ƯU TIÊN
Không Gửi Ảnh

Tranh cử vì Tấm Lòng của Thượng Đế và Sự Tự Do của Nước Mỹ, Không thừa nhận kết quả của
Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2016: Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ 2016 nên được Tòa Án
Tối Cao Hoa Kỳ vô hiệu hóa và Hoa Kỳ cần tổ chức lại Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 45;
Không Thừa Nhận 10 tình trạng hỗn loạn lớn trong Nền Kinh Tế Hoa Kỳ và những thành phần
Liên Quan Đến Kinh Tế.

P.O. Box 55
Rancho Cucamonga, CA 91729

Điện thoại: (909) 728-0578
E-mail: lingling_lilyofValley_shi@yahoo.com
www.wellsARK.com

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 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.
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Jason M. Hanania | KHÔNG CÓ CHÍNH ĐẢNG ƯU TIÊN
Tên tôi là Jason Hanania. Tôi là một luật sư, một kỹ sư, một cựu nhân viên của chính quyền Hoa Kỳ,
và ứng cử viên kỹ trị đầu tiên. Tôi không có chính đảng ưu tiên và tôi không nhận tiền đóng góp
vận động tranh cử. Nếu được bầu, tôi đồng ý sử dụng một dịch vụ bỏ phiếu điện tử. Sử dụng các
ứng dụng di động, Dịch Vụ Bỏ Phiếu Điện Tử sẽ phục vụ 100% người Mỹ bất kể chủng tộc, tôn
giáo, của cải hay giới tính. Nếu đa số người dân California bầu "không" bằng đường điện tử cho
bất cứ vấn đề nào được đưa ra, tôi sẽ bầu "không" tại Thượng Viện. Nếu đa số người dân California
bầu "có" bằng đường điện tử, tôi sẽ bầu "có" tại Thượng Viện. Dịch Vụ Bỏ Phiếu Điện Tử sẽ là một
phần của Bộ Công Cụ Tương Tác Người Dùng do người dân Mỹ làm chủ và kiểm soát. Các công ty
và cơ quan chính quyền sẽ không có quyền kiểm soát đối với Bộ Công Cụ Tương Tác Người Dùng,
và họ cũng sẽ không có tài khoản người dùng. Người dùng có thể đề xuất luật, bỏ phiếu điện tử
cho luật, bỏ phiếu điện tử cho các sản phẩm thương mại, xác minh số phiếu bầu điện tử và kiểm
tra mọi người dùng trong thời gian thực. Nếu được bầu, tôi sẽ trình những đề xuất hạng cao nhất
trước Thượng Viện. Để bảo đảm trách nhiệm giải trình, Bộ Công Cụ Tương Tác Người Dùng sẽ sử
dụng tính an toàn của sổ cái kỹ thuật số. Thông qua tính an toàn của sổ cái kỹ thuật số, số phiếu
bầu điện tử sẽ được truyền từ người dùng này đến người khác thay vì truyền sang cơ sở dữ liệu
trung tâm. Việc không dùng hệ thống trung tâm giúp ngăn không cho các đảng chính trị, công ty,
cơ quan hoạt động ngầm, chính quyền nước ngoài, và những kẻ lấy cắp thông tin máy tính khác
thao túng các cuộc bầu cử. Bộ Công Cụ Tương Tác Người Dùng trước tiên sẽ được nhiều người tài
trợ và sau đó sẽ tự tài trợ thông qua những phân tích dữ liệu. Cuối cùng nó sẽ đem đến cho mọi
người Mỹ các khả năng trao đổi thông tin miễn phí, được mã hóa, không qua hệ thống trung
tâm, bao gồm các dịch vụ internet, email, truyền thông xã hội, mua sắm, nhà băng và các dịch
vụ dữ liệu không có quảng cáo khác. Cảm ơn quý vị đã quan tâm.
182 Howard St. #121
San Francisco, CA 94105

Điện thoại: (415) 654-6291
E-mail: 2018@jasonhanania.com
www.jasonhanania.com

Alison Hartson | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Giới cầm quyền hiện nay của chúng ta bị cản trở do họ ham mê quyền lực. Sau nhiều thập niên
phục vụ cho những công ty đóng góp, chúng ta hiện có một chính quyền thiếu ý chí chính trị
để thông qua ngay cả những chính sách phổ biến nhất. Tất cả chúng ta đều mệt mỏi khi phải
nài xin các chính trị gia đại diện cho chúng ta. Có phải đó sẽ là điều tuyệt vời nếu quý vị có một
Thượng Nghị Sĩ cấp tiến thật sự trong tâm khảm và không cần phải được thuyết phục không?
Tại sao không bầu cho một người đã tin vào Medicare dành cho Tất Cả, mức lương tối thiểu $15
và đại học công được tài trợ? Tôi đã dành cả đời đấu tranh cho các cộng đồng thuộc tầng lớp
lao động. Sau khi dạy học tại trường trung học công lập trong mười năm, tôi đã hết mình đấu
tranh cho chính quyền tốt hơn. Tôi đã tổ chức hàng ngàn tình nguyện viên tại California và
chúng tôi đã cùng nhau dẫn đến việc thông qua AJR-1 qua cơ quan lập pháp tiểu bang để đấu
tranh chống tình trạng tham nhũng chính trị. Tôi đã tiếp tục phục vụ với tư cách là Giám Đốc
Quốc Gia của một tổ chức phi lợi nhuận, làm việc cùng với các nhà lập pháp và công dân trên
toàn đất nước để thông qua các dự luật giống như AJR-1. Tôi xin hứa sẽ đưa cuộc đấu tranh của
chúng ta lên Quốc Hội. Đất nước chúng ta có mọi thứ cần thiết để tạo ra một tương lai thịnh
vượng cho tất cả mọi người, nhưng trước tiên chúng ta phải ngăn không cho tầng lớp tỉ phú
cướp bóc của cải của chúng ta. Khác với các đối thủ chính của mình, tôi không nhận một đồng
xu nào từ các công ty, và không nhận tiền ngầm, vì thế quý vị biết chắc tôi sẽ đại diện cho ai khi
tôi đến Washington D.C. Quý vị có thể vào xem alisonhartson.com để tìm hiểu thêm về chính
sách tranh cử của tôi. Hãy để tôi đấu tranh cho quý vị và chúng ta cùng nhau lấy lại chính
quyền của chúng ta.
alisonhartson.com
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 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.
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Dianne Feinstein | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Là một Thượng Nghĩ Sĩ của California, tôi làm việc cần mẫn mỗi ngày để trở thành tiếng nói mạnh mẽ
và hiệu quả cho những giá trị cấp tiến của tiểu bang chúng ta. Tôi là một người ủng hộ đáng tự hào và
nhất quán cho hệ thống y tế 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 đấu tranh với Hiệp Hội Súng Quốc Gia (NRA) để
loại bỏ vũ khí khỏi đường phố, tranh đấu tiền lương công bằng cho phụ nữ, ủng hộ luật để bảo vệ
Những Người Có Ước Mơ và những người nhập cư khác và thúc đẩy cơ hội kinh tế để nâng cao đời
sống cho mọi người dân California, đặc biệt những gia đình lao động mà vẫn còn chật vật trong nền
kinh tế hôm nay. Tôi kịch liệt phản đối Donald Trump và chương trình nghị sự của ông ta. Những hành
động của Trump chia rẻ quốc gia chúng ta và làm giảm uy tín của chúng ta trên toàn thế giới. Tôi đã
đấu tranh chống lại những nỗ lực của Trump và các Đảng Viên Đảng Cộng Hòa trong việc bãi bỏ và
phá hoại Đạo Luật Chăm Sóc Giá Phải Chăng. Là Đảng Viên Đảng Dân Chủ có thứ hạng trong Ủy Ban
Tư Pháp Thượng Viện, tôi đã xông xáo làm việc để bắt Trump phải chịu trách nhiệm giải trình về việc
ông ấy tấn công vào nguyên tắc pháp trị. Tôi đang đấu tranh để bảo vệ phụ nữ tại nơi làm việc và tự
hào khi đã thông qua một luật trong năm nay, đó là luật bảo vệ vận động viên thể dục dụng cụ nữ và
những vận động viên nghiệp dư khác trước những kẻ lợi dụng tình dục. Tôi sẽ tiếp tục phản kháng
chương trình nghị sự bất cẩn, chống lại môi trường của Donald Trump. Việc ông ta phản đối khoa học
thay đổi khí hậu, tấn công vào những vùng đất được bảo vệ của California và đe dọa cấp giấy phép
khoan dầu mới ngoài bờ biển California phải được đối đầu và tôi sẽ đấu tranh với Trump và chính
quyền của ông ấy để chấm dứt những hành động đó. Một cách khiêm tốn, tôi xin phiếu bầu của quý
vị để tôi có thể tiếp tục đứng lên vì California trong những giai đoạn khó khăn và thách thức này.
P.O. Box 1270
Los Angeles, CA 90078

Điện thoại: (866) 747-2981
E-mail: contact@feinsteinforca.com
www.feinsteinforca.com

Lee Olson | KHÔNG CÓ CHÍNH ĐẢNG ƯU TIÊN
Không Gửi Ảnh

Những khẩu hiệu của Lee là "Đại Diện cho Lợi Ích của chúng ta, không phải của nhóm Lợi Ích
Đặc Biệt", "Đưa Chính Quyền ra khỏi Ví Tiền của chúng ta và Cuộc Sống của chúng ta", và "Đem
đến Sự Lãnh Đạo để thoát ra khỏi Mô Hình Cái Chết mà chúng ta đang sống Dưới "Sự Nô Lệ,
Chiến Tranh và Nghèo Đói cho tất cả mọi người ngoại trừ nhóm Lợi Ích Đặc Biệt" và bước vào
Mô Hình Cuộc Sống Đã Định cho chúng ta với "Tự Do, Hòa Bình và Thịnh Vượng cho tất cả mọi
người."" Sứ Mệnh của Lee—“Bảo vệ chúng ta Trước Chính Quyền.” Nếu quý vị là một Người Độc
Lập Nản Chí, một Người Ủng Hộ Đảng Cộng Hòa Đã Hết Ảo Tưởng hoặc một Người Ủng Hộ
Đảng Dân Chủ Bất Mãn không ngừng khao khát Tự Do, Hòa Bình và Thịnh Vượng, Lee chính là
người của quý vị. Lấy cảm hứng tại www.LeeOlsonforSenate.com.

16458 Bolsa Chica Street,
#165
Huntington Beach, CA 92649

Điện thoại (949) 705-4538
E-mail: lofsen2018@gmail.com
www.LeeOlsonForSenate.com

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 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.
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Kevin Mottus | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Ủy Ban Truyền Thông Liên Bang (Federal Communications Commission, FCC) bị ép đưa ra công nghệ
không dây 5G mới và Mạng Kết Nối Mọi Vật sẽ ép lắp đặt một tháp truyền di động trước mỗi 2-12
căn nhà, thải ra bức xạ Tần Số Vô Tuyến vi sóng không dây tần số cao (24Ghz–90Ghz). Bức xạ vô tuyến
đã được chứng minh là có hại và làm tăng bệnh ung thư, bệnh thần kinh, rối loạn hệ miễn dịch và tổn
thường khả năng sinh sản gần những bộ truyền 5G (google: 5G Scientist Appeal [Kháng Cáo Khoa Học
5G]). Qua nhiều thập niên, các nghiên cứu đã cho thấy rằng Bức Xạ Tần Số Vô Tuyến (Radio
Frequency, RF) có những ảnh hưởng sinh học ở nhiệt độ thấp hơn các quy định hiện nay của FCC
(google: Naval Medical Research Institute [Viện Nghiên Cứu Y Khoa Naval] 1972). Đạo Luật Viễn
Thông 1996, mục 704 đã thậm chí được sử dụng để cấm quý vị và các chính quyền địa phương cân
nhắc đến sức khỏe và sự an toàn của quý vị khi đặt bất cứ tháp di động nào gần nhà của quý vị. Tại
sao họ cấm việc tìm hiểu những ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không có ảnh hưởng đến sức khỏe?
Chúng ta đang cho phép FCC do ngành công nghiệp thao túng đầu độc bằng vi sóng con em, gia
đình, ngôi nhà và nơi làm việc của chúng ta (google: microwave sickness webster’s [bệnh do vi sóng,
theo tự điển webster]). Chúng ta phải ngưng triển khai những tháp truyền di động 5G gây chết
người này gần nhà chúng ta (google: press democrat Verizon antennas [ăng-ten của Verizon trên tờ
báo Press Democrat]). Đã Đủ Rồi! Những công ty thiết bị không dây, nhóm vận động hành lang của
Hiệp Hội Công Nghiệp Viễn Thông Di Động (Cellular Telecommunication Industry Association, CTIA),
FCC bị ngành công nghiệp thao túng, Thượng Nghị Sĩ Thune phải chịu trách nhiệm với những đau
đớn, bệnh tật, và tử vong mà họ đã gây ra từ tình trạng phơi nhiễm bức xạ vô tuyến (Google: FCC
Captured Agency Harvard [Cơ Quan Havard Đã Thao Túng FCC]). Có một hệ thống mới với hai nhóm:
Những đại biểu đại diện cho lợi ích của tập đoàn và những người đại diện cho lợi ích của người dân.
Tôi đại diện cho lợi ích của người dân và xin thề sẽ bảo vệ sức khỏe và sự an sinh cho mọi người
dân California. Hãy bầu cho Kevin Mottus vào Thượng Viện
E-mail: 5GisHarmful@gmail.com
www.KevinForSenate2018.com

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 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.
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• 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.

Robert C. Newman, II | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Không Gửi Ảnh

Ủng Hộ: Thượng Đế, sự sống, Hiến Pháp Hoa Kỳ, Quyền của Cha Mẹ, Quyền Bất Động Sản,
Doanh Nghiệp Giới Hạn: Chính Quyền, Thuế, Quy Định Không: Công Nghệ Địa Cầu, Hội Nghị
Hiến Pháp

P.O. Box 8604
Redlands, CA 92375

E-mail: Newman4governor@aol.com
www.Newman4governor.com

Delaine Eastin | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Delaine Eastin là người phụ nữ duy nhất được bầu làm Tổng Giám Đốc Công Huấn Tiểu Bang,
giám sát các trường học của California và chịu trách nhiệm 40% ngân sách California. Trong
suốt 8 năm nắm giữ chức vụ, Delaine đã chuyển phần chi tiêu mỗi học sinh của tiểu bang từ
hạng 47 lên hạng 27 trong toàn quốc bằng cách kiện thống đốc đã chiếm giữ các ngân quỹ bất
hợp pháp. Delaine tranh cử chức thống đốc vì California đã lạc lối. Chúng ta xếp hạng thứ 41
trong quốc gia về phần chi tiêu cho mỗi học sinh, nhưng xếp hạng thứ nhất về phần chi tiêu
cho mỗi nhà tù. Chi phí cao trong dịch vụ chăm sóc trẻ em, y tế, nhà ở và đại học đang vắt kiệt
người dân California. Ngân sách là những tuyên bố về giá trị. Để xây dựng lại nền dân chủ của
chúng ta, chúng ta cần đầu tư vào nền giáo dục và kinh tế hiệu quả cho mọi người. Là Thống Đốc,
Delaine sẽ khuyến khích việc làm trả mức lương đủ sống với tiền lương công bằng; xây dựng
nhà ở hợp túi tiền; cung cấp bảo hiểm y tế phổ quát; bảo vệ quyền sinh sản; bảo vệ người nhập
cư; chống khủng hoảng khí hậu bằng cách cấm khoan dầu bằng kỹ thuật công phá bằng thủy
lực và chuyển sang năng lượng sạch; đầu tư vào các doanh nghiệp nhỏ, dịch vụ chăm sóc trẻ
em giá phải chăng, mầm non phổ quát, nền giáo dục công xuất sắc, đại học không phải vay nợ,
huấn luyện nghề nghiệp. Delaine được ủng hộ bởi Hội Phụ Nữ Chính Trị Toàn Quốc, các Hội Môi
Trường/Cấp Tiến Đảng Viên Đảng Dân Chủ Trẻ Tuổi, những người ủng hộ Bernie Sander tại San
Francisco (SF), các Thượng Nghị Sĩ/Dân Biểu Dede Alpert, Joan Buchanan, Cecilia Aguiar-Curry,
Loni Hancock và Lori Saldana, các giám sát viên quận, các thị trưởng, các ủy viên hội đồng
thành phố, các ủy viên hội đồng nhà trường, những Giáo Viên Xuất Sắc trong Năm, và hàng
ngàn người dân California bình thường vì Delaine có lòng can đảm, tầm nhìn và tâm huyết để
lãnh đạo tiểu bang chúng ta. Delaine là ứng cử viên duy nhất từng đắc cử vào chức vụ toàn tiểu
bang, Hạ Viện và Hội Đồng Thành Phố tại Union City, nơi có một Trường Tiểu Học Delaine
Eastin. Delaine sẽ là nữ thống đốc đầu tiên của California. www.DelaineforGovernor.com
E-mail: Delaine@Delaineforgovernor.com
www.Delaineforgovernor.com
Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các tuyên ngôn trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra
về 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.
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Peter Y. Liu | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
#cesp5

Điện thoại: (510) 517-3423
E-mail: PeterYLiu@aim.com
https://localwiki.org/oakland/Peter_Y._Liu

Gloria Estela La Riva | ĐẢNG HÒA BÌNH VÀ TỰ DO
Các tập đoàn, nhà băng và Lầu Năm Góc đã thống trị xã hội quá lâu rồi. Kết quả: Một nửa toàn
dân đang hay gần sống trong sự nghèo khổ. Chi phí nhà ở tăng vọt. Người nhập cư bị đổ lỗi. Số
nhà tù và sự trấn áp của cảnh sát tăng lên. Môi trường đang bị hủy hoại. Đủ rồi! Hãy bầu cho
đảng viên xã hội! Hãy tham gia!

2969 Mission St.
San Francisco, CA 94110

Điện thoại: (415) 821-6171
E-mail: votelariva2018@votepsl.org
www.lariva2018.com

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 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.
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Zoltan Istvan | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG TỰ DO
Là một trong những chính trị gia hàng đầu thuộc đảng tự do của Mỹ, tôi tranh cử chức Thống
Đốc để phục hồi sự công bằng, trách nhiệm tài chính và sự thịnh vượng cho California. Chào
đời tại Los Angeles, tôi là sinh viên tốt nghiệp trường Ivy-league, một cựu nhà báo của National
Geographic, doanh nhân thành công của Vùng Vịnh, và một trong những nhà lập chính sách
khoa học và công nghệ hàng đầu của thế giới. Nằm trong danh sách chọn lọc những người có
thể cùng ra tranh cử Tổng Thống với Thống Đốc Gary Johnson, tôi có kinh nghiệm điều hành để
giảm thuế, chấm dứt cuộc chiến dược phẩm, bảo vệ sự tự do của quý vị, và tạo ra những việc
làm mới. Tôi ủng hộ quyền lựa chọn sinh sản, ủng hộ sự nhập cư, ủng hộ doanh nghiệp nhỏ
và không tôn giáo. Là một người chồng, người cha và công dân, tôi chia sẻ những giá trị của
quý vị trong việc nhìn thấy California được phục hồi với một tầm nhìn mới, mạnh mẽ. Hãy bầu
cho Zoltan!

35 Miller Ave., #102
Mill Valley, CA 94941

E-mail: info@zoltanistvan.com
www.zoltanistvan.com

Yvonne Girard | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Là một Cựu Chiến Binh, và Thống Đốc, tôi sẽ làm việc để bãi bỏ các quy định cho California và
giảm thuế. Tôi tin công lý thuộc về tất cả; từ những em bé còn trong bụng mẹ, những gia đình
của Quân Nhân và Nhân Viên Ứng Cứu Tuyến Đầu đã hy sinh, cho đến những điều bất công
trong lịch sử đã không hoàn toàn được sửa đổi cho Người Nhật, Người Do Thái, Người Armenia,
Người Mỹ Bản Địa và Gốc Châu Phi. Không nên có trẻ em nào phải sống trong tình trạng đói
khát. Chi phí giáo dục cho mỗi học sinh nên bao gồm tất cả các bữa ăn cho học sinh K–12
trường công. Tôi, Yvonne Girard, xin phiếu bầu của quý vị.

P.O. Box 3602
Jurupa Valley, CA 92519

Điện thoại: (951) 452-4499
E-mail: girardforgovernor@gmail.com

Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các tuyên ngôn trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra
về 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.
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Christopher N. Carlson | ĐẢNG XANH
“Dạy cho con em quý vị phép tính Và giữ an toàn cho hành tinh này Hoặc Hòn đá nổi và
chén cơm không Cũng sẽ là số phận của chúng”

@guberthecandidate

John H. Cox | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Trong những năm qua, các chính trị gia Sacramento đã tấn công người đóng thuế thuộc tầng
lớp trung lưu và chủ doanh nghiệp nhỏ. Được tiếp sức bởi ảnh hưởng tham nhũng từ tiền của
nhóm lợi ích đặc biệt, các chính trị gia chuyên nghiệp đã dồn hết trách nhiệm cho chúng ta với
những loại thuế thu nhập, thuế doanh thu và thuế xăng cao nhất trong nước. Họ đã chất chồng
quá nhiều loại thuế, phí và quy định, đến nỗi họ đã làm cho việc xây dựng nhà ở có giá cả hợp
lý không thể xảy ra, trong khi đó còn đưa hàng ngàn doanh nghiệp và việc làm được trả lương
tốt ra khỏi tiểu bang. Tôi là một chủ doanh nghiệp nhỏ bảo thủ ra tranh chức Thống Đốc để hạn
chế xu hướng tăng thuế và những quy định hủy diệt việc làm đã khiến cho California trở nên
đắt đỏ. Tôi là người bảo thủ duy nhất trong cuộc tranh cử vừa ủng hộ Tu Chính Án thứ hai vừa được
Hội Đồng Ủng Hộ Sự Sống California tán thành. Vào ngày đầu tiên nhậm chức, tôi sẽ chấm dứt luật
Tiểu Bang Là Chốn Dung Thân đang bảo vệ những kẻ phạm trọng tội, và đặt mọi gia đình chúng ta
vào tình trạng nguy hiểm. Khi những đảng viên Đảng Cộng Hòa trong quốc hội California của
chúng ta yêu cầu tôi phục vụ với tư cách Chủ Tịch của cuộc vận động thật sự để bãi bỏ thuế
xăng, tôi đã vui mừng nhận lời—vì đã đến lúc cần đấu tranh chống lại, và chấm dứt cuộc chiến
nhằm vào tầng lớp trung lưu. Hãy cùng giải phóng California khỏi ảnh hưởng tham nhũng từ
tiền của nhóm lợi ích đặc biệt, và giành lại Giấc Mơ California. Nếu quý vị đã sẵn sàng tham gia
phong trào của chúng tôi, hãy nhắn tin reclaim đến số 99000, và theo dõi tôi trên Facebook. Tôi
không thể một mình thực hiện việc này, nhưng cùng nhau, chúng ta có thể làm cho California
hùng mạnh trở lại. Tôi là John Cox, Đảng Viên Đảng Cộng Hòa tranh chức Thống Đốc.
E-mail: info@JohnCoxforGovernor.com
JohnCoxforGovernor.com

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 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.
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Josh Jones | ĐẢNG XANH
Tham Nhũng. Giá Cả Không Phải Chăng. Sự Lãng Phí. Điều này đã trở nên bình thường. Tôi sẽ
thay đổi nó. Chúng tôi lắng nghe quý vị, với những cuộc họp trong toàn bộ 58 quận. Một tập
đoàn không phải là một người, và tiền không phải là lời nói. Quyền chuyển đổi: không phải
quyền bổ sung cho các tập đoàn. Chúng ta cần bảo vệ tiền lương hưu, an sinh xã hội, năng
lượng bền vững, bể chứa nước ngầm, đạt được thu nhập cơ bản phổ quát (Univeral Basic
Income, UBI), nhà ở, phí bản quyền dầu mỏ, cung cấp đại học miễn phí, cấm nô lệ nhà tù,
chỉnh sửa chính sách hoãn thi hành đối những trường hợp đến Mỹ từ nhỏ (Deferred Action
for Chidlhood Arrivals, DACA), cấm kỹ thuật khoan dầu bằng thủy lực cắt phá, đạt được hệ
thống bảo hiểm y tế Bên Thanh Toán Duy Nhất. Hãy bầu cho Josh Jones, người California
thế hệ thứ 4. Hãy bầu cho nhân quyền và tinh thần lãnh đạo mạnh mẽ.
www.candidate-statements-cost-25-dollars-a-word.com

P.O. Box 72603
Davis, CA 95617

Điện thoại: (530) 322-5761
E-mail: info@josh4gov.org
www.josh4gov.org

J. Bribiesca | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Tôi tranh cử chức thống đốc để làm cho California tốt đẹp hơn. Tôi ủng hộ cựu chiến binh,
người vô gia cư (tôi từng là đứa trẻ vô gia cư), người cao niên, người khuyết tật và thanh thiếu
niên California. Tôi đại diện cho người nghèo, tầng lớp trung lưu và những người không có
tiếng nói. Tôi là một công dân Mỹ đáng tự hào, một bác sĩ y khoa đã nghỉ hưu đến từ Mê-hi-cô,
và là người nhập cư đầu tiên đến từ Mê-hi-cô tranh cử chức Thống Đốc California. Tôi không
phải là một chính trị gia chuyên nghiệp. Với phiếu bầu của quý vị, tôi sẽ đấu tranh cho một
California tốt đẹp hơn bằng cách sử dụng một cách tiếp cận hợp lý lẽ, và đẩy mạnh phòng ngừa
bằng cách xử lý những nguyên nhân để tránh những hậu quả tốn kém. Giữ an toàn cho công
dân của chúng ta, đòi hỏi tính minh bạch, công lý và trách nhiệm giải trình và tôn trọng quyền
của mọi người qua cách hành xử có đạo đức và tôn trọng từ mọi nhân viên tiểu bang và thi
hành luật một cách công bằng cho tất cả mọi người. Không cho các viên chức dân cử sử dụng
chức vụ của họ để thu lợi cá nhân từ thiệt thòi của người đóng thuế. Giảm những quy định để
phát triển kinh tế, tạo việc làm. Sửa chữa cơ sở hạ tầng. Giảm giá xăng và tiện ích và khuyến
khích năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường của chúng ta. Bảo thủ về mặt tài chính. Chính
quyền nhỏ hơn và hiệu quả bằng cách giảm bớt các cơ quan không hiệu quả. Chăm sóc y tế giá
phải chăng với chi phí thuốc và bệnh viện thấp hơn. Đòi hỏi giáo dục tốt hơn và miễn phí. Tôn
trọng quyền của phụ nữ, gia đình, tính đa dạng và sự tự do. www.juanbribiesca.com
3298 Governor Dr. #22917
San Diego, CA 92192

E-mail: drbribiescaforgovernor@gmail.com
www.juanbribiesca.com

Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các tuyên ngôn trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra
về 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.
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Amanda Renteria | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Chính quyền làm việc hiệu quả nhất khi tạo cảm hứng cho công chức thực hiện công việc cho
người dân với sự khiêm tốn, nhiệt huyết và kỹ năng. Từ Washington đến Sacramento, chúng ta
gặp phải những vấn đề khi các chính trị gia được phép dùng tiền để mua chức và sử dụng
quyền hạn của họ cho lợi ích cá nhân. Để tranh cử cho chức vụ, gần đây tôi đã rút lui khỏi đội
ngũ cao cấp tại Bộ Tư Pháp California. Là một Tổng Điều Hành của Bộ Tư Pháp (Department of
Justice, DOJ), tôi đã lãnh đạo một đội ngũ 1,000 công chức tận tâm và quản lý ngân sách $850
triệu. DOJ đã chặn đứng những kẻ buôn người, thẳng tay với những kẻ gây ô nhiễm, bảo vệ
quyền của người nhập cư, đấu tranh cho vấn đề y tế cho phụ nữ, không để cho người cao niên
bị gian lận Medi-Cal và đã lấy được hàng triệu mỹ kim để hoàn trả cho sinh viên từ những
trường đại học có hoạt động lợi nhuận mờ ám. Trước khi làm cho DOJ, tôi là một giáo viên dạy
toán tại Central Valley, một phân tích viên ngân sách tại Thành Phố San Jose, một cố vấn chính
sách kinh tế cho Thượng Nghị Sĩ Feinstein, và là Trưởng Phòng Nhân Viên gốc Châu Mỹ La Tinh
đầu tiên trong lịch sử Thượng Viện Hoa Kỳ. Điều này đem đến cho tôi trải nghiệm chính sách
sâu sắc nhất trong cuộc tranh cử, nhưng trên hết nó cho thấy rằng tôi đã xem việc phục vụ
người dân như một sứ mạng trọn đời. Người dân California hãnh diện vì đang ở tuyến đầu của
sự thay đổi tại Mỹ. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể ngồi lại lâu hơn nữa. Chúng ta cần
những gương mặt tươi mới và những ý tưởng mới mẻ năm nay. Đã đến lúc cần hành động. Tìm
hiểu thêm về phong trào của chúng tôi tại www.amandarenteria.com.
Menlo Park, CA

amandarenteria.com

Travis Allen | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Được sinh ra và nuôi dưỡng tại California, tôi đã có những cơ hội đáng ngạc nhiên tại tiểu bang
này. Vợ tôi và tôi hiện nuôi dưỡng các con gái của chúng tôi tại đây. Tôi đã trở thành một cố vấn
tài chính và đã bắt đầu doanh nghiệp nhỏ của mình tại đây. Tôi đã được bầu vào Hạ Viện
California cách đây sáu năm. Thậm chí tôi đã có cơ hội giúp phá một Kỷ Lục Thế Giới Guinness.
Tôi yêu California, và tôi tự hào gọi nó là quê hương; tôi muốn các con gái của tôi cũng có
California mà tôi đã lớn lên cùng. Tuy nhiên, tiểu bang của chúng ta bị đe dọa bởi thuế cao,
những quy định nặng nề, nhu nhược với các chính sách về tội ác và tiêu chuẩn giáo dục thấp.
Chúng ta cần lấy lại California. Tôi có kế hoạch năm điểm cho California: 1) Cắt giảm thuế cho
mọi người dân California; 2) Mạnh tay với tội ác để bảo vệ các gia đình California, không phải
bọn tội phạm; 3) Sửa chữa những con đường của chúng ta và giảm tải giao thông bằng cách chi
tiêu thu nhập thuế hiện nay của chúng ta để có những con đường chất lượng cao, không phải
tàu điện cao tốc; 4) Một lần nữa, cung cấp nền giáo dục tốt nhất tại Mỹ bằng cách đem đến cho
con em chúng ta những trường học và trường hiến chương an toàn; và 5) Thực Hiện Dự Án Nước
của Tiểu Bang để cung cấp việc trữ nước nhằm bảo vệ Vùng Châu Thổ và cung cấp nước cho các
nông trang, khu ngoại ô và thành phố của California. Tôi có thành tích chứng minh năng lực.
Tôi là tác giả của nỗ lực đầu tiên để bãi bỏ thuế xăng và thuế xe mới cao quá mức của California,
và tôi đã đạt được hạng "A" từ Hiệp Hội Người Đóng Thuế Howard Jarvis cho mỗi năm tôi làm
việc ở Hạ Viện. Là Thống Đốc, tôi sẽ hủy bỏ các chính sách nguy hiểm của California coi tiểu
bang là chốn dung thân. Hãy cùng lấy lại California: Hãy bầu Travis Allen làm Thống Đốc.
www.JoinTravisAllen.com
E-mail: info@JoinTravisAllen.com
www.Facebook.com/JoinTravisAllen

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 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

|

51

PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THỐNG ĐỐC

Akinyemi Agbede | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Tuyên Bố Sứ Mệnh—California Hùng Mạnh!

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

Điện thoại: (559) 230-7913
E-mail: yemibode@hotmail.com
www.thenextgovernorofcalifornia2018.com

Desmond Silveira | KHÔNG CÓ CHÍNH ĐẢNG ƯU TIÊN
Được tán thành bởi Đảng Đoàn Kết Mỹ, tượng trưng cho sự thiêng liêng và phẩm hạnh của
sự sống con người, công lý xã hội, trách nhiệm quản lý môi trường, và hòa bình.
https://ca.solidarity-party.org/desmond-silveira-governor/ https://solidarity-party.org/

E-mail: desmondsbox-asp@yahoo.com
https://ca.solidarity-party.org/desmond-silveira-governor/

Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các tuyên ngôn trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra
về 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.
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Michael Shellenberger | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Kính thưa Bạn Hữu, tôi là một đảng viên Dân Chủ cấp tiến trọn đời, đã dành cả đời mình đấu
tranh cho công lý xã hội và môi trường. Tôi đã được trao giải thưởng “Hero of the Environment”
(Người Hùng của Môi Trường") của Time Magazine vì đã nói sự thật về sự thay đổi khí hậu. Tôi
tranh cử chức thống đốc để tạo ra nhiều nhà ở, việc làm tốt và trường học đẳng cấp thế giới.
Nhà ở đắt đỏ đang tiêu hủy Giấc Mơ California. Chúng ta có mức nghèo cao nhất và tình trạng
bất bình đẳng lớn nhất nước Mỹ. Tôi có tầm nhìm mới, táo bạo, “California dành cho Tất Cả”: Giải
tán Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng tham nhũng và làm trong sạch những ký kết chính quyền. Giúp
các cộng đồng trên toàn tiểu bang chia sẻ trách nhiệm xây dựng những ngôi nhà mới. Tạo
những việc làm tốt trong ngành sản xuất công nghệ cao. Cá nhân hóa việc giáo dục để mọi
trẻ em đều hưởng lợi từ việc dạy cho từng em và học tập kỹ thuật số. Tạo ra những chiếc xe
giá rẻ, năng lượng sạch và tự lái, chạy bằng điện để phòng ngừa tình trạng kẹt xe và tử vong
của hơn ba ngàn người dân California hàng năm. Cảm ơn quý vị đã cân nhắc tư cách ứng cử
của tôi. Michael

www.shellenberger.org

Nickolas Wildstar | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG TỰ DO
Tôi tranh cử cho chức Thống Đốc vì những chính trị gia được bầu chọn không còn đại diện cho
người dân của tiểu bang này. Là một chuyên gia thuộc tầng lớp lao động 20 năm, tôi sẽ bảo vệ
để cư dân không phải chịu thuế không cần thiết, thói quản lý quan liêu và chi phí sinh hoạt
tăng vọt. Là một đảng viên Đảng Tự Do, tôi sẽ không thỏa hiệp sự tự do của quý vị vì ham muốn
của nhóm lợi ích đặc biệt và sẽ thượng tôn Hiến Pháp Hoa Kỳ. Và trong cương vị Thống Đốc, tôi
sẽ tự hào phục vụ cho mọi người dân California. Xin hãy cho tôi vinh dự này bằng cách chọn
Wildstar làm Thống Đốc và hãy cùng nhau lấy lại sự tự do!

P.O. Box 313
Placentia, CA 92871

Điện thoại: (818) 214-8616
E-mail: wildstar@wildstar2018.com
Wildstar2018.com

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 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.
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Johnny Wattenburg | KHÔNG CÓ CHÍNH ĐẢNG ƯU TIÊN
Tại sao không!

E-mail: wattenburg4gov@gmail.com
www.Facebook.com/wattenburg4governor

Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các tuyên ngôn trên trang này do các ứng cử viên cung cấp và chưa được kiểm tra
về 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.
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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.

• 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.

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

Eleni Kounalakis | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Tôi là một nữ doanh nhân, mẹ của hai cậu thiếu niên và cựu Đại sứ Hoa Kỳ dưới thời Tổng Thống
Obama. Kinh nghiệm của bản thân dạy tôi cách lắng nghe, học hỏi và lãnh đạo. Tôi đang tranh cử
chức vụ Phó Thống Đốc để ủng hộ 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. California dẫn đầu đất nước và phải luôn là
nguồn hi vọng. Tôi tự hào khi nhận được sự ủng hộ từ Thượng Nghị Sĩ Kamala Harris, Hội Đồng Phụ
Nữ Lập Pháp California, Equality California và Liên Đoàn Giáo Chức California. Tôi sẽ tranh đấu cho
nền giáo dục đại học giá phải chăng bằng cách phản đối việc tăng học phí tại các trường Đại Học
California (UC), Đại Học Tiểu Bang California (CSU) và các trường cao đẳng cộng đồng. Tôi tin vào hệ
thống một người thanh toán và sẽ tranh đấu cho chăm sóc sức khoẻ phổ quát. Tôi sẽ lãnh đạo Uỷ
Ban Cạnh Tranh Tiểu Bang và tranh đấu chống lại kế hoạch khoan thêm dầu ngoài khơi bờ biển
California của Donald Trump. Tôi sẽ phản đối các hợp đồng cho các doanh nghiệp Dầu Lớn thuê
dài hạn lòng biển ngoài khơi. Chấm dứt. Tôi sẽ giúp thay đổi văn hoá chính trị tại Sacramento để
ngăn chặn nạn quấy rối tình dục tại nơi làm việc khắp nơi. Tôi là con gái của một người di dân và là
người tốt nghiệp đại học đầu tiên trong gia đình tôi. Tôi đã sống Giấc mơ Mỹ. Cha tôi đến
California một mình khi ông mới 14 tuổi, làm nghề nông, và chúng tôi cùng nhau phát triển kinh
doanh hộ gia đình bằng cách cung cấp nhà ở giá rẻ cho các hộ gia đình lao động. Là một nữ
doanh nhân, tôi hiểu rằng chúng ta phải xây dựng một nền kinh tế mà có thể giúp đỡ mọi người
dân California. Tôi tự hào trở thành Đại Sứ tại Hungary để giúp thúc đẩy nền dân chủ và tranh đấu
với thay đổi khí hậu. Tôi đã đi đến tất cả 58 quận và lắng nghe câu chuyện của các vị. Tôi luôn lắng
nghe tiếng nói của toàn thể người dân California. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị.
916 Kearny St., #605
San Francisco, CA 94133

E-mail: info@eleniforca.com
www.EleniForCA.com

Cameron Gharabiklou | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Vì khi lịch sử được viết ra, sẽ nói rằng California đã nổi dậy, phản kháng và lãnh đạo đất nước này
tiến lên phía trước. Xem cách thức tại www.CameronForCalifornia.com

E-mail: hello@cameronforcalifornia.com
www.CameronForCalifornia.com

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.
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Jeff Bleich | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Phục vụ trong cương vị cố vấn cao cấp của Tổng thống Obama và đại sứ của ngài tại Úc, tôi đã
nghiệm ra rằng sự tiến bộ phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của mọi người để "buộc giày và
chạy." Tôi đang tranh cử chức vụ Phó Thống Đốc vì nền kinh tế California đã thay đổi đáng kể,
nhưng cuộc tranh luận chính trị lại không hề thay đổi trong 30 năm. Tiền lương không đủ để
trang trải chi phí nhà ở, chăm sóc sức khỏe và giáo dục đang ngày một gia tăng. Hàng triệu
công việc đã biến mất do công nghệ, và sẽ có thêm hàng triệu công việc nữa biến mất trong
thập niên tới. California cần các nhà lãnh đạo tập trung vào việc làm cho nền kinh tế mới này
hiệu quả cho mọi người. Tôi đã làm việc với tư cách là cố vấn của Tổng Thống Obama, Đại sứ
Hoa Kỳ của ngài, và người đứng đầu cả Hội Đồng Quản Trị Đại học Tiểu bang California và Hội
Đồng Luật Sư Tiểu Bang. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã chứng minh được rằng tôi biết
cách giành chiến thắng trong các cuộc chiến. Là một luật sư, tôi đã tranh đấu và mang lại chiến
thắng cho các cộng đồng nhập cư của chúng tôi, đánh bại Dự luật 187 của Pete Wilson. Tôi đã
tranh đấu để bảo đảm phụ nữ và người da màu có thể học đại học, bất chấp Dự Luật 209. Tôi đã
giành phần thắng trong các vụ kiện hạn chế buôn bán súng và bảo vệ nạn nhân bạo lực gia
đình, tôi cũng tranh đấu vì quyền lợi của giới LGBTQ trong nhiều thập niên trước khi họ được
ủng hộ rộng rãi. Tôi sẵn sàng chấp nhận những thách thức mới về giáo dục, chăm sóc sức khoẻ
và công nghệ mà ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Tôi đã được công nhận bởi các Dân biểu
Quốc hội Jackie Speier, Adam Schiff, và Ro Khanna, cũng như các Nhà lập pháp Tiểu bang
California, Thị trưởng, Giám sát viên và Ủy viên Hội đồng. Nếu quý vị muốn có viễn kiến và các
thành tựu tiến bộ và thay đổi đã được chứng minh, tôi sẽ rất cảm kích nếu quý vị bầu cho tôi.
E-mail: info@jeffbleich.com
www.jeffbleich.com

Ed Hernandez | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Ed Hernandez, Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang kiêm tiểu thương gia, 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 phải chăng hơn. Là người cha và ông, Hernandez đã dành cả cuộc đời để
phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của cộng đồng ông bằng cách mang đến dịch vụ chăm sóc
mắt chất lượng cho các gia đình lao động tại San Gabriel Valley. 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. Hernandez được ủng hộ bởi Hiệp Hội Lính Cứu Hỏa California,
Hiệp Hội Giáo Chức California, Hiệp Hội Y Tá California, 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 doanh nghiệp. 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. Hãy bỏ phiếu cho Thượng Nghị Sĩ
Ed Hernandez giữ chức vụ Phó Thống Đốc California.
E-mail: info@edhernandez4ca.com
www.edhernandez4ca.com
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.
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David Fennell | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
David Fennell biết cách điều chỉnh Sacramento! Nếu quý vị bầu cho tôi làm Phó Thống Đốc của
quý vị, tôi sẽ thực hiện ba điều sau: 1)Chống Gian Lận tại Sacramento 2)Cắt giảm sự lãng phí của
Chính Phủ 3)Thúc đẩy Thương mại và Đầu tư tại California. Bạn bè gọi tôi là "Mr. California” vì tôi
đã giành hơn 4 thập kỷ để đi đến tất cả 58 Quận của California, và thậm chí tất cả 77 hội chợ địa
hạt và quận. Không có nơi nào trong tiểu bang vĩ đại của chúng ta mà tôi chưa có mặt; không có
cộng đồng nào mà tôi không đến thăm. Tôi đã học ở trường trung học công lập trong cộng đồng
nông ngư nghiệp Half Moon Bay. Tôi đã lấy Bằng Rừng Hướng Đạo của mình tại một Công viên
Tiểu Bang California. Lớn lên trong gia đình Công Giáo, tôi đã học Cử nhân và Thạc sĩ tại các
trường Đại Học Dòng Tên tại California. Tôi yêu California và không đồng tình với việc các chính trị
gia làm lãng phí tiền thuế của chúng ta và phung phí tài nguyên của tiểu bang vĩ đại của chúng ta.
Tôi đã tham gia chính trị với vai trò là doanh nhân sau khi tôi phát hiện ra gian lận và báo cáo
cho chính quyền. Dù một số người đã bị bắt giam, nhưng các chính trị gia và luật sư vẫn giữ lại
tiền. California, chúng ta có thể chấm dứt gian lận! Chúng ta có thể ngăn chặn sự lãng phí của chính
phủ! Chúng ta có thể xây dựng lại đường xá và hệ thống nước của chúng ta để đối phó với các
đợt hạn hán trong tương lai. Chúng ta có thể sửa chữa trường học và phát triển kinh doanh.
Nhưng chúng ta cần nhà lãnh đạo mới tại Sacramento! Đó là lý do tại sao tôi muốn quý vị gửi tôi
đến Sacramento để làm Phó Thống Đốc! Tôi không thể chờ đợi để gặp quý vị! Hãy mời tôi nói
chuyện với cộng đồng của quý vị! Hãy cải cách California Ngay Bây Giờ! Hãy bỏ phiếu cho David
Fennell giữ chức vụ Phó Thống Đốc. Thượng Đế Chúc Lành Cho California!—Dave Fennell
500 Capitol Mall, Suite 2350
Sacramento, CA 95814

Điện thoại: (916) 307-6918
E-mail: dave@fennellforcalifornia.com
FennellForCalifornia.com

Tim Ferreira | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG TỰ DO
Điều gì khiến việc lá phiếu cho tôi là lá phiếu cho California tốt đẹp hơn? Nền kinh tế: Chúng ta
không thể tiếp tục chi tiêu mà không có thu nhập. Chúng ta không thể tiếp tục tăng thuế để
lấy thu nhập. Môi trường: Chúng ta cần thi hành quy định hiện hành: thực hiện thông qua tiền
phạt và hình phạt đối với người vi phạm. Giáo dục: Chúng ta cần các giáo viên có năng lực, với
quy mô lớp học hợp lý, và nhiều tiếp liệu học đường. Kinh Tế, Môi Trường, và Giáo Dục. Đây là
những trụ cột để xây dựng một California tốt hơn và ba lĩnh vực thuộc thẩm quyền của Phó
Thống Đốc. Nguyên tắc: Tôi tranh cử trên các nguyên tắc của đảng tự do. Tôi lấy quyết định dựa
trên những nguyên tắc tương tự. Mỗi lá phiếu cho tôi (và các ứng viên khác của Đảng Tự Do)
gửi một thông điệp về ủy nhiệm cho tất cả các chính trị gia. Sự ủy nhiệm có quy tắc mà họ
không thể bỏ qua.

P.O. Box 92973
Pasadena, CA 91109

tim2018.com

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.
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Lydia Ortega | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Tên tôi là Lydia Ortega và tôi đang tranh cử để trở thành Phó Thống Đốc kế tiếp của quý vị. Tôi
có những gì mà không một ứng cử viên nào cho chức vụ Phó Thống Đốc có—kỹ năng và kinh
nghiệm liên quan trực tiếp đến chức vụ này. Tôi không đến Sacramento để trở thành "Thống
Đốc dự phòng", sẽ có một công việc phải làm. Với tư cách là Phó Thống Đốc, tôi sẽ là tiếng nói
của quý vị tại Hội Đồng Quản trị Đại Học California, Hội Đồng Chưởng Quản Đại Học Tiểu Bang
California, và Hội Đồng Phát Triển Kinh Tế và Sử Dụng Đất Đai Tiểu Bang. Là một Ph.D. về kinh
tế, tôi hiểu rằng khi thị thường được hỗ trợ bằng luật pháp minh bạch và không có các quy
định thừa thãi, thì các doanh nghiệp lớn và nhỏ sẽ phát triển; mọi người sẽ thịnh vượng. Sau 30
năm làm Giáo Sư Đại Học, tôi biết những gì được việc và không được việc trong khuôn viên các
trường đại học. Hội Đồng Đại Học California (UC) và Đại Học Tiểu Bang California (CSU) cần cái
nhìn này của người trong cuộc. Có thể làm cho bậc đại học có chi phí phải chăng và hiệu quả.
Người đóng thuế không thể tiếp tục chi trả cho chi phí giáo dục ngày càng tăng khiến sinh viên
lâm vào cảnh nợ nần và không được chuẩn bị công việc sau khi tốt nghiệp. Ủy ban của tôi và
các vị trí lãnh đạo tại trường Đại Học, chứng minh rằng tôi đã thành công trong việc tìm ra nền
tảng chung và biết cách giải quyết các vấn đề phức tạp. Tôi sẽ đảm bảo rằng công chức quan
liêu sẽ nhớ rằng quý vị chính là chủ nhân và rằng chính phủ sẽ chịu trách nhiệm với quý vị, cử
tri và người đóng thuế. Ứng cử để trở thành một công chức là một nghĩa vụ công dân. Tôi mang
lại tính liêm chính, năng lượng, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để phục vụ quý vị với tư cách
là Phó Thống Đốc. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập LydiaOrtega.com
E-mail: Lydia@LydiaOrtega.com
LydiaOrtega.com

Gayle McLaughlin | KHÔNG CÓ CHÍNH ĐẢNG ƯU TIÊN
Phong trào Cuộc Cách Mạng của Chúng ta củaThượng Nghị Sĩ Bernie Sanders ủng hộ tôi vì trong
cương vị Thị Trưởng Richmond, California (2007-2014), tôi đã lãnh đạo cuộc cải tổ đáng kể của
thành phố, giảm 75% số vụ giết người, tăng mức lương tối thiểu lên $15, thúc đẩy việc kiểm
soát giá thuê nhà và giúp chủ nhà tránh bị tịch thu tài sản để thế nợ, bảo vệ các trường công
lập và quyền lợi của người nhập cư, bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm, thiết lập chương trình
Community Choice Energy, và buộc Chevron phải trả thêm $114 triệu mỹ kim thuế địa phương.
Tôi đang tranh cử chức vụ Phó Thống Đốc để trở thành một thế lực tại Sacramento chống lại quyền
lực doanh nghiệp và giao dịch ngầm—để khởi phát chương trình nghị sự Nhân Dân Trên Hết. Tôi
không có quyền lợi doanh nghiệp: Tôi đã0 từ chối những đóng góp của doanh nghiệp trong tất
cả các cuộc vận động tranh cử của mình và tôi đã bốn lần chiến thắng đối thủ với khoản tài trợ
kếch xù. Sau cuộc bầu cử, tôi sẽ không nợ các công ty—tôi chỉ mắc nợ với quý vị, người dân
California. Gia đình và cộng đồng của chúng ta có thể tiếp tục phát triển sau khi doanh nghiệp
đóng góp công bằng và chúng ta đặt nhân dân trên hết. Tôi ủng hộ 'Medicare cho Mọi Người';
đóng lỗ hổng thuế bất động sản thương mại của Dự Luật 13; kiểm soát giá thuê nhà trên toàn
tiểu bang; một chương trình công cộng cho gia cư thực sự có giá cả phải chăng; đại học công
lập miễn học phí; tài trợ toàn bộ cho giáo dục công cộng; chấm dứt việc mở rộng trường hiến
chương; ngăn chặn việc tư nhân hóa nhà tù; thuế triệu phú hợp lý; phát triển bền vững; lệnh
cấm khai thác bằng thủy lực công phá; trách nhiệm giải trình của cảnh sát; một ngân hàng
công cho California; quyền lợi của phụ nữ và người nhập cư; khuyến khích tổ chức công đoàn;
xây dựng quyền lực chính trị ở cơ sở; cải cách tài chính tranh cử và tài trợ công cho vận động
tranh cử; và chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử trong các cơ quan, tổ chức của chúng ta. Với
vai trò là Phó Thống Đốc, tôi sẽ tranh đấu vì những vấn đề này và tổ chức ủng hộ của quần
chúng trong Chương trình nghị sự Nhân Dân Trên Hết. Xin quý vị bỏ phiếu cho tôi.
P.O. Box 5284
Richmond, CA 94805

Điện thoại: (510) 984-6536
E-mail: Gayle@GayleforCalifornia.org
www.GayleforCalifornia.org

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.

58 | Phần Trình Bày Của Ứng Cử Viên

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.

Gail K. Lightfoot | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG TỰ DO
Tôi sẽ làm việc để chấm dứt các cuộc bầu cử Hai Ứng Cử Viên Sáng Giá Nhất và khôi phục lại
quyền của cử tri để lựa chọn ứng cử viên từ tất cả các đảng trong tháng Mười Một.

849 Mesa Drive
Arroyo Grande, CA 93420

Số điện thoại: (805) 481-3434
E-mail: sosvotelp@aol.com
https://www.facebook.com/SOSLightfoot2018

Alex Padilla | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Tôi tranh cử để tiếp tục phục vụ trong vai trò Tổng Thư Ký Tiểu Bang của quý vị, bởi vì đây là
thời điểm quan trọng cho quyền bầu cử và tôi có thành tích đã được chứng minh là mang lại
kết quả. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, tôi đã nỗ lực làm việc để tăng tỉ lệ ghi danh cử tri,
mở rộng quyền tiếp cận thùng phiếu và khiến việc bỏ phiếu thuận tiện hơn. Tôi đã bảo trợ luật
để cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra sớm hơn hầu người dân California có quyền hơn trong việc quyết
định ứng cử viên Tổng Thống. Tôi đang thực hiện việc ghi danh cử tri tự động và các chương
trình ghi danh cùng ngày cũng như ghi danh trước cho người 16 và 17 tuổi đủ điều kiện để họ
sẵn sàng bỏ phiếu ngay khi họ 18 tuổi. Nhờ nỗ lực làm việc của tôi, California sẽ sớm có thêm
hàng triệu cử tri đủ điều kiện trong danh sách của tiểu bang. Người dân California có nhiều điều
đáng tự hào, nhưng chúng ta vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách. Chỉ năm ngoái, tôi đã từ chối
việc Chính Quyền Trump yêu cầu tiếp cận danh sách cử tri và tôi đã bảo vệ quyền riêng tư của người
dân California. Chúng ta đã có tiến bộ, nhưng với rất nhiều rủi ro, Tổng Thư Ký Tiểu Bang cần
phải làm việc hiệu quả cho người dân California. Trong suốt sự nghiệp phục vụ công chúng của
mình, tôi đã làm được điều đó. Là Chủ Tịch Hội Đồng Thành Phố Los Angeles, với tư cách là Thượng
Nghị Sĩ Tiểu Bang, và bây giờ là Tổng Thư Ký Tiểu Bang, tôi đã chứng tỏ được cam kết của tôi về việc
đấu tranh cho người dân California và đem lại kết quả. 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

E-mail: Alex@Alex-Padilla.com
www.Alex-Padilla.com

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.
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Erik Rydberg | ĐẢNG XANH
Đại Biểu Bernie là Người Mỹ Bản Địa cam kết bảo vệ dân chủ và bảo vệ lá phiếu của quý vị!

P.O. Box 725
Eureka, CA 95502

Điện thoại: (530) 444-2190
E-mail: erikrydberg34@gmail.com
www.erik4sos.org

Raul Rodriguez Jr. | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Không Gửi Ảnh

"Tôi là một Cựu chiến binh Lục quân, tôi yêu đất nước tuyệt vời này và tôi sẽ khôi phục sự toàn
vẹn bầu cử ở California."

19446 Lynbrook Road
Apple Valley, CA 92308

Điện thoại: (760) 684-1025
E-mail: www.raulrodriguezjr@juno.com

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.
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C.T. Weber | ĐẢNG HÒA BÌNH VÀ TỰ DO
Quý vị có cảm thấy rằng phiếu bầu của quý vị không được tính? Không ai trong chính phủ quan
tâm đến vấn đề của quý vị? Quý vị không đơn độc. Các cuộc thăm dò cho thấy đa phần đều
muốn một đảng thứ ba, nhưng luật bầu cử lưỡng đảng, đồng tiền tư nhân, và phương tiện
truyền thông thương mại đã ngăn chặn điều này và ngăn cản quyền được đại diện cho nhiều
người trong chúng ta, làm cho dân chủ trở thành ảo giác. Chúng ta từng có sáu ứng cử viên
trong lá phiếu của cuộc tổng tuyển cử của chúng ta. Bây giờ, chúng ta chỉ có hai, thường là từ
cùng một đảng. Thật khủng khiếp! Hãy loại bỏ cách bầu Hai Ứng Cử Viên Sáng Giá Nhất và có
thêm nhiều lựa chọn trong cuộc tổng tuyển cử của chúng ta. Nhiều nước sử dụng Đại Diện Tỉ Lệ
để bầu nhiều nhà lập pháp từ mỗi địa hạt, với các đảng và các ứng viên độc lập được bầu theo
tỉ lệ số lượng phiếu bầu của họ. Ít phiếu bầu hơn bị lãng phí, gian lận bầu cử không còn hữu
hiệu, có nhiều cử tri bỏ phiếu hơn và những người đắc cử đa dạng hơn. Nếu một đảng nhận
được một nửa số phiếu thì đảng đó sẽ được nửa số ghế, không phải tất cả. Nếu một đảng hoặc
ứng cử viên độc lập nhận được 10% số phiếu, đảng đó hoặc ứng cử viên đó sẽ nhận được 10%
số ghế, không phải không có ghế nào. Bằng cách đó, nhóm đa số được bảo vệ và các nhóm
thiểu số có tiếng nói và đại diện. Chúng ta hãy thay thế cách bầu Hai Ứng Cử Viên Sáng Giá
Nhất với Đại Diện Tỉ Lệ. Chúng ta hãy loại bỏ tiền bạc ra khỏi chính trị. Tiền đã làm hỏng hệ
thống chính trị của chúng ta. Hãy hình thành một loại tiền tệ trong sạch bằng cách tài trợ công
cộng đồng đều cho những ứng cử viên nào gây quỹ được số tiền cơ bản. Làm cho phần trình
bày trong cẩm nang hướng dẫn cử tri trở nên miễn phí một lần nữa. Hãy bầu cử cho tôi để thể
hiện sự ủng hộ của quý vị cho các cuộc bầu cử công bằng và mở rộng.
1403 Los Padres Way
Sacramento, CA 95831

Điện thoại: (916) 320-9186
E-mail: CTWeberVoters@att.net
peaceandfreedom.org

Michael Feinstein | ĐẢNG XANH
California là một sự kết hợp đa dạng, đẹp đẽ, phong phú của con người, ý tưởng và quan điểm. Mọi
người đều xứng đáng có một ghế ngồi tại chiếc bàn dân chủ của chúng ta. Chỉ khi đó chúng ta mới
có thể thật sự công bằng và bao gồm mọi người. Một lá phiếu cho cựu thị trưởng Michael Feinstein
ở Santa Monica là lá phiếu cho Dự Luật Quyền Dân Chủ, cung cấp cho: 1. Các cuộc bầu cử theo Đại
Diện Tỉ Lệ. Các cử tri có cùng ý kiến sẽ nhận được đại diện tỉ lệ tương ứng với sức mạnh bỏ phiếu tổng
thể của họ. Thay vì hệ thống hiện nay là kẻ thắng cuộc có tất cả, 'ít cái xấu hơn', theo đại diện tỉ lệ,
tất cả cử tri có thể giúp bầu cử những ứng cử viên mà thực sự đại diện cho quan điểm của họ.
Nhiều quan điểm giành được đại diện từ cùng một quận. Chúng ta đạt được từ sự khôn ngoan về
tính đa dạng của chúng ta. 2. Cải Cách Tiền Tranh Cử Sạch. Nền dân chủ hoạt động tốt nhất khi mọi
người được lắng nghe và được đại diện. Tiếc thay, Big Money (Bọn Nhiều Tiền) có ảnh hưởng gây
tham nhũng, phá hoại. Để bảo đảm tất cả các cử tri đều có được thông tin cần thiết để đưa ra quyết
định sáng suốt—và để giảm thiểu chi phí tranh cử—hãy sử dụng sóng truyền thông công cộng để
thông tin cho cử tri về tất cả các lựa chọn bầu cử. Để cung cấp cho ứng cử viên sự hỗ trợ rộng rãi,
trên cơ sở dân thường, bằng cách tài trợ công quỹ tương đương với các đóng góp nhỏ. Nền dân chủ
của chúng ta xứng đáng với điều đó. 3. Bầu Cử Liêm Chính. Tất cả phiếu bầu đều phải được đếm—và
tất cả phiếu bầu phải có giá trị. Tăng cường tính minh bạch, chính xác và đáng tin cậy, với thiết bị bỏ
phiếu công khai, do dân làm chủ, các lá phiếu giấy và kiểm toán minh bạch. Loại bỏ mâu thuẫn
quyền lợi bằng cách ngăn không cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang ủng hộ hoặc phản đối bất kỳ ứng cử
viên nào hoặc bất kỳ dự luật lá phiếu nào trong khi đương nhiệm. Hãy làm cho cuộc bầu cử trở nên
dễ dàng hơn bằng cách tuyên bố ngày bầu cử là ngày lễ của tiểu bang. www.feinstein4sos.org
P.O. Box 5605
Santa Monica, CA 90409

Điện thoại: (310) 392-8450
E-mail: info@feinstein4sos.org
www.feinstein4sos.org

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.
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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,
101% là con số chính xác. 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 chuyển 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. Mark Meuser là một người California bản địa đang hành nghề 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.
Điện thoại: (209) 763-8737
E-mail: contact@markmeuser.com
www.markmeuser.com

Ruben Major | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Là Nhân Viên Cấp Cứu chuyên nghiệp, tôi là nhân viên ứng cứu tuyến đầu chuyên giải quyết trực
tiếp các tình huống nguy kịch và chăm sóc cộng đồng của chúng ta. Vợ tôi và tôi có ba người
con đang trong độ tuổi đi học, và cùng nhau sở hữu công ty đào tạo tái chứng nhận Chuyên
Viên Cấp Cứu Y Tế (Emergency Medical Technician, EMT)/Nhân Viên Cấp Cứu. Tôi có bằng luật và
quá trình gia nhập quân đội, đào tạo về chống khủng bố và là một Sĩ Quan Chỉ Huy Biến Cố
được chứng nhận bởi Cơ Quan Quản Lý Tình Huống Khẩn Cấp Liên Bang (Federal Emergency
Management Agency, FEMA). Tôi có kỹ năng cao về công nghệ và là chuyên gia về hệ thống bầu
cử. Tôi không nhận các đóng góp từ doanh nghiệp. Là một quản trị viên bầu cử, tôi sẽ không
vận động cho các ứng cử viên khác. Tôi sẽ làm việc vì người dân, không phải vì lợi ích chính trị.
Hệ thống bầu cử của chúng ta phải vững mạnh và được bảo vệ khỏi bất kỳ sự điều khiển nào.
Đếm phiếu bầu phải công khai, minh bạch và có thể kiểm toán được 100%. California phải lãnh
đạo quốc gia tiến tới cách thực hành bỏ phiếu tốt nhất và tôi sẽ biến điều đó thành hiện thực.
Với tư cách là chủ doanh nghiệp, tôi hiểu rằng California phải công bằng, cởi mở và dễ tiếp cận
cho các doanh nghiệp nhỏ. Truy cập www.rubenmajor.com để tìm hiểu thêm.

P.O. Box 4070
Oceanside, CA 92052

Số điện thoại: (949) 482-0502
E-mail: campaign@rubenmajor.com
www.rubenmajor.com

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.
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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
Với kinh nghiệm tài chính chuyên sâu, nổi tiếng về sự công bằng, và cam kết minh bạch và trách
nhiệm giải trình ở mức cao nhất, Kiểm Soát Viên Tiểu Bang Betty Yee đóng vai trò giám sát tài
chính độc lập của California với kỷ luật thép Cô đã bảo vệ tiền thuế của chúng ta, với thẩm quyền
kiểm toán của mình, cô ấy đã khám phá ra $4 tỷ được sử dụng trái phép và tiêu xài hoang phí. Sự
nghiêm khắc của cô trong việc quản lý tiền mặt đã giúp các hóa đơn của tiểu bang được thanh
toán mà không cần mượn thêm bên ngoài. Betty Yee đã phá vỡ nền kinh tế ngầm, nơi các doanh
nghiệp vô lương tâm làm hại người đóng thuế theo pháp luật. Cô cũng lãnh đạo cuộc cải cách Hội
Đồng Bình Quân Tiểu Bang để bảo vệ quyền của người đóng thuế đối với các cá nhân và doanh
nghiệp. Quản lý một trong các chương trình bảo vệ người tiêu dùng lớn nhất của tiểu bang, cô
Betty Yee nỗ lực làm việc để trả lại hàng trăm mỹ kim tài sản bị mất mỗi ngày cho chủ sở hữu hợp
pháp theo Chương Trình Tài Sản Không Người Khai Nhận. Ở vai trò chính sách trong nhiều hội
đồng và ủy ban, cô Betty Yee là nhà vô địch về môi trường, chuyên bảo vệ quyền tiếp cận các
vùng đất và bãi biển được ủy thác, làm việc với các cảng về phẩm chất không khí và mực nước
biển dâng lên, và nhấn mạnh vào việc giảm thiểu các hoạt động sử dụng nhiều năng lượng trên
đất của tiểu bang nhằm giảm thiểu nguy cơ đối với sự trong lành của đại dương và nguồn tài
nguyên thiên nhiên. Cô cũng tập trung vào việc cung cấp bảo đảm hưu trí cho công nhân công
cộng và tư nhân, thiết yếu cho nền kinh tế lành mạnh. Với kinh nghiệm và tư cách tốt vượt trội, cô
Betty Yee tự hào khi được chứng thực bởi các nhà giáo dục California, cộng đồng thực thi pháp
luật, Câu Lạc Bộ Sierra, và Hội Đồng Xây Dựng và Thương Mại Xây Dựng Tiểu Bang (State
Building and Construction Trades). Hãy giữ cô Betty Yee làm Kiểm Soát Viên, người sẽ tiếp tục
tranh đấu cho các gia đình tại California. Để biết thêm thông tin: www.bettyyee.com.
16633 Ventura Blvd.,
Suite 1008
Encino, CA 91436

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

Konstantinos Roditis | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Công việc của Kiểm Soát Viên là Bảo Vệ, Bênh Vực và Thúc Đẩy các chính sách mang lại lợi ích
cho người đóng thuế làm việc chăm chỉ và tránh chính trị đảng phái. Văn phòng Kiểm Soát Viên
đã giữ im lặng quá lâu, dẫn đến lãng phí tiền của người đóng thuế. Với vai trò là Kiểm Soát Viên,
tôi cam kết sẽ lớn tiếng và đặt lợi ích của quý vị lên hàng đầu. Tôi sẽ Bảo Vệ người đóng thuế
bằng cách kiểm toán các dự án như Hệ Thống Đường Sắt Cao Tốc California. Lãng phí, gian lận
và lạm dụng phải chấm dứt! Tôi sẽ Bênh Vực các chính sách thúc đẩy trách nhiệm tài chính.
Chúng tôi nên luôn luôn hỏi, "Chúng tôi có đang sử dụng tiền của quý vị có kết quả và hiệu quả
nhất có thể không?" Bãi bỏ Thuế Xăng: Chỉ có 20% quỹ thuế xăng thực sự được sử dụng để sửa
chữa đường bộ; bốn mươi mốt tiểu bang sửa đường xá tốt hơn và rẻ hơn California! Không tăng
thuế, tận dụng từng mỹ kim và chi tiêu một cách khôn ngoan. Hãy Dừng Việc Chi Tiêu Lãng Phí!
Tôi sẽ Thúc Đẩy các kế hoạch hợp lý và chính sách thuế mới như Thuế Đi Lên (Trickle-up). Kế
hoạch của tôi sẽ phá vỡ sự kìm kẹp của chính quyền trung ương bằng cách chuyển quyền quyết
định từ Sacramento xuống cấp địa phương. Để tìm hiểu về Thuế Đi Lên, Bãi Bỏ Thuế Xăng, và
cuộc vận động tranh cử của chúng tôi, xin vào xem cacontroller.com
751 S. Weir Canyon Rd.,
Ste. 157-160
Anaheim, CA 92808

Điện thoại: (949) 607-8294
E-mail: roditis@cacontroller.com
cacontroller.com

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.
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
KIỂM SOÁT VIÊN

Mary Lou Finley | ĐẢNG HÒA BÌNH VÀ TỰ DO
Sử dụng thuế một cách khôn ngoan để cung cấp cho nhu cầu của người dân thay vì hỗ trợ các
tập đoàn giàu có đang tiêu tốn hàng tỷ đô la.

5041 Guava Ave., Apt. 110
La Mesa, CA 91942

Điện thoại: (619) 713-0103
E-mail: celticwomanwicklow@hotmail.com
tinyurl.com/finleyin2018

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.
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
THỦ QUỸ
• 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.

Jack M. Guerrero | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Jack Guerrero mang đến kinh nghiệm kết hợp độc đáo giữa lãnh vực công và tư nhân, với câu
chuyện tinh túy của người Mỹ. Kinh nghiệm của Jack với vai trò là Thị Trưởng, Ủy Viên Hội Đồng
Thành Phố, Kế Toán Viên Công Lập Được Chứng Nhận, Người Tốt Nghiệp Đại Học Stanford và
Harvard, Phó Chủ Tịch Ngân Hàng, chuyên gia của Bộ Ngân Khố, kiểm toán viên của các cơ
quan chính phủ và đô thị, tư vấn viên cho 500 công ty Fortune (tại New York, San Francisco, Los
Angeles, London, và Zurich) —tạo cho ông tư cách ứng cử viên với cả kinh nghiệm trong Bộ
Ngân Khố và hồ sơ phục vụ công cộng về việc đấu tranh cho người đóng thuế và người lao
động. Jack không ngại đặt nghi vấn về tình hình hiện nay. Là Thị Trưởng thành phố quê hương
của mình, Jack đã làm việc với Kiểm Soát Viên Tiểu Bang California để vạch trần hàng triệu đô la
bị chi tiêu lãng phí và trái phép. Là một cựu thanh tra lương hưu trí trước đây và từng một lần là
giảng viên đại học về thống kê, Jack hiểu được mức độ nghiêm trọng của khoản nợ hưu trí
không được tài trợ của tiểu bang lên đến gần $500 tỷ, đe dọa sự ổn định tài chính dài hạn của
tiểu bang! Jack sẽ vạch trần tình trạng quản lý yếu kém này của các chính trị gia bất cẩn. Jack sẽ
bảo vệ tài sản của tiểu bang và bảo vệ chính sách hướng đến người dân đầu tiên, bao gồm
giảm thuế, chính quyền nhỏ hơn và một nền kinh tế California thịnh vượng. Jack là con trai của
cha mẹ nhập cư người Mexico, làm việc chăm chỉ—người nông dân và sau đó là công nhân nhà
máy định cư tại Los Angeles. Jack lớn lên tại khu vực tệ nạn, bủa vây bởi cái nghèo, băng đảng
và trường công lập đổ nát—trải nghiệm khó khăn đã hình thành nên tư tưởng chính trị cũng
như các hoạt động từ thiện của Jack. Jack làm việc trong nhiều cơ quan công cộng và Hội Đồng
phi lợi nhuận, và hiện đang hoạt động tích cực trong các chương trình học bổng và tuyển dụng
của trường đại học tại các cộng đồng không được hưởng đặc quyền. www.jack4treasurer.com.
P.O. Box 1334
Cudahy, CA 90201

Điện thoại: (323) 821-2670
E-mail: jack4treasurer@gmail.com
www.jack4treasurer.com

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 trong nhiều năm dẫn đến tình trạng trách nhiệm hưu bổng không
được tài trợ một cách tắc trách và trách nhiệm chăm sóc sức khỏe cho những người về hưu
trong tương lai không được tài trợ. Thủ Quỹ của California phục vụ trong cả Hội Đồng Kế Hoạch
Hưu Trí Tiểu Bang—PEERS và STERS. Tôi sẽ sử dụng kinh nghiệm trong lãnh vực công và tư của
mình cũng như danh tiếng "hoàn thành công việc" để phục vụ trong các Hội Đồng này. Trong
sự nghiệp khu vực tư nhân của mình với tư cách là kế toán viên công chứng (Certified Public
Accountant, CPA) và tư vấn viên, tôi đã cải thiện được việc kiểm soát tài chính và thực hiện kiểm
toán tài chính cho các công ty Fortune 500. Là Chủ Tịch của Ủy Ban Tiện Ích Công Cộng
California, tôi đã nỗ lực đưa ra lề lối cạnh tranh cho ngành công nghiệp tiện ích của California
và buộc các công ty tiện ích công phải lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo gấp bốn lần so với
bất kỳ tiểu bang nào khác. Trong thời gian phục vụ tại Ủy Ban Vận Chuyển California, tôi đã làm
việc để cho sửa chữa hầu hết các cây cầu và cầu vượt tại Tiểu Bang. Ở địa phương, tôi đã chủ trì
Ủy Ban Tài Chính Atherton, giữ cho ngân sách của Thị Trấn được cân bằng. Tôi đã phục vụ ba
năm với tư cách là sĩ quan Không Quân và phi công. Tôi có Bằng Tiến Sĩ Luật từ Đại Học San
Francisco, một Văn Bằng của Chương Trình Giáo Dục Điều Hành tại Trường Kinh Doanh Haas, và
có bằng cử nhân Kinh Doanh và Kế Toán từ Đại Học Utah. Tôi đã nhận được nhiều ủng hộ của
Đảng Cộng Hòa bao gồm Đảng Cộng Hòa Quận San Mateo, Phó Chủ Tịch Vùng San Francisco
của Đảng Cộng Hòa Tiểu Bang và nhiều cá nhân khác.
3875 Bohannon Dr.
P.O. Box 2600

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

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.
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THỦ QUỸ

Kevin Akin | ĐẢNG HÒA BÌNH VÀ TỰ DO
Tôi ủng hộ việc thúc đẩy và củng cố các đơn vị kinh tế do xã hội làm chủ như các hợp tác xã và
các công đoàn tín dụng, các tiện ích của thành phố, các tuyến đường và vận tải công cộng.
Ngân Hàng Tiểu Bang do công chúng làm chủ sẽ tiết kiệm được rất nhiều khoản tiền cho người
dân. Đối với tôi, chủ nghĩa xã hội có nghĩa là kiểm soát dân chủ và quyền sở hữu xã hội nền
kinh tế của chúng ta. Để đạt được điều này, chúng ta phải phá vỡ quyền lực kinh tế và chính
trị của các tỷ phú.

20212 Harvard Way
Riverside, CA 92507

Điện thoại: (951) 787-0318
E-mail: kevinakin1950@hotmail.com
kevinakin4california.org

Vivek Viswanathan | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Vivek Viswanathan là ứng cử viên hội đủ điều kiện nhất và là người tiến bộ thật sự ra tranh cử
mà không bị ảnh hưởng bởi giới nhiều tiền. (1) Cố Vấn Viên Đặc Biệt cho Văn Phòng Thống Đốc
Jerry Brown. Quản lý các dự án trọng điểm về tạo việc làm, cơ sở hạ tầng, chăm sóc sức khỏe và
thay đổi khí hậu. (2) Cố Vấn Viên Chính Sách cho Hillary Clinton. Phát triển kế hoạch của Đảng
Dân Chủ nhằm loại bỏ học phí tại các trường cao đẳng và đại học công lập, cắt giảm nợ sinh
viên cho hàng triệu sinh viên mượn tiền trên toàn nước, và tăng cường bảo vệ người tiêu dùng
đối với các khoản vay mạo hiểm. (3) Bằng MBA và bằng luật từ Đại Học Stanford. Tốt nghiệp
hạng cao nhất từ Đại Học Harvard. (4) Từ chối tất cả các doanh nghiệp, PAC và tiền từ món
quyền lợi đặc biệt—nên Thủ Quỹ kế tiếp chỉ phục vụ người dân. 10 ý tưởng tiến bộ cho
California tại www.vivekforca.com/platform. Hãy tham gia vào cuộc đấu tranh cho tương lai
của California. Join Vivek.

5940 College Avenue, Suite F
Oakland, CA 94618

Điện thoại: (650) 918-4885
E-mail: vivek@vivekforca.com
www.vivekforca.com
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THỦ QUỸ

Fiona Ma | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Tên tôi là Fiona Ma. Tôi là Kế Toán Viên Công Chứng (CPA) từ năm 1992. Tôi đại diện cho sự minh
bạch, kiểm tra & cân bằng 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. 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 1 và sẽ có thể quản lý các khoản đầu
tư của California với trách nhiệm giải trình và minh bạch hoàn toàn. Tôi sẽ xây dựng một
chương trình mua nhà lần tiên 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
phẩm chất dễ tiếp cận và giá cả phải chăng. Vì chồng tôi là một lính cứu hỏa nên tôi biết được
tầm quan trọng của việc đầu tư vào nhân viên ứng cứu tuyến đầu. Là Thủ Quỹ Tiểu Bang, tôi sẽ
giám sát các khoản đầu tư vào gia cư giá phải chăng, cơ sở hạ tầng, trường học, bệnh viện, bảo vệ
môi trường và giao thông. Quan trọng nhất là 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 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 lá phiếu 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
http://www.FionaMa.com
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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.
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
TỔNG CHƯỞNG LÝ
• 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.

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

• 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.

Eric Early | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Sacramento cần một sự thay đổi nghiêm túc và lớn. Tôi là người cha, doanh nhân và luật sư, tôi
không phải là chính trị gia. Tôi làm chủ công ty luật (được chọn là một trong những công ty luật
tốt nhất cả nước). Tôi là người duy nhất trong cuộc đua này trả lương đầy đủ cho nhiều người mỗi
hai tuần. Trong 25 năm, tôi đã đấu tranh trong các tòa án khắp California và khắp cả nước vì khách
hàng của mình—bảo vệ người dân chống lại những kẻ gian lận cố gắng chiếm đoạt nhà cửa của
người dân, và đại diện cho các cá nhân và doanh nghiệp lớn nhỏ trên mặt trận pháp lý. Lúc này,
tôi muốn đấu tranh bảo vệ quý vị như tôi đã bảo vệ khách hàng của mình. Tôi quan tâm sâu sắc
tới công dân California. Nhiều năm dưới sự cai trị đơn đảng tại Sacramento đã dẫn đến sự tức
giận. Nếu đắc cử, tôi sẽ đấu tranh: (1) để bảo vệ quý vị tránh khỏi việc tiếp tục thả sớm những tên
tội phạm hung bạo ra khỏi nhà tù của chúng ta mà có thể gây nguy hại cho sự an toàn của công
chúng; (2) sự gia tăng không ngừng của các khoản thuế, bao gồm thuế khí đốt và phương tiện;
(3) trở thành người ủng hộ mạnh mẽ cho việc thực thi pháp lý; (4) ngăn chặn việc nhập cư bất
hợp pháp không ngừng; và (5) ủng hộ người lao động chăm chỉ và người tạo công ăn việc làm tại
California. Tôi đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều người nổi tiếng, bao gồm cựu Biện Lý Địa Hạt
Quận Los Angeles là Steve Cooley, Nhà Lãnh Đạo Đảng Cộng Hòa trong Thượng Viện Tiểu Bang là
Pat Bates và Bộ Trưởng Ngoại Giao của Tổng Thống Reagan là George Shultz. California cần một
tiếng nói mới tại Sacramento. Tôi có thể là tiếng nói đó. Tôi cần sự ủng hộ của quý vị và rất vinh dự
nếu nhận được phiếu bầu từ quý vị. Chúng ta có thể cùng nhau bắt đầu làm cho California tốt
nhất trở lại. www.ericearly.com
www.ericearly.com

Dave Jones | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Dave Jones, một nhà lãnh đạo thực thi pháp luật trên toàn tiểu bang đã được công nhận, cực kỳ
đủ tư cách để giữ chức Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp của chúng ta. Là Ủy Viên Bảo Hiểm, Jones lãnh đạo
viên chức thi hành pháp luật - những người điều tra tội phạm bảo hiểm, bao gồm cả CEO và
quan chức công quyền tham nhũng. Hơn 7,500 người đã bị kết tội dưới sự lãnh đạo của Jones.
Jones là người ủng hộ người tiêu thụ mạnh mẽ. Jones đã tiết kiệm cho người tiêu thụ California
hơn $3.1 tỉ bằng cách từ chối tăng tỉ giá bảo hiểm không công bằng và đấu tranh chống lại các
công ty bảo hiểm. Dave Jones đã thực hiện cải cách y tế, mở rộng việc tiếp cận chăm sóc sức
khoẻ. Ông bảo đảm các công ty bảo hiểm đã trả tiền bồi thường cho người dân California bị tàn
phá bởi vụ cháy rừng. Jones đã kiện thành công các công ty dược phẩm vì gian lận. Jones được
mệnh danh là "Nhà Lập Pháp Hiệu Quả Nhất" của California. Ông đã lấy được hàng tỷ đô la cho
việc chăm sóc an toàn tại bệnh viện, bảo vệ người cao niên khỏi bị lạm dụng tài chánh và tạo ra
một trong những chương trình giáo dục mầm non lớn nhất của quốc gia này. Tại Bộ Tư Pháp Hoa
Kỳ, Jones đã làm cố vấn cấp cao cho Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ là Janet Reno, người lãnh đạo cơ
quan thi hành pháp luật lớn nhất của quốc gia. Sau khi tốt nghiệp Trường Luật Harvard, Jones đã
từ chối làm việc cho các công ty luật với mức lương hậu hĩnh, thay vào đó, ông đã trở thành luật
sư hỗ trợ pháp lý, đại diện miễn phí cho người nghèo. Ông được mệnh danh là một trong "100
Luật Sư Hàng Đầu của California" và "Nhà Vô Địch của Người Tiêu Thụ.” Dave Jones độc lập. Ông
từ chối các khoản đóng góp từ các ngành bảo hiểm, dầu khí, bảo lãnh tại ngoại hậu tra, và thuốc
lá. Dave Jones là ứng cử viên duy nhất nhận được sự ủng hộ từ Liên Đoàn Giáo Chức California và
Liên Đoàn Người Tiêu Thụ California. Jones cũng là ứng cử viên duy nhất nhận được chứng thực
bởi Tổ Chức dành cho Phụ Nữ Toàn Quốc (National Organization for Women, NOW), California. Để
biết thêm thông tin, hãy truy cập: www.DaveJones2018.com
915 L St. Box C-124
Sacramento, CA 95814

Điện thoại: (818) 378-3949
E-mail: teamdavejones@gmail.com
www.Davejones2018.com
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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
Chính Quyền của Trump, kẻ buôn bán tình dục, Hiệp Hội Súng Trường Toàn Quốc (NRA), Công
Ty Dầu Khí Lớn và các Ngân Hàng Lớn. Tôi sẽ truy tố những băng đảng đường phố bạo lực,
những người gây ô nhiễm và những trường đại học vì lợi nhuận đang chiếm đoạt từ sinh viên
của chúng ta. Là người ủng hộ suốt đời cho việc chăm sóc sức khỏe do một bên trả, tôi đã đến
tòa án để bảo vệ Obamacare vì tôi tin rằng chăm sóc sức khoẻ là quyền lợi. Tôi đã kiện Trump—
và chiến thắng—để ngăn ông ta rút ruột chương trình bảo vệ phẩm chất không khí và ngăn
chặn những nỗ lực của ông ta nhằm hạn chế phụ nữ tiếp cận phương pháp ngừa thai. Tôi đã
đấu tranh và chiến thắng để bảo vệ Dreamers—những người nhập cư tới Hoa Kỳ khi còn nhỏ.
Tôi đã đấu tranh vì người dân California với tư cách là con trai của những người nhập cư, tôi 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, đại diện cho bệnh nhân tâm thần và sau đó làm việc với tư cách là Phó Chưởng Lý tại
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 Công Ty Dầu Khí Lớn, NRA hay
Chính Quyền của Trump. Một vài người nói về những gì mà họ sẽ làm, với tư cách là Tổng
Chưởng Lý, tôi đang làm những điều đó. Tôi rất vinh dự khi có được lá phiếu của quý vị.
777 South Figueroa Street,
Suite 4050
Los Angeles, CA 90017

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

Steven C. Bailey | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Là một Thẩm Phán về hưu của Toà Thượng Thẩm California, tôi sẽ đặt sự an toàn của công dân
lên trên sự xoa dịu tội phạm. Những ưu tiên hàng đầu của tôi sẽ là khôi phục quy định của
pháp luật và ngăn chặn việc loại bỏ tiền bảo lãnh, vở kịch Tiểu Bang Thành Nơi Trú Ẩn, và các
chính sách làm nhẹ tội "ra tù mà không áp đặt hình phạt nặng" gây nguy hiểm cho cộng đồng
của chúng ta. Tôi đã chứng kiến tác động của việc không thi hành pháp luật theo Hiến Pháp.
Mike Reynolds, tác giả của Three Strikes Law (Luật Ba Lần Vi Phạm) cùng với nhiều viên chức và
hiệp hội thi hành pháp luật đã ủng hộ tôi vì họ biết lý lịch đã được chứng minh của tôi về việc
mang lại an toàn công cộng và ủng hộ quy định của pháp luật. Quý vị có thể tin tưởng rằng tôi
sẽ truy tố ráo riết những kẻ tội phạm bạo lực và buôn bán người và chấm dứt việc gia tăng tội
phạm bạo lực hằng năm tại tiểu bang của chúng ta. Tôi sẽ bảo vệ các gia đình ở California, con
cái và cháu của chúng ta, và sẽ ủng hộ những Người Ứng Cứu Tuyến Đầu để giữ cho người dân
California được an toàn. Cảm ơn.
P.O. Box 7193
South Lake Tahoe, CA 96158

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

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

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

Steve Poizner | KHÔNG CÓ CHÍNH ĐẢNG ƯU TIÊN
Từ năm 2007–2011, tôi làm 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 công chúng. 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 kỹ thuật 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 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 khác ngay lúc này? Người dân California đối mặt
với những vấn đề cấp bách: chủ nhà có bảo hiểm không đủ gặp phải những trận lũ lụt và cháy
rừng đang gia tăng, liên tục gia tăng phí bảo hiểm trong thị trường bảo hiểm y tế, và gia tăng
mối đe dọa về kinh tế của tội phạm mạng. 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 công ty bảo hiểm đền bù ít ỏi; tiết kiệm cho
người đóng thuế $17 triệu bằng cách cắt 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.
Lý do tôi ra tranh cử với tư cách là Người Độc Lập: Ủy Viên Bảo Hiểm California là cơ quan quản lý
yêu cầu tính độc lập cao đối với các công ty bảo hiểm và hoạt động đảng phái chính trị. Tôi cam
kết thúc ép Cơ Quan Lập Pháp làm cho chức vụ này chính thức phi đảng phái, và tôi sẽ từ chối
những đóng góp của ngành bảo hiểm trong cuộc vận động của mình như tôi đã làm trong nhiệm
kỳ đầu tiên của mình. Để lấy thẻ báo cáo về nhiệm kỳ giữ chức vụ đầu tiên của tôi bởi Báo San
Jose Mercury News, vui lòng xem: www.bit.ly/Poizner
E-mail: steve@stevepoizner.com
www.stevepoizner.com

Nathalie Hrizi | ĐẢNG HÒA BÌNH VÀ TỰ DO
Chăm sóc sức khoẻ là một quyền! Bãi bỏ các công ty bảo hiểm y tế. Tiểu bang phải tạo ra nhà
cung cấp phi lợi nhuận đối với tất cả các bảo hiểm cần thiết. Hãy bầu cho Hrizi 2018!

2969 Mission St.
San Francisco, CA 94110

Điện thoại: (415) 821-6171
E-mail: votehrizi@votepsl.org
www.hrizi2018.com

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 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.
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
ỦY VIÊN BẢO HIỂM

Asif Mahmood | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Tôi đã làm việc dựa trên chỉ một nguyên tắc mà tôi học được từ cha mẹ mình: giúp đỡ người
khác chính là sứ mạng cao nhất của chúng tôi. Đó là lý do tại sao tôi trở thành bác sĩ, và tại sao
tôi đang vận động cho chức vụ Ủy Viên Bảo Hiểm. Tôi sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn của
Pakistan, tôi đã học tại trường không có mái che, nói chi đến bàn hoặc ghế. Nhờ sự giúp đỡ của
giáo viên tôi, tôi là người đầu tiên của quê mình có đủ điểm để vào trường y và chuyển đến Hoa
Kỳ. Giờ đây, là một bác sĩ nội khoa, tôi đã thấy các khó khăn của người bệnh—từ các vấn đề đài
thọ bảo hiểm, vấn đề thuốc theo toa, vấn đề trong và ngoài mạng lưới, các vấn đề khám theo
dõi, và hỗ trợ ngoài chăm sóc y tế. Tôi tự hào khi nói rằng tôi chưa từng yêu cầu bồi hoàn từ bất kỳ
bệnh nhân nào không có bảo hiểm. Với nhiều năm kinh nghiệm, tôi là người phục vục California
tốt nhất với tư cách là Ủy Viên Bảo Hiểm. Thực tế, tôi là bác sĩ đầu tiên từng giành được chức vụ
này. Ưu tiên hàng đầu của tôi là sửa chữa tình trạng bảo hiểm y tế. Tôi sẽ quản lý các công ty
Dược Phẩm mà đặt lợi nhuận lên trên con người và ủng hộ Medicare cho Tất Cả Mọi Người.
Đó là lý do tại sao tôi từ chối đóng góp từ các công ty bảo hiểm hoặc dược phẩm—vì người dân
California là cử tri của tôi, chứ không phải ngành Đại Dược Phẩm. Là một người nhập cư Hồi
Giáo từ tiểu bang California—tôi là một mối đe dọa gấp ba lần đối với Donald Trump. Tôi sẽ là
người Hồi Giáo đầu tiên được bầu vào chức vụ toàn tiểu bang trong xứ sở này. Hãy gửi một
thông điệp rõ ràng—đã đến lúc cứng rắn đối mặt với sự căm ghét.
16633 Ventura Boulevard
#1008
Encino, CA 91436

Điện thoại: (626) 786-4411
E-mail: info@asif2018.com
asif2018.com

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 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.
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CÁC ĐỊA HẠT TRONG HỘI ĐỒNG BÌNH QUÂN CALIFORNIA

Các quận trong Mỗi Địa Hạt của Hội Đồng Bình Quân
Địa Hạt 1
Alpine, Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Inyo,
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Địa Hạt 3
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Địa Hạt 4
Imperial, Orange, Riverside, San Bernardino,
San Diego
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Tulare

Monterey
Kings
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Địa Hạt 1
Địa Hạt 2
Địa Hạt 3
Địa Hạt 4
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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, để:
• Theo dõi quản lý các chương trình thuế và lệ phí, bao
• Giám sát việc quản lý thuế đất.
gồm cả thuế bia rượu.

ĐỊA HẠT 1

David Evans | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Chuyên viên thuế tận tâm bảo vệ người đóng thuế.

P.O. Box 2227
California City, CA 93504

Điện thoại: (760) 382-8031
E-mail: devans@evansbusiness.com
www.evansforBOE2018.com

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 các chính trị gia Sacramento với phán đoán
kém và ưu tiên sai lầm biến thành một cơn ác mộng tốn kém. 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 đánh giá hạng "A" suốt đời 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 khí đốt và thuế xe cộ quá cao làm tốn
tiền của các gia đình trung lưu. Là một chủ doanh nghiệp gia đình nhỏ, quá trình của bản thân
cho tôi kinh nghiệm trực tiếp với các quy định quá nhiều 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 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 Người
Bênh Vực Người Đóng Thuế trong Hội Đồng Bình Quân lại ủng hộ tôi. Cảm ơn.
1911 Douglas Blvd.
Suite 85-122
Roseville, CA 95661

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

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.
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PHẦN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN
HỘI ĐỒNG BÌNH QUÂN
ĐỊA HẠT 1

Connie Conway | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Tôi là một chủ doanh nghiệp nhỏ đã sử dụng kỹ năng của mình để giảm thuế, đấu tranh chống
gian lận và cắt giảm sự lãng phí của chính phủ. Là một Giám Sát Viên Quận, tôi đã cân bằng các
ngân sách mà không phải tăng thuế trong khi vẫn tăng ngân quỹ cho việc thực thi pháp luật. Tôi
là người bảo thủ tài chính, đã nỗ lực thành công để chống tăng hàng tỉ mỹ kim tiền thuế. Nỗ lực
thành công của tôi trong việc cải cách phúc lợi, đã giúp tiết kiệm hàng tỉ mỹ kim trong khi vẫn
bảo vệ các chương trình dành cho trẻ em, người già và người khuyết tật. Bằng cách giúp thực
hiện một chương trình mới chống gian lận đòi hỏi lấy dấu vân tay và kiểm tra lý lịch của các nhà
cung cấp dịch vụ và người nhận, tôi đã giúp tiết kiệm hàng chục triệu mỹ kim tiền thuế. Bằng
cách ủng hộ luật mới để cấm tăng lương cho các chính trị gia khi tiểu bang bị thâm hụt ngân
sách, tôi đã bảo đảm rằng các dịch vụ thiết yếu như an toàn công cộng không bị thâm hụt bởi
các chính trị gia tham lam. Tôi ủng hộ việc bãi bỏ $52 Tỉ thuế xe cộ vì gia đình của chúng ta không
chi trả cho xăng dầu đắt nhất trong cả nước. Giá trị và thành tích của tôi đã giúp tôi có được sự
ủng hộ 100% từ Hiệp Hội Người Đóng Thuế California, Hiệp Hội Người Đóng Thuế Howard Jarvis
và Liên Đoàn Doanh Nghiệp Độc Lập Quốc Gia. Tại Hội Đồng Bình Quân, tôi sẽ phục vụ với tư
cách là người bênh vực những người đóng thuế, chống lại việc tăng thuế và bảo vệ Dự Luật 13
đối với những người muốn làm giảm hiệu quả của nó hoặc hủy bỏ nó. Tôi sẽ tiếp tục đấu tranh
chống gian lận, ủng hộ những nỗ lực truy tố quan chức tham nhũng bằng mọi cách theo pháp
luật và vạch trần sự lãng phí của chính phủ. Vui lòng truy cập: www.connie4boe.com
P.O. Box 8134
Visalia, CA 93290

Điện thoại:: (559) 308-0845
E-mail: cconway157@sbcglobal.net
www.connie4boe.com

Tom Hallinan | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Không Gửi Ảnh

Không "nhân vật quan trọng” nào của California thậm chí biết Atwater, Ceres, Crows Landing,
Grayson, Groveland, Jamestown, Livingston, Newman, Patterson hoặc Twain Harte ở đâu . . . Đó
là vì những người quan trọng với chúng tôi lại không quan trọng với họ. Tôi biết những người
đó. Tôi đại diện cộng đồng "không quan trọng" của họ với tư cách là luật sư của thành phố và
biện lý địa hạt đặc biệt. Không khác gì 20 năm của tôi với tư cách là Chưởng Quản Đại Học Cộng
Đồng Central Valley . . . luôn đại diện cho những gia đình tại Valley bị phớt lờ và lãng quên
nhưng lại đang nuôi dưỡng Hoa Kỳ. Khi tôi được bầu làm Chủ Tịch Ủy Ban Điều Chỉnh Luật Pháp
California, tôi thích xem những người thông thái của LA và Bay Area vò đầu bứt tai cố gắng tìm
hiểu con người vụng về của đất nước này là ai và làm cách nào cuối cùng ông ta lại cầm quyền.
Điều đó thực sự đơn giản. Tôi là người dân của Valley. thế hệ thứ 5. Thấm nhuần các giá trị của
chúng ta—lẽ thường tình, làm việc chăm chỉ . . . và luôn làm những gì mà quý vị nói là quý vị sẽ
làm. Tôi không phải là người lập pháp khéo léo, như những đối thủ của tôi. Tôi không biết hết
những lời nói và mánh khóe thủ đoạn. Tôi chỉ biết quý vị, luật pháp và công bằng là gì. Hội
Đồng Bình Quân đã là một mớ hỗn độn quá lâu. Tôi sẽ dọn sạch các chuồng gia súc, cầy xới đất,
loại bỏ những kẻ cơ hội, và đem mọi hoạt động lại gần hơn với chúng ta và các giá trị của
chúng ta. Sẽ không dễ dàng. Nhưng, thế thì sao? California cần những giá trị của chúng ta—
chúng ta tiết kiệm đồng tiền, ghét bị bóc lột, và không ngu ngốc như họ nghĩ. Tại Hội Đồng
Bình Quân, tôi sẽ làm cho chúng ta bình đẳng. Tôi cảm kích lá phiếu của quý vị.
P.O. BOX 2145
CERES, CA 95307

Điện thoại: (209) 324-6205
E-mail: tom4boe@gmail.com
www.tom4boe.com

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.
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HỘI ĐỒNG BÌNH QUÂN
ĐỊA HẠT 2

Cathleen Galgiani | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Tôi hi vọng rằng những gì mà tôi đạt được với vai trò là Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang chứng minh được
cam kết của tôi về việc mang "bình đẳng'' vào Hội Đồng Bình Quân. Trả lương bình đẳng cho phụ
nữ, làm cho California trở thành một tiểu bang dung thân cho người nhập cư, cung cấp chăm sóc
sức khỏe cho 170,000 trẻ em nhập cư, đạt được quyền Bình Đẳng Trong Hôn Nhân, tăng lương tối
thiểu lên $15, cung cấp tài trợ Công Lý Môi Trường cho các cộng đồng thất thế, bị ô nhiễm, và đạt
được sự minh bạch về giá thuốc là những thành tựu mà tôi tự hào. Giờ đây, tôiđang đấu tranh để
ngăn chặn Chính Quyền Trump mở rộng khoan dầu ngoài khơi trên bờ biển của chúng ta. Câu
chuyện cuộc sống cá nhân của tôi chính là quyết tâm. Tôi làm việc ở cửa hàng thức ăn nhanh để đi
học, và sau đó trở thành trợ lý vật lý trị liệu tại bệnh viện địa phương của tôi, giúp đỡ bệnh nhân đi
lại. Sau khi người bạn thân nhất và người họ hàng của tôi bị bắt cóc, tôi đã dành nhiều năm để bảo
đảm rằng kẻ giết người hàng loạt phải ở trong tù. Công việc của Hội Đồng Bình Quân là bảo vệ
người đóng thuế khỏi sự đối xử bất công. Vui lòng xem xét rằng với tư cách là thành viên của Ủy Ban
Kiểm Toán Lập Pháp Kết Hợp, tôi đã thúc đẩy những cuộc kiểm toán đối với các quan chức chính
phủ và các hợp đồng mờ ám của chính phủ. Những cuộc kiểm toán này đã vạch trần hàng trăm
triệu mỹ kim bị lãng phí và lạm dụng . . . tiền mà chúng ta có thể sử dụng hiệu quả hơn vào trường
học, chăm sóc người già, và làm cho các cộng đồng tại California an toàn hơn. Tôi được mệnh danh
là "Nhà Lập Pháp Xuất Sắc Trong Năm" và được công nhận bởi nhiều người bênh vực phụ nữ, cộng
đồng LGBT (lesbian, gay, bisexual, and transgendered) của riêng tôi, và cho "Cam Kết với Người Lao
Động" của tôi. Tôi biết ơn sự cân nhắc của quý vị khi quý vị bầu cho Hội Đồng Bình Quân.
P.O. Box 279155
Sacramento, CA 95827

http://www.galgiani4boe.com/

Malia Cohen | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Tên tôi là Malia Cohen và tôi đang tranh cử để đặt lợi ích cho người dân lên trên các nhóm lợi ích
đặc biệt. Hội Đồng Bình Quân Tiểu Bang đã trải qua những cuộc cải cách lớn mà về cơ bản làm thay
đổi trách nhiệm của hội đồng. Cuộc cải cách này cần thiết để bảo đảm rằng tiền thuế của California
được thu và phân bố công bằng. Nhưng lúc này, Hội Đồng Bình Quân (Board of Equalization, BOE)
cần một nhà lãnh đạo mạnh mẽ với thành tựu đã được chứng minh về việc đấu tranh cho lẽ phải.
Và đó chính xác là lý do tại sao tôi tranh cử. Là một Giám Sát Viên San Francisco, tôi đã đấu tranh để
đem lại công bằng và cho phép mọi người có tiếng nói trong chính quyền của chúng ta. Tôi có kinh
nghiệm tài chính cần thiết để đạt được kết quả, và nếu được bầu cử, tôi sẽ không ngần ngại ủng hộ
tính minh bạch và việc thực hiện được cải tiến của chính phủ. Cuộc vận động tranh cử của tôi dựa
vào ba nguyên tắc, minh bạch, trách nhiệm giải trình và công bằng. Tiểu bang của chúng ta phải
hành động nhiều hơn để tạo cơ hội cho các cộng đồng đã từng bị bỏ ra ngoài lề và bỏ lại phía sau.
Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã ủng hộ chương trình nhà ở giá cả phải chăng, cần sa và sức
khỏe cộng đồng công bằng. Chẳng hạn, tôi đã lãnh đạo lập pháp cấm các sản phẩm thuốc lá có
hương vị tại San Francisco, vì các công ty Thuốc Lá Lớn đã quảng cao không phù hợp cho thanh
thiếu niên, cộng đồng người da màu và những cá nhân thuộc cộng đồng LGBTQ (lesbian, gay,
bisexual, transgendered, and queer). Đó là lý do tại sao tôi tự hào vì được ủng hộ bởi Thượng Nghị
Sĩ Hoa Kỳ là Kamala Harris, Nữ Dân Biểu Hoa Kỳ là Jackie Speier, Liên Đoàn Giáo Chức California,
Equality California,, Thành Viên Hội Đồng hiện tại là Fiona Ma, và Kiểm Soát Viên Tiểu Bang là Betty
Yee. Trong giây phút lịch sử này, sự lãnh đạo mạnh mẽ đóng vai trò 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) 819-4938
E-mail: lia@electmalia.org
electmalia.org

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.
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Mark Burns | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Không Gửi Ảnh

Người đóng thuế California bị 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 thuế đất cho người cao tuổi);
tôi sẽ nỗ lực mang đến công bằng 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 đất và thuế bán
hàng chạm đến mức mà có thể hỗ trợ tốt Chính Phủ California trong tương lai và bao gồm các
khoản thặng dư và dự trữ. Thay vào đó; chúng tôi thấy những nỗ lực tiếp tục nhằm tăng thêm
thuế mà không có mục đích ý nghĩa, ngoại trừ để dự phòng ngân quỹ cho việc tăng chi tiêu và
cam kết thái quá bởi các đại diện và nhà lập pháp trước đây. 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 phục vụ với tư cách là Chủ Tịch và/hoặc Giám Đốc của hơn 4500 thành viên hiệp hội
thương mại—Hiệp Hội Nhà Môi Giới Silicon Valley (Silicon Valley Association of Realtors,
SilVAR), Phòng Thương Mại Cupertino, ban in ấn hợp đồng của SilVAR, Hội Đồng Hành Động
Lập Pháp cho SilVAR, và lập luận thành công với các Giám Sát Viên của Quận (hai lần) để duy trì
Dự Luật 90 (chuyển nhượng thuế giữa các quận) cho người cao tuổi và người khuyết tật. Lá
phiếu của quý vị sẽ cho phép tôi đấu tranh bảo vệ quyền của Người Đóng Thuế California trên
toàn tiểu bang.
1601 So. De Anza Blvd.,
Suite 150
Cupertino, CA 95014

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

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.
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Cheryl C. Turner | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Không Gửi Ảnh

Hội Đồng Bình Quân giải thích các quy định, cân bằng các khoản thuế đất và giải quyết các
tranh chấp thuế cụ thể. Là một luật sư, người đóng thuế tiêu dùng với bằng luật của Đại Học
Miền Nam California (University of Southern California, USC), Cheryl Turner đã làm việc để bảo
vệ lợi ích của quý vị, người đóng thuế. Bà là một thư ký luật bên ngoài của Ngài James ldeman,
Thẩm Phán của Toà Án Địa Hạt Tiểu Bang Hoa Kỳ là cơ quan đã chuẩn bị bà cho vai trò tương
đương tư pháp này. Sau đó, bà xây dựng sự nghiệp pháp lý chuyên nghiệp của mình bằng cách
giúp đỡ các cá nhân vượt qua khó khăn và tư vấn cho các doanh nghiệp nhỏ phát triển nhằm
tạo công ăn việc làm và cơ hội kinh tế cho mọi người. Bà giúp thu hồi hàng triệu đô ngân quỹ
của người đóng thuế cho California. Bà sẽ sử dụng hơn 20 năm kinh nghiệm pháp lý, bất động
sản, kinh doanh, thuế và luật quyền lợi người tiêu dùng với tư cách là thành viên Phân Ban
Thuế của Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California, nơi bà đã tư vấn cho khách hàng về thuế và các
vấn đề về tuân thủ quy định; là trọng tài giải quyết tranh chấp, cùng với kinh nghiệm giám sát
cơ quan chính phủ với tư cách là Ủy Viên Tiểu Bang được bổ nhiệm bởi Thống Đốc Jerry Brown
và Ủy Viên Thành Phố được bổ nhiệm bởi Thị Trưởng Eric Garcetti, để thực hiện trung thực
nhiệm vụ của bà với tư cách là thành viên của Hội Đồng Bình Quân. Bà sẽ tiếp tục ủng hộ chính
sách thuế mà ủng hộ gia đình và giúp doanh nghiệp thịnh vượng, để giữ cho California luôn
cạnh tranh. Với tư cách là thành viên Hội Đồng Bình Quân, mục tiêu của bà là cải cách và bảo
đảm hệ thống thuế hiệu quả dựa trên tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và công bằng cho
mọi người. Bà sẽ luôn cập nhật cho quý vị thông tin về quyền và lợi ích của quý vị! Bà rất vinh
dự khi có được lá phiếu của quý vị.
445 S. Figueroa Street,
Suite 3100
Los Angeles, CA 90071

Điện thoại: (213) 612-7757
E-mail: TurnerforBoe@gmail.com
www.CherylTurner.net

Scott Svonkin | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Con trai của một giáo viên trường công và cháu nội của một tài xế xe buýt, Scott Svonkin đang
tranh cử vào Hội Đồng Bình Quân Tiểu Bang California để bảo đảm rằng chúng ta có thể lấy
doanh thu để tài trợ cho trường học của chúng ta. Ông sẽ bảo đảm rằng các tập đoàn lớn phải
trả phần công bằng và không né tránh việc đóng thuế của họ. Svonkin đã giành được sự ủng
hộ của một liên minh lớn bao gồm Thị Trưởng Los Angeles là Eric Garcetti, Kiểm Soát Viên Tiểu
Bang California là Betty Yee, Tổng Chưởng Lý California là Xavier Becerra, và các Giám Sát Viên
Quận LA là Janice Hahn, Hilda Solis, và Sheila Kuehl vì ông sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại tham
nhũng và hành vi sai trái trong hội đồng. Svonkin là thành viên của Hội Đồng Chưởng Quản
Khu Đại Học Cộng Đồng Los Angeles—một chức vụ là nơi ông giúp đỡ hàng trăm nghìn sinh
viên tiếp cận giáo dục cần thiết để có được sự nghiệp và công việc tốt. Trong Hội Đồng Hội
Đồng Chưởng Quản Khu Đại Học Cộng Đồng Los Angeles (LACCD), Svonkin đã lãnh đạo các
cuộc cải cách để bảo vệ tiền của người đóng thuế và giúp tài trợ trường học. Svonkin làm việc
trong lãnh vực tư nhân, và phải cân bằng ngân sách hàng tỉ đô trong lãnh vực công, mang lại
cho ông kinh nghiệm tài chính mà chúng ta cần trong Hội Đồng Bình Quân (BOE). Svonkin
cũng là một nhà lãnh đạo trong việc thực hiện Điều Ước Đại Học, được thông qua trên toàn tiểu
bang, cho phép sinh viên học miễn phí cao đẳng cộng đồng năm đầu tiên. Tại BOE, Svonkin sẽ
làm việc để giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ cạnh tranh, bằng cách đầu tư vào đào tạo để hỗ trợ
những doanh nghiệp nhỏ này. Cựu cố vấn cho Sở Cảnh Sát Trưởng Los Angeles, Svonkin sẽ làm
việc để bảo đảm rằng BOE sẽ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để truy đuổi nền kinh tế
ngầm và truy tố những người phạm tội tài chính.
1812 W. Burbank Blvd., #418
Burbank, CA 91506

Điện thoại: (818) 658-9700
E-mail: scott@svonkin.com
www.svonkin.com

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.
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Micheál “Me-Haul” O’Leary | KHÔNG CÓ CHÍNH ĐẢNG ƯU TIÊN
Tôi là một người nhập cư gốc Ái nhĩ lan, và tự hào là một công dân Mỹ. Khi lựa chọn phục vụ
cộng đồng địa phương của mình, tôi đã rất vinh dự đảm trách hai nhiệm kỳ với tư cách là Thị
Trưởng Thành Phố Culver, đưa ra quyết định cứng rắn về suy thoái kinh tế, và cuối cùng thấy
một Thành Phố Culver trở thành một thành phố có thể trả được nợ, là điểm đến, trước khi hết
nhiệm kỳ của tôi (2016). Tôi cũng sở hữu nhiều doanh nghiệp nhỏ thành công tại các Quận LA
và Ventura, và tôi đã bán tất cả để cống hiến bản thân mình cho chức vụ này và cho quý vị,
những cử tri của California. Tôi biết nhiều vấn đề mà chủ doanh nghiệp phải đương đầu, và tôi
biết Tiểu Bang không làm nó trở nên dễ dàng hơn. Như quý vị, tôi muốn thấy nhiều hơn sự ủng
hộ và hiệu quả, tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong chính quyền, và đặc biệt là từ
chức vụ này. Hãy cân nhắc bầu chọn cho một tiếng nói độc lập và ứng cử viên có đủ tư cách
nhất trên lá phiếu. Các đảng chính trị đã giữ tiền trong chính trị và tự tay chọn người chiến
thắng trong thời gian quá lâu. Hãy hoài nghi về sự ủng hộ đảng phái và tài trợ cho vận động
tranh cử. Tôi khuyến khích quý vị tham gia #DoYourHomework và #VoteResponsibly.
www.oleary4boe.com @oleary4boe
3685 Motor Ave., #115
Los Angeles, CA 90034

Điện thoại: (424) 326-9030
E-mail: info@oleary4boe.com
www.oleary4boe.com

Tony Vazquez | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Tony Vazquez có chuyên môn và sự liêm chính mà chúng ta cần trong Hội Đồng Bình Quân. Là
Thị Trưởng kiêm Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố tại Santa Monica, Tony Vazquez là một người ủng
hộ không mệt mỏi về nhà ở giá phải chăng, môi trường trong lành và nền kinh tế vững mạnh.
Ông làm việc với các doanh nghiệp nhỏ và cư dân để khôi phục đường dạo phố Third Street
Promenade và giám sát việc hoàn thành tuyến đường Metro Expo Line. Vazquez, một cựu giáo
viên và nhà đào tạo giáo viên, tốt nghiệp Đại Học Miền Nam California. Là người lập kế hoạch
cộng đồng cho United Way, Tony Vazquez đã phối hợp tài trợ cho các chương trình cộng đồng
trên toàn San Fernando Valley. Ông giúp tạo công ăn việc làm tốt cho North East Valley bằng
cách phục hồi Nhà Máy GM Plant trước đây tại Van Nuys. Vazquez cũng phục vụ với tư cách là
Giám Đốc Miền Nam California cho California Futures Network, tổ chức thúc đẩy chính sách
tăng trưởng thông minh tại khu vực và tiểu bang. Vazquez là Phó Chủ Tịch và Cựu Thủ Quỹ của
Hiệp Hội Các Thành Phố Độc Lập (Independent CitiesAssociation, ICA), và là Phó Chủ Tịch của
Ủy Ban Kiểm Toán Santa Monica. Là thành viên của Hội Đồng Bình Quân, Tony Vazquez sẽ làm
việc để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, bao gồm các doanh nghiệp nhập cư và các doanh nghiệp
thuộc sở hữu của người thiểu số thường không được chú ý đến mà đóng góp tích cực cho nền
kinh tế khu vực. Vazquez sẽ làm việc để chấm dứt những lỗ hổng thuế lợi ích đặc biệt và làm
cho Hội Đồng hiệu quả và sẵn sàng đáp ứng. Tony Vazquez và vợ của ông là Maria tự hào làm
cha mẹ của hai người con trưởng thành đã tốt nghiệp các trường công lập tại địa phương.
Tony Vazquez xứng đáng với sự ủng hộ của quý vị. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập
www.tonyvazquez.org
2530 Pico Blvd.
Santa Monica, CA 90405

Điện thoại: (310) 664-8949
E-mail: VazquezForBOE@TonyVazquez.org
TonyVazquez.org

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.
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David Dodson | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Hội Đồng Bình Quân giám sát các thẩm định viên của quận và hệ thống thuế đất. Tôi đã làm
việc một cách tâm huyết trong hai mươi lăm năm với Hội Đồng Bình Quân để bảo vệ quyền của
người đóng thuế. Chỉ trong năm nay, cơ quan lập pháp đã thấy cần phải giới hạn trách nhiệm
của Hội Đồng Bình Quân xuống chỉ còn quản lý thuế đất. Quản lý thuế đất là công việc trọn đời
của tôi. Hội Đồng Bình Quân được biết đến như là nơi dành cho các chính trị gia với sự nghiệp
ngoài nhiệm kỳ. Thay vào đó, quý vị xứng đáng có người đại diện trong Hội Đồng với kinh
nghiệm và chuyên môn để bảo đảm rằng quý vị được đối xử một cách công bằng và tôn trọng.
Kinh nghiệm có giá trị! Tôi rất vinh dự khi có được lá phiếu của quý vị. Cảm ơn.

P.O. Box 991
Dana Point, CA 92629

Điện thoại: (949) 484-6435
E-mail: davidbdodson@gmail.com
DavidDodsonforBOE.com

John F. Kelly | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Thưa Cử Tri, Hội Đồng Bình Quân (BOE) đã hoàn toàn hỗn loạn vì quản lý yếu kém bởi những
người nắm quyền hiện nay: các chính trị gia chuyên nghiệp, xoay vòng. Quản lý thuế công
bằng và hiệu quả đã không được cơ quan bán tư pháp này thực hiện. Đã đến lúc một doanh
nhân điều chỉnh lại "nhân diện'' của hội đồng. Chỉ một ứng cử viên với 35 năm kinh nghiệm làm
nhà bán lẻ có cửa hàng tuân theo nghĩa vụ thuế: John F. Kelly. Dự Luật 13 sẽ không có hiệu lực
nếu các nhà bán lẻ tại California không được bảo vệ! Tôi xin đưa ra lời hứa quý giá với quý vị rằng
tôi sẽ thành thật, chăm chỉ và trung thành! Trân trọng, Honest John.

325 South “C” Street
Tustin, CA 92780

Điện thoại: (714) 510-6993
E-mail: JohnnyKelly@gmail.com
www.JFK4BOE.com

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.
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Ken Lopez-Maddox | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Tôi sẽ đương đầu với quyền lợi đặc biệt của doanh nghiệp. Không có cách đối đãi đặc biệt
nào cho những kẻ gây ô nhiễm nghiêm trọng. Ủng hộ phụ nữ, ủng hộ người lao động và
phản đối Trump.

43 Fulmar Lane
Aliso Viejo, CA 92656

Điện thoại: (714) 906-1797
E-mail: LopezM4BOE@gmail.com

Joel Anderson | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG HÒA
Không Gửi Ảnh

Thuế tại California vô cùng cao và đang bắt buộc những công việc được trả lương cao bỏ đi khỏi
tiểu bang của chúng ta. Tôi đang vận động Hội Đồng Bình Quân đấu tranh bảo vệ các quyền
trong Dự Luật 13 và tham gia cùng các gia đình lao động chống tăng thuế. Tất cả chúng ta đều
xứng đáng được đối xử công bằng. Tôi đã lãnh đạo việc phản đối tăng thuế xăng dầu vì đó là
việc làm đúng đắn—để bảo vệ quý vị và tôi chống lại việc tài trợ miễn phí cho các lợi ích đặc
biệt. Hiệp Hội Người Đóng Thuế Howard Jarvis đã ủng hộ tôi vì nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi
nhằm bảo vệ người dân California, và Chủ Tịch của họ gọi tôi là "ngôi sao nhạc rock của người
đóng thuế.” Là một Thượng Nghị Sĩ, công việc của tôi đã giúp tạo công ăn việc làm và phát triển
nền kinh tế của chúng ta, đó là lý do tại sao Hiệp Hội Người Đóng Thuế California, Liên Đoàn
Doanh Nghiệp Độc Lập Quốc Gia, và Phòng Thương Mại California, tất cả đã vinh danh tôi với
mức xếp hạng cao nhất của họ. Ngoài ra, tôi cũng rất biết ơn khi Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ
California và Hiệp Hội Bàn Tròn Doanh Nghiệp Nhỏ California gọi tôi là "Nhà Lập Pháp Thượng
Viện Xuất Sắc trong Năm tại Tiểu Bang California" vì công cuộc lãnh đạo của tôi để phát triển các
doanh nghiệp nhỏ và tạo cơ hội việc làm. Tuy nhiên, thành tựu đáng tự hào nhất của tôi là đạt
được bảy giải thưởng danh giá "Nhà Lập Pháp Xuất Sắc trong Năm" từ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ,
Đoàn Chiến Sĩ Hoa Kỳ, Hội Đồng Cựu Sĩ Quan Tiểu Bang California, California Veterans of Foreign
Wars Department, Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Tham Chiến tại Việt Nam, Hiệp Hội Sĩ Quan Quân Đội
Hoa Kỳ, California Council of Chapters vì đã bảo vệ quyền lợi của cựu chiến binh và bảo vệ họ
khỏi những khoản thuế không công bằng. Nhưng, tính đến thời điểm hiện tại, vai trò quan trọng
nhất trong cuộc đời tôi chính là làm chồng của vợ tôi được 30 năm, và là cha của ba đứa con tôi.
Tôi rất vinh dự khi có được sự ủng hộ của quý vị. Taxpayersforanderson.com
8881 Hunter Pass
Alpine, CA 91901

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

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.
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Mike Schaefer | ĐẢNG VIÊN ĐẢNG DÂN CHỦ
Gặp gỡ Mike Schaefer Học vấn cao nhất, Kinh nghiệm dày dặn nhất, Học tại Đại Học California
(UC) tại Berkeley, Notre Dame, Đại Học Tiểu Bang California (USC), Trường Luật Tiểu Bang San
Diego và Georgetown, Viên chức 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 Ủy Ban Chứng Khoán (SEC) và
California, Thành Viên Hội Đồng Sức Khỏe Công Cộng, người tranh cãi thành công, có kinh
nghiệm về vượt mức định giá bất động sản trước Hội Đồng Bình Quân. Được ủng hộ trong các
cuộc bầu cử trước kia bởi Hiệp Hội Cảnh Sát Viên, Cảnh Sát Trưởng cấp Quận. Ủng hộ Hiệp Hội
Người Đóng Thuế Howard Jarvis bảo vệ tất cả chúng ta khỏi việc tăng không công bằng bất kỳ
loại thuế nào của chúng ta. Người bản địa San Diego, doanh nhân lớn, đầy cạnh tranh, 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 thành công trong việc quản lý Lễ Hội Âm Nhạc Coachella gặp gỡ Beatle và Rolling
Stones. Đã làm việc với các nhà lãnh đạo từ Tiến Sĩ Suess đến Tiến Sĩ Salk, Thống Đốc Brown &
Brown đến Reagan; người biểu diễn từ Bob Hope đến biểu tượng đấm bốc Archie 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 về 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. Tìm hiểu
về Mike Schaefer tại: Equalization4.org
4494 Mentone St., #12
San Diego, CA 92107

Điện thoại: (213) 479-6006
E-mail: oz.blueman@yahoo.com
equalization4.org

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.
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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 một phụ huynh trường công và con trai của một giáo viên, tôi rất tin tưởng vào sức mạnh của
giáo dục công cộng. 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 họ đáng được hưởng. Tôi là ứng cử viên
duy nhất cho chức vụ Tổng Giám Đốc Công Huấn Tiểu Bang đã từng lãnh đạo hệ thống trường
công để 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 quan liêu, và chuẩn bị cho nhiều học sinh
hơn cho bậc đại học và nghề nghiệp. Tôi đã giúp tạo thêm 10 trường công lập mới—và 8 trong
số các trường này được xếp hạng trong số các trường trung học đứng đầu tại Hoa Kỳ theo tạp
chí 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 tỷ 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"
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. Ưu
tiên của tôi sẽ là: (1) Tài trợ nhiều hơn vào lớp học địa phương và cắt giảm 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 đào tạo nghề nghiệp và dự bị đại học để bảo đảm rằng tất cả học sinh đều được chuẩn bị
để đạt được 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 nền giáo dục 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

Tony K. Thurmond
Tôi ra tranh cử chức vụ Tổng Giám Đốc Công Huấn Tiểu Bang, vì trong suốt cuộc đời mình tôi
luôn ủng hộ trẻ em và các gia đình, và tin rằng khôi phục các trường công của chúng ta là chìa
khóa cho tương lai của California. Giáo dục đã cứu cuộc đời tôi, giúp tôi vượt qua bước khởi đầu
khó khăn. Mẹ tôi di cư từ Panama đến San Jose để dạy học, và nuôi bốn người con của bà cho
đến khi bà không chiến đấu lại căn bệnh ung thư. Tôi được nuôi dưỡng bởi người họ hàng mà tôi
chưa từng gặp mặt và là người bảo đảm tôi nhận được một nền giáo dục tốt nhất. Chính giáo
dục trong trường công lập đã chuẩn bị cho tôi bước vào đại học, nơi tôi trở thành chủ tịch hội
sinh viên, và trong hai mươi năm làm việc với tư cách là nhân viên xã hội và mười hai năm làm
việc trong các trường học. Cuối cùng, tôi được truyền cảm hứng để 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. Trong vai trò Tổng Giám Đốc, ưu tiên của tôi là sẽ bảo đảm mọi trẻ em
California đều có cơ hội nhận được nền giáo dục công lập tuyệt vời và được chuẩn bị cho nền
kinh tế Thế Kỷ 21. Tôi sẽ cải thiện giáo dục nghề nghiệp và dự bị đại học, tập trung vào khoa học,
công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học, và khuyến khích việc dạy học theo hướng xây dựng
tư duy sáng tạo và tư duy phản biện, không dạy học để đối phó với các kỳ thi. Tôi sẽ làm cho bậc
đại học có giá phải chăng và tăng nguồn tài trợ vào các trường học bằng cách chuyển hàng triệu
từ nhà tù vào các chương trình giáo dục đầu đời và chương trình sau giờ học. Tôi sẽ xây dựng
quỹ giáo dục dự phòng để bảo vệ chống lại Tổng Thống Trump và chương trình nghị sự của
Betsy DeVos nhằm cắt tài trợ các trường công lập của chúng ta. Tôi được ủng hộ bởi Thượng Nghị
Sĩ Hoa Kỳ là Kamala Harris, Tổng Giám Đốc Công Huấn hiện tại là Tom Torlakson, Liên Đoàn Giáo
Chức California, Hiệp Hội Giáo Chức California, và Hiệp Hội Các Nhà Giáo Dục Song Ngữ California.
Tôi hi vọng nhận được lá phiếu của quý vị vào ngày 5 tháng Sáu.
P.O. Box 2145
Richmond, CA 94802

Điện thoại: (510) 859-3241
E-mail: tony@tonythurmond.com
www.tonythurmond.com

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 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.
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Lily (Espinoza) Ploski
Lily (Espinoza) Ploski là người sinh ra ở California và lớn lên ở Thành Phố Fullerton. Bà đã viết
cuốn sách, Not getting stuck: Success stories of being Latina and transferring from a California
community college (Không bị mắc kẹt: Câu chuyện thành công của người phụ nữ gốc châu mỹ
Latinh và chuyển tiếp từ một trường cao đẳng cộng đồng California). Ploski hoàn thành bằng
Thạc Sĩ Nghệ Thuật tại Trường Sư Phạm, Đại Học Columbia ở Thành Phố New York và bằng
Tiến Sĩ Giáo Dục tại Trường Sư Phạm, Đại Học Tiểu Bang California, Fullerton.

801 Southampton Road #148
Benicia, CA 94510

E-mail: lilyeploski@yahoo.com
www.lilyeploski.org

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 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.
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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)
http://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) 852-2439
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 (chỉ Quận LA) hoặc
(562) 466-1310
www.lavote.net
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Quận Madera
(559) 675-7782 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

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) 525-5211
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
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Nội dung các dự luật không được in trong 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.
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PHẦN TRÌNH BÀY MỤC ĐÍCH CỦA ĐẢNG CHÍNH TRỊ
★ ĐẢNG XANH ★
Vui lòng bỏ phiếu cho Đảng Xanh vì Đảng Xanh ủng hộ các giải pháp
khả thi cho các thách thức lớn nhất của chúng ta, từ bất bình đẳng
đến thay đổi khí hậu. Hành động của Đảng Xanh có thể phù hợp với
giá trị của họ vì Đảng Xanh từ chối các đóng góp từ doanh nghiệp.
Tại California, hơn 70 Đảng Viên Đảng Xanh giữ chức vụ dân cử.
Bỏ phiếu cho Đảng Xanh nghĩa là:
CÔNG BẰNG KINH TẾ
• Tiền lương đủ sống, công việc thân thiện với môi trường, chăm sóc
sức khoẻ tổng quát, quyền của người lao động, nhà ở giá cả phải
chăng và bảo đảm lương thực cho tất cả mọi người
• Ngân hàng công đầu tư tại California, không phải Wall Street.
• Giáo dục đại học, cao đẳng miễn học phí
• Cải cách Dự Luật 13 để chấm dứt lỗ hổng thuế má doanh nghiệp và
khôi phục trường công và dịch vụ công cộng
• Đánh thuế giới siêu giàu
HÀNH ĐỘNG VỀ KHỦNG HOẢNG KHÍ HẬU
• Chuyển 100% sang năng lượng tái tạo thông qua các chương trình
năng lượng và hiệu quả sạch do dân làm chủ
• Chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang giao thông công cộng sử
dụng năng lượng điện sạch
• Phục hồi nước ngầm và lưu vực sông
Đảng Xanh của California
P.O. Box 485
San Francisco, CA 94104

• Trồng rừng, phục hồi nông nghiệp
NHÂN QUYỀN
• Chấm dứt sự đàn áp dựa trên chủng tộc, giới tính, khuynh hướng
tình dục, tình trạng khuyết tật hoặc kinh tế
• Bảo vệ người nhập cư khỏi các cuộc tấn công bất ngờ, nguy hiểm
và việc trục xuất
• Black Lives Matter (Mạng Sống của Người Da Đen Có Giá Trị), trách
nhiệm giải trình của cảnh sát
• Kiểm soát/an toàn về súng
• Bãi bỏ án tử hình, chấm dứt các nhà tù tư nhân, giảm số lượng
tù nhân
CẢI CÁCH BẦU CỬ
• Loại bỏ tiền doanh nghiệp thông qua các cuộc bầu cử được công
chúng tài trợ
• Đại diện theo tỷ lệ, việc bỏ phiếu được xếp hạng theo lựa chọn
• Bãi bỏ bầu cử sơ bộ Hai Ứng Cử Viên Sáng Giá
TẦM NHÌN
• Sự lãnh đạo sớm của Đảng Xanh đã dẫn đến những thành công
gần đây bao gồm hợp pháp hóa cần sa và đóng cửa nhà máy điện
hạt nhân gần đây nhất của California.
Ghi danh và bỏ phiếu cho Đảng Xanh để giúp chúng tôi làm nhiều hơn.
(916) 448-3437
E-mail: gpca@cagreens.org
Trang mạng: www.cagreens.org

★ ĐẢNG TỰ DO ★
Đảng Viên Đảng Tự Do đại diện cho: Tự do.
Chúng tôi tin rằng xã hội hòa bình nhất, thịnh vượng nhất, công bằng
xã hội nhất, khoan dung và tiến bộ là một xã hội có thể giải quyết
vấn đề của chính mình mà không cần vũ lực của chính phủ. Chúng tôi
tin rằng khủng hoảng xã hội như chăm sóc sức khỏe không tiếp cận
được, thiếu công lý xã hội, sự bất ổn về kinh tế và sự chênh lệch về
chủng tộc bị gây ra và làm tồn tại mãi bởi các quan chức muốn tăng
sức mạnh của họ thay vì thực sự giải quyết vấn đề của người dân.
Chúng tôi tin tưởng vào tự do—đầu tiên và trước hết. Trong 46 năm,
Đảng Tự Do là phương tiện đề xuất các vấn đề từng bị coi là quá khích
như hợp pháp hóa cần sa, hôn nhân đồng giới, quyền sử dụng súng,
lựa chọn trường học, cạnh tranh giao thông vận tải, chấm dứt các

bản án tối thiểu bắt buộc, chấm dứt luật tịch thu tài sản, và chấm
dứt quyền trưng mua. Chúng tôi phản đối chiến tranh nước ngoài và
muốn đưa quân đội của chúng ta về nước từ nước ngoài.
Chúng tôi muốn chấm dứt tình trạng đặc lợi mà cướp đoạt người nghèo,
phá hoại các doanh nghiệp chân chính và làm hư hỏng giáo dục, cảnh
sát, tòa án và cuộc bầu cử. Chúng tôi tin rằng Người Mỹ đang bị đánh
thuế đến chết để hỗ trợ cho một hệ thống hỏng đầy lãng phí và hối lộ.
Chúng tôi muốn chấm dứt việc trao tiền và quyền cho những người
đã gây ra những vấn đề mà chúng ta đối mặt ngày nay.
Đã đến lúc cho một sự thay đổi lớn. Nếu quý vị mệt mỏi với việc lãng
phí lá phiếu của mình, hãy gửi một thông điệp—Bỏ phiếu cho Đảng
Tự Do.

Ted Brown, Chủ Tịch
Đảng Tự Do của California
770 L Street, Suite 950
Sacramento, CA 95814

(916) 446-1776
E-mail: office@ca.lp.org
Trang mạng: https://ca.lp.org

★ ĐẢNG HÒA BÌNH VÀ TỰ DO ★
Đảng Hòa Bình và Tự Do là đảng của tầng lớp lao động ở trong một
nước được điều hành bởi và cho người giàu và các doanh nghiệp
của họ. Chúng ta không cần phải hy sinh sức khoẻ, sinh kế và hành
tinh của chúng ta cho lợi nhuận của các ông chủ. Chúng ta có thể bắt
người giàu đóng thuế, những người mà của cải của họ được tạo ra bởi
những người lao động, để trang trải cho nhu cầu của xã hội.
Chúng tôi ủng hộ:
Công lý và công bằng xã hội: *Chăm sóc sức khỏe phổ quát miễn
phí cho mọi người. *Công việc tốt và quyền lao động cho mọi người.
*Giáo dục miễn phí cho mọi người, từ tiểu học đến đại học. *Chấm
dứt mọi phân biệt đối xử. *Dịch vụ toàn diện cho người khuyết tật.
*Công bằng hôn nhân. *Quyền đầy đủ cho người nhập cư.
Cải cách công lý: *Bãi bỏ án tử hình. *Chấm dứt tình trạng cảnh sát
lạm dụng và tra tấn tại nhà tù.
Đảng Hòa Bình và Tự Do
P.O. Box 24764
Oakland, CA 94623
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Hòa bình: *Đưa quân đội về nước nhà ngay bây giờ. *Chấm dứt các
cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Môi trường: *Đảo ngược việc biến đổi khí hậu. *Khôi phục và bảo vệ
môi trường.
Lập pháp: *Bãi bỏ luật bầu cử “hai ứng cử viên sáng giá”, khôi phục
các lựa chọn tổng tuyển cử của cử tri. *Thiết lập Ngân Hàng Tiểu Bang.
Khi chủ nghĩa tư bản đặt người giàu lên trên hết thì chúng ta sẽ còn
phải chịu đựng chiến tranh, sự tàn bạo của cảnh sát, tiền lương thấp,
nơi làm việc không an toàn và sự ô nhiễm. Chúng tôi ủng hộ chủ
nghĩa xã hội, quyền sở hữu và sự kiểm soát dân chủ của nền kinh tế
bởi những người làm việc. Bằng cách tham gia cùng nhau để giành
lại nền công nghiệp và nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta,
chúng ta có thể tạo bước tiến cho lợi ích chung.
Hãy Ghi Danh vào Đảng Hòa Bình và Tự Do!
(510) 465-9414
E-mail: info@peaceandfreedom.org
Trang mạng: www.peaceandfreedom.org

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.
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★ ĐẢNG DÂN CHỦ ★
Đảng Viên Đảng Dân Chủ tại California cam kết phục vụ cho tương
lai mà người dân California xứng đáng được hưởng, trong khi chống
lại cuộc tấn công vào sự tiến bộ của Washington, D.C.
Chúng tôi tin rằng mọi người nên có một công việc để họ nuôi sống
bản thân họ và gia đình họ, sống trong ngôi nhà an toàn và giá cả
phải chăng, có dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, phổ quát và
đặc biệt.
Chúng tôi tin vào Phong Trào Lao Động và quyền thương lượng tập
thể của người lao động, và chúng tôi muốn mở rộng cơ hội giáo dục
và chăm sóc trẻ em cho trẻ em California.
Đảng Viên Đảng Dân Chủ tin rằng California phải lãnh đạo cuộc chiến
chống lại mối đe dọa Biến Đổi Khí Hậu, và Bờ Biển của chúng ta phải
cấm khoan dầu khí 100%. Chúng tôi tin rằng mọi người đều có quyền

hít thở không khí trong lành, uống nước sạch và tận hưởng không
gian ban sơ, tự nhiên.
Chúng tôi tin vào một xã hội hòa nhập cho tất cả mọi người. Chúng
tôi cực kỳ ủng hộ các biện pháp bảo vệ pháp lý cho Dreamers, và cho
cuộc cải cách nhập cư mà tôn vinh lịch sử của chúng ta như một quốc
gia của những người nhập cư. Chúng tôi tin rằng không ai bao giờ
phải bị bắt nạt, quấy rối, tấn công hoặc phân biệt đối xử do chủng tộc,
giới tính, khuynh hướng tình dục, tình trạng khuyết tật thể chất, tình
trạng kinh tế hoặc tôn giáo.
Đảng Viên Đảng Dân Chủ California tin vào lòng trắc ẩn, trách nhiệm
tài chính, tiến bộ và hòa nhập. Chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi
nỗ lực xây dựng một tương lai mà California xứng đáng được hưởng.

Eric C. Bauman, RN, Chủ Tịch
Đảng Dân Chủ California
1830 9th Street
Sacramento, CA 95811

(916) 442-5707
Trang mạng: www.cadem.org
facebook.com/cadems
Twitter: @CA_Dem

★ ĐẢNG CỘNG HÒA ★
Đảng Cộng Hòa California tập trung lắng nghe mọi người dân
California. Chúng tôi đang làm việc để khôi phục tiểu bang của chúng
ta với tư cách là nhà lãnh đạo về phát triển kinh tế, tạo việc làm, và
trên hết là giá cả phải chăng.
Chúng tôi nhận biết rằng chi phí sinh hoạt đang làm ảnh hưởng
đến khả năng có một cuộc sống tốt đẹp cho gia đình của người dân
California. Chúng tôi muốn làm cho California trở thành mảnh đất của
cơ hội một lần nữa—nơi mọi người có thể có được một phần của Giấc
Mơ Mỹ. California nên là một tiểu bang nơi cư dân cảm thấy an toàn
để điều hành doanh nghiệp của họ và nuôi sống gia đình họ.

Chúng tôi thấy một tương lai với cơ hội, nơi mà làm việc chăm chỉ sẽ
mang lại công việc tốt đẹp hơn và mức lương cao hơn. Chúng tôi mường
tượng một California nơi mà các cộng đồng được an toàn, đường xá
được xây dựng, không khí trong lành và nguồn nước dồi dào. Đảng Viên
Đảng Cộng Hòa muốn mọi trẻ em đều được giảng dạy bởi các giáo viên
lương cao, hiệu quả cho một nền giáo dục đẳng cấp thế giới.
Cánh cửa của chúng tôi đón chào quý vị và chúng tôi mong rằng quý
vị sẽ quyết định ngày hôm nay để bảo vệ, cải thiện và xây dựng lại
tiểu bang này bằng cách tham gia với Đảng Cộng Hòa California. Ghé
thăm chúng tôi tại cagop.org để tìm hiểu thêm.

Jim Brulte, Chủ Tịch Tiểu Bang
1001 K Street, 4th Floor
Sacramento, CA 95814

(916) 448-9496
E-mail: info@cagop.org
Trang mạng: www.cagop.org

★ ĐẢNG ĐỘC LẬP HOA KỲ ★
Đảng Độc Lập Hoa Kỳ là đảng tự do có trật tự trong một quốc gia tin
vào Thượng Đế. Chúng tôi tin vào việc chấp hành nghiêm chỉnh pháp
luật trên văn bản. Chúng tôi tin rằng Hiến Pháp là hợp đồng mà Hoa
Kỳ có với bản thân nó. Sự bóp méo cố ý của nó đã dẫn đến vi phạm
quyền được bảo đảm của Tu Chính Án Thứ Mười của chúng ta về
chính phủ giới hạn—mà chắc chắn đòi hỏi thuế nặng nề. Sự áp dụng
trung thành của nó sẽ chấm dứt gánh nặng đó.
Được giải phóng khỏi sự áp bức bất hợp pháp của quy tắc Cấp Tiến,
chúng ta có thể sử dụng năng lượng và sự khéo léo của mình một
cách trắc ẩn và chính đáng để cung cấp cho bản thân và gia đình
chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ thành lập doanh nghiệp thực sự tự do
và có trách nhiệm và khẳng định lại nhân quyền cơ bản đối với tài sản.
Chúng tôi tin vào việc bảo vệ cuộc sống của mọi người, dù yếu ớt,

không thể tự vệ hay bị mất quyết tâm; ủng hộ gia đình là bức tường
thành thiết yếu của sự tự do, lòng trắc ẩn, trách nhiệm, và sự chăm chỉ;
và tuyên bố quyền và trách nhiệm của gia đình là nuôi dưỡng, kỷ luật
và giáo dục con cái.
Chúng tôi khẳng định Tu Chính Án Thứ Hai tuyệt đối, xảy ra đồng thời
bảo đảm bảo quyền cá nhân để tự vệ kèm theo biện pháp phòng vệ
chung, mạnh mẽ, biện pháp phòng vệ chung đòi hỏi chủ quyền quốc
gia không bị thiệt hại bởi các hiệp ước khinh suất. Chúng tôi phản đối
việc nhập cư bất hợp pháp.
Chúng tôi ủng hộ đường biên giới an toàn và các chính sách nhập
cư mời những người giỏi nhất trên thế giới tham gia cùng chúng tôi
trong sự tự do.

Đảng Độc Lập Hoa Kỳ của California
476 Deodara Street
Vacaville, CA 95688-2637

(707) 359-4884
E-mail: markyavelli@gmail.com
Trang mạng: www.aipca.org

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.

Phần Trình Bày Mục Đích của Đảng Chính Trị

|
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Hỗ Trợ Cử Tri Khuyết Tật
Kiểm Tra Hướng Dẫn Cử Tri quận của quý vị
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

Tại nơi bỏ phiếu hoặc trung tâm bỏ phiếu
Nếu quý vị cần giúp đỡ đánh dấu lá phiếu, quý vị có thể lựa chọn tối đa hai người giúp đỡ mình. Người này
không được là:
•

chủ hãng của quý vị hoặc bất kỳ ai làm việc cho chủ hãng của quý vị

•

người lãnh đạo công đoàn lao động hoặc bất kỳ ai làm việc cho công đoàn lao động của quý vị

Bỏ phiếu bên lề đường cho phép quý vị đậu xe gần nơi bỏ phiếu nhất có thể. Viên chức bầu cử sẽ đưa cho quý vị
danh sách để quý vị ký tên, một lá phiếu và bất cứ tài liệu bầu cử nào khác mà quý vị cần, cho dù quý vị đang
ở lề đường hay trong xe hơi.
Liên hệ với cơ quan bầu cử quận của quý vị để xem việc bỏ phiếu bên lề đường hiện có tại nơi bỏ phiếu hoặc
trung tâm bỏ phiếu của quý vị hay không.
Tất cả trung tâm bỏ phiếu đều phải dễ tiếp cận cho cử tri khuyết tật và sẽ có máy bầu cử dễ tiếp cận. Hệ thống
bầu cử từ xa qua thư dễ tiếp cận (remote accessible vote-by-mail, RAVBM) cung cấp lựa chọn dễ tiếp cận cho cử
tri khuyết tật để nhận lá phiếu của họ tại nhà và đánh dấu chúng một cách độc lập và riêng tư trước khi gửi lại
cho viên chức bầu cử.
Hiện có Trung tâm bỏ phiếu cho cử tri sống tại các quận Madera, Napa, Nevada, San Mateo, và Sacramento.
Xem trang 33 để biết thêm thông tin về Đạo Luật Lựa Chọn của Cử Tri và các trung tâm bỏ phiếu.

Hướng Dẫn Cử Tri dưới dạng băng đĩa và bản in lớn
Hiện có Cẩm nang hướng dẫn này miễn phí bằng tiếng Anh, Trung Quốc, Hindi, Nhật, Khmer, Hàn Quốc,
Tây Ban Nha, Tagalog, Thái Lan và Việt Nam.
Để yêu cầu:
Xin gọi đường dây nóng miễn phí dành cho cử tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại (800) 339-8163
Truy cập www.sos.ca.gov
Tải một phiên bản âm thanh MP3 tại voterguide.sos.ca.gov/audio/vi
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Lời Khuyên cho Cử Tri Quân Đội và Ở Nước Ngoài của California
Tham gia bầu cử thuận lợi hơn bao giờ hết đối với người dân California phục vụ trong quân đội
hay sinh sống ngoài Hoa Kỳ. Bắt đầu khi quý vị ghi danh bỏ phiếu với tư cách là cử tri quân đội
hoặc ở nước ngoài, và nhận được tài liệu bầu cử qua đường bưu điện, fax hoặc email.
•

Hãy bắt đầu sớm. Viên chức bầu cử cấp quận của California bắt đầu gửi lá phiếu cho cử
tri quân đội và ở nước ngoài 60 ngày trước Ngày Bầu Cử. Điền vào đơn xin ghi danh cử tri
sớm tại RegisterToVote.ca.gov để bảo đảm rằng quý vị nhận được tài liệu bầu cử đúng hạn.

•

Hãy biết rõ các lựa chọn của quý vị. Khi ghi danh bầu cử với tư cách là cử tri quân đội hoặc
ở nước ngoài, quý vị có thể lựa chọn nhận lá phiếu qua đường bưu điện, fax hoặc email.
Quý vị có thể gửi lại lá phiếu đã bầu cho viên chức bầu cử cấp quận qua đường bưu điện,
hoặc trong một số trường hợp là qua fax. Nếu quý vị đáp ứng yêu cầu gửi lại lá phiếu qua
fax, thì quý vị cũng phải gửi fax mẫu Tuyên Thệ của Cử Tri (viên chức bầu cử cấp quận sẽ
cung cấp) để từ bỏ quyền được bỏ phiếu kín.

•

Giữ liên lạc. Khi quý vị ghi danh bầu cử với tư cách là cử tri quân đội hoặc ở nước ngoài, quý vị
sẽ tiếp tục nhận được lá phiếu và tài liệu bầu cử từ viên chức bầu cử cấp quận trước mỗi cuộc
bầu cử. Chúng tôi khuyên quý vị cập nhật việc ghi danh của mình hằng năm, nếu cần; tuy
nhiên, quý vị phải ghi danh lại để bầu cử nếu quý vị thay đổi địa chỉ, tên, hoặc ưu tiên đảng
chính trị của quý vị, hoặc nếu quý vị không tham gia vào bốn cuộc tổng tuyển cử liên tiếp trên
toàn tiểu bang. Truy cập www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters/
để biết thêm về nhiều tài liệu bầu cử được lập đặc biệt dành riêng cho quý vị.

Những ngày cần nhớ:
Ngày 21 tháng Năm: ngày cuối cùng ghi danh bầu cử và yêu cầu lá phiếu của quý vị
Ngày 29 tháng Năm: ngày cuối cùng cập nhật hoặc thay đổi cách quý vị muốn nhận lá phiếu
Ngày 5 tháng Sáu: Ngày Bầu Cử. Lá phiếu gửi qua đường bưu điện phải có dấu bưu điện vào
hoặc trước Ngày Bầu Cử và viên chức bầu cử cấp quận của quý vị phải nhận được lá phiếu
không trễ hơn ngày 8 tháng Sáu. Lá phiếu gửi bằng fax phải được gửi cho viên chức bầu cử
cấp quận của quý vị trước khi đóng quầy phiếu, không trễ hơn 8 giờ tối. Giờ Tiêu Chuẩn Thái
Bình Dương, vào Ngày Bầu Cử.
Liên lạc để biết thêm thông tin:
Tổng Thư Ký Tiểu Bang California

Chương Trình Hỗ Trợ Bầu Cử Liên Bang

(800) 339-8163

(800) 438-VOTE (8683)

www.sos.ca.gov/elections/voterregistration/military-overseas-voters/

www.fvap.gov
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Hãy kiếm thu nhập và tạo sự khác biệt—Phục vụ với tư
cách là Nhân Viên Quầy Phiếu vào Ngày Bầu Cử!
Thu thập kinh nghiêm thực tế và tham gia vào một ngày quan trọng nhất trong nền dân chủ
của chúng ta—Ngày Bầu Cử!
Ai có thể là nhân viên quầy phiếu?
Để trở thành nhân viên quầy phiếu, quý vị phải là:
✓ Công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ; hoặc
✓ Học sinh trung học đủ điều kiện

Nhân viên quầy phiếu làm gì?
✓ Thiết lập và đóng quầy phiếu
✓ Giúp cử tri hiểu rõ quyền của họ
✓ Bảo vệ lá phiếu và thiết bị bỏ phiếu

Lý do trở thành nhân viên quầy phiếu?
✓ Tham gia và hỗ trợ cử tri
✓ Đóng góp cho cộng đồng và gặp gỡ hàng xóm của quý vị
✓ Kiếm thêm thu nhập (số tiền ở các quận có thể khác nhau)

Nhân Viên Quầy Phiếu Trung Học
Để trở thành nhân viên quầy phiếu trung học, học sinh phải:
✓ Là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ
✓ Tối thiểu 16 tuổi vào Ngày Bầu Cử
✓ Học trường trung học công lập hoặc tư thục
✓ Có điểm trung bình ít nhất là 2.5
✓ Được phép của cha mẹ và trường học của quý vị
✓ Tham gia khóa huấn luyện

Để biết thêm thông tin về việc trở thành nhân viên quầy phiếu, hãy liên lạc văn phòng bầu cử
cấp quận (xem trang 84 của cẩm nang hướng dẫn này) hoặc gọi cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang
California tại (800) 339-8163, hoặc truy cập www.sos.ca.gov.
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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 quầy phiếu hoặc 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 quầy phiếu
Tìm trung tâm bỏ phiếu (đối với cử tri sinh sống tại các quận Madera, Napa, Nevada, San Mateo, và
Sacramento)
Tìm các cuộc bầu cử sắp diễn ra tại khu vực của quý vị
Nhận Hướng Dẫn Cử Tri (Voter Information Guide, VIG) qua email trước từng cuộc bầu cử cấp tiểu bang
(xem bên dưới để biết thêm thông tin về việc không nhận VIG)
Tìm thông tin liên hệ của văn phòng bầu cử cấp quận của quý vị
Kiểm tra tình trạng lá phiếu bầu qua đường bưu điện hoặc lá phiếu tạm thời của quý vị

Để kiểm tra tình trạng cử tri của quý vị, quý vị cần một số thông tin cá nhân như tên, họ, số giấy phép lái xe hoặc
số chứng minh nhân dân tại California, số an sinh xã hội (4 số cuối), và ngày sinh.
Quý vị có thể sử dụng công cụ My Voter Status để chọn không nhận VIG của tiểu bang. Tuy nhiên, nếu một cử tri
khác đã ghi danh trong gia đình của quý vị yêu cầu nhận cẩm nang qua đường bưu điện, thì VIG của tiểu bang sẽ
vẫn được gửi đến địa chỉ của quý vị qua đường bưu điện. Nếu quý vị đã chọn không tham gia và không nhận VIG
của tiểu bang qua đường bưu điện thì thông tin về ứng cử viên toàn tiểu bang và dự luật lá phiếu sẽ vẫn có trên
trang mạng của VIG (http://voterguide.sos.ca.gov/) trước mỗi cuộc bầu cử toàn tiểu bang.
Truy cập VoterStatus.sos.ca.gov để bắt đầu.

Ghi Danh Trước ở tuổi 16. Bỏ Phiếu ở tuổi 18
Hiện có ghi danh trước trực tuyến dành cho người 16 và 17 tuổi đủ điều kiện tại RegisterToVote.ca.gov hoặc thông
qua mẫu giấy ghi danh cử tri. Thanh thiếu niên California đã Ghi danh trước để bầu cử sẽ được kích hoạt ghi
danh ngay khi họ đủ 18 tuổi.
Ghi danh trước với 4 bước đơn giản:
1.
2.
3.
4.

Truy cập www.RegisterToVote.ca.gov
Chọn nút “Pre-register to Vote” ("Ghi danh trước để Bầu cử")
Trở thành tự động ghi danh vào ngày sinh nhật thứ 18 của quý vị
Tính lá phiếu của quý vị vào Ngày Bầu Cử!

Ghi danh trước là gì?

Nếu quý vị 16 hoặc 17 tuổi và đáp ứng mọi yêu cầu hội đủ điều kiện khác của cử tri thì quý vị có thể Ghi danh
trước để bầu cử tại RegisterToVote.ca.gov.
Đơn giản, hãy hoàn tất đơn xin Ghi danh trước trực tuyến và vào ngày sinh nhật 18 tuổi thì quý vị sẽ được tự
động ghi danh để bầu cử.
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Thông Tin về Ngày Bầu Cử  
Nơi bỏ phiếu và trung tâm bỏ phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào thứ Ba, ngày 5 tháng Sáu.
Nếu quý vị xếp hàng trước 8 giờ tối, quý vị vẫn có thể bỏ phiếu. Quý vị có sinh sống tại quận Madera,
Napa, Nevada, San Mateo, hoặc Sacramento không? Xem trang 33 để biết thêm thông tin về các trung
tâm bỏ phiếu và cách quý vị có thể bỏ phiếu tại những quận này.
5 cách tìm nơi bỏ phiếu hoặc trung tâm bỏ phiếu:
	
Kiểm tra Hướng Dẫn Cử Tri của quận mà viên chức bầu cử của quận 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)
	
Trên ứng dụng di động “Vote California” (“Bỏ phiếu California”) (hiện có trong cửa hàng iOS
hoặc Android)

Mới Chuyển Đi?
Nếu quý vị đã chuyển đến địa chỉ mới sau ngày 21 tháng Năm, và quý vị chưa ghi danh lại, thì quý vị có thể
bỏ phiếu tại nơi bỏ phiếu trước đây. Hoặc, quý vị có thể ghi danh và bầu cử “có điều kiện” tại văn phòng bầu
cử của quận quý vị hoặc trung tâm bầu cử sau ngày 21 tháng Năm, 2018 là hạn chót ghi danh cử tri. Truy
cập www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/conditional-voter-reg/.

Ghi Danh Cử Tri Có Điều Kiện
Quý vị quên ghi danh? Không vấn đề gì! Quý vị có biết rằng trong thời hạn 14 ngày trước Ngày Bầu Cử, kể
cả trong Ngày Bầu Cử, quý vị có thể đến văn phòng của viên chức bầu cử quận hoặc trung tâm bỏ phiếu của
quý vị để ghi danh bỏ phiếu có điều kiện và bỏ phiếu? Quá trình này được gọi là Ghi Danh Cử Tri Có Điều
Kiện (Conditional Voter Registration, CVR). Dưới đây là cách thức thực hiện:
1. Đến văn phòng bầu cử hoặc trung tâm bầu cử cấp quận của quý vị (có thể tìm danh sách đầy đủ về thông
tin liên hệ cấp quận ở đây: http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/)
2. Hoàn tất thẻ 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 hoặc trung tâm bỏ phiếu cấp quận của quý vị
Một khi viên chức bầu cử cấp quận xử lý bản khai ghi danh có tuyên thệ, xác định rằng quý vị đủ điều kiện
ghi danh, và xác thực thông tin của quý vị thì quá trình ghi danh trở thành vĩnh viễn 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 trung tâm bỏ phiếu cho cử tri sống tại các quận Madera, Napa, Nevada, San Mateo, và Sacramento.
Truy cập VotersChoice.sos.ca.gov hoặc xem trang 33 để biết thêm thông tin về Đạo Luật Lựa Chọn của Cử Tri
và các trung tâm bỏ phiếu.
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Ghi Danh Cử Tri
Nếu quý vị đã ghi danh bỏ phiếu thì quý vị không cần phải ghi danh lại trừ phi quý vị đổi
tên, địa chỉ gia đình, 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 miễn phí
Đường Dây Nóng Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại (800) 339-8163 để nhận mẫu ghi
danh gửi qua đường bưu điện cho quý vị.
Mẫu ghi danh cử tri có thể 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 Tổng Thư Ký Tiểu Bang
California.

Ghi Dan Cử Tri Co Điều Kiện
Trong khoảng thời gian 14 ngày trước Ngày Bầu Cử và kể cả Ngày Bầu Cử, quý vị có thể đến
văn phòng của viên chức bầu cử của quận quý vị hoặc trung tâm bỏ phiếu để ghi danh
bỏ phiếu có điều kiện và bỏ phiếu. Để tìm hiểu thêm hãy truy cập http://www.sos.ca.gov/
elections/voter-registration/conditional-voter-reg/.

Thông Tin Bảo Mật Ghi Danh Cử Tri
Chương Trình Safe at Home Confidential Voter Registration: Một số cử tri phải đối mặt với các tình
trạng đe dọa đến tính mạng (ví dụ như bạo lực gia đình, nạn nhân bị theo dõi) có thể hội
đủ điều kiện cho tư cách cử tri bí mật. Để biết thêm thông tin, xin liên lạc chương trình
Safe at Home 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 có tuyên thệ về ghi danh cử tri
của quý vị sẽ được viên chức bầu cử sử dụng để gửi cho quý vị thông tin chính thức về
quá trình bỏ phiếu, chẳng hạn 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 thông tin ghi danh cử tri với mục đích
thương mại 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 về chức vụ, 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 thẻ ghi danh
cử tri, không thể được tiết lộ vì các mục đích này. Nếu quý vị có thắc mắc về việc sử dụng
thông tin cử tri hoặc muốn trình báo việc sử dụng sai trái đáng ngờ 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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Bỏ Phiếu Tạm Thời
Nếu tên của quý vị không nằm trong danh sách cử tri tại nơi bỏ phiếu hoặc trung tâm bỏ phiếu
của quý vị, thì quý vị có quyền bỏ phiếu tạm thời.

Lá phiếu tạm thời là gì?
Lá phiếu tạm thời là lá phiếu thông thường đặt trong phong bì đặc biệt trước khi được bỏ vào
thùng phiếu.

Ai bỏ phiếu tạm thời?
Lá phiếu tạm thời là lá phiếu được bỏ bởi những cử tri tin rằng họ đã ghi danh bầu cử ngay cả
khi tên của họ không có trong danh sách ghi danh cử tri chính thức tại nơi bỏ phiếu hoặc trung
tâm bỏ phiếu.
Cử tri bầu cử qua thư có thể cần bỏ phiếu tạm thời nếu cử tri đó muốn bỏ phiếu trực tiếp tại nơi
bỏ phiếu hoặc trung tâm bỏ phiếu, nhưng đã không nhận được lá phiếu của họ hoặc không
đem theo lá phiếu của họ.

Lá phiếu tạm thời của tôi có được tính không?
Lá phiếu tạm thời sẽ được tính sau khi viên chức bầu cử đã xác nhận rằng quý vị đã ghi danh bỏ
phiếu tại quận đó và quý vị đã không bỏ phiếu trong cuộc bầu cử đó.
Quý vị có thể bỏ phiếu tạm thời tại bất kỳ nơi bỏ phiếu hoặc trung tâm bỏ phiếu nào tại quận
mà quý vị ghi danh để bỏ phiếu, tuy nhiên, chỉ những cuộc tranh cử mà quý vị đủ điều kiện bầu
cử thì phiếu sẽ được tính.

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng lá phiếu tạm thời của mình như thế nào?
Quý vị có thể kiểm tra tình trạng lá phiếu tạm thời của mình tại voterstatus.sos.ca.gov
Ngoài ra, mỗi cử tri bỏ phiếu tạm thời có quyền tìm hiểu từ viên chức bầu cử cấp quận của họ
xem lá phiếu đó có được tính hay không, và nếu không thì lý do tại sao nó không được tính.
Truy cập www.sos.ca.gov/elections/ballot-status/ để biết danh sách liên lạc của quận và
thông tin về cách kiểm tra tình trạng lá phiếu tạm thời của quý vị.
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NHỮNG NGÀY CẦN NHỚ!

HÃY NHỚ BẦU CỬ!
Nơi bỏ phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử!
Ngày 7 tháng Năm, 2018

THÁNG NĂM
Chủ Nhật Thứ Hai

Thứ Ba

			 1

Ngày đầu tiên bầu cử qua thư.

Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

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

Ngày 21 tháng Năm, 2018
Ngày cuối cùng ghi danh bầu cử.
Quý vị có thể ghi danh và bầu cử
“Có Điều Kiện” tại văn phòng bầu
cử của quận quý vị sau hạn chót
đăng ký cử tri 15 ngày.

Ngày 29 tháng Năm, 2018
Ngày cuối cùng mà viên chức bầu
cử của quận sẽ chấp nhận bất kỳ
đơn bầu cử qua thư nào của cử tri.

THÁNG SÁU
Chủ Nhật Thứ Hai

Thứ Ba

Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

						1

2

3

4

5

6

7
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Ngày 5 tháng Sáu, 2018
Ngày Bầu Cử!
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CUỘC BẦU CỬ SƠ BỘ TRỰC TIẾP TRÊN TOÀN TIỂU BANG
Kiểm tra tình trạng ghi danh cử tri của quý vị trực tuyến tại VoterStatus.sos.ca.gov.

HƯỚNG DẪN CỬ TRI CHÍNH THỨC

Thứ Ba, ngày 5 tháng Sáu, 2018
Hãy Nhớ Bầu Cử!
Nơi bỏ phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Ngày 7 tháng Năm
Ngày đầu tiên bầu cử bằng cách gửi thư qua đường bưu điện.

Ngày 21 tháng Năm*
Ngày cuối cùng ghi danh bầu cử.

Ngày 29 tháng Năm
Ngày cuối cùng mà viên chức bầu cử của quận sẽ chấp
nhận bất kỳ đơn bầu cử nào gửi qua đường bưu điện 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)
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

Quý vị cũng có thể nhắn tin Vote gửi đến GOVOTE (468683) để tìm địa điểm nơi bỏ phiếu của quý vị.
*Quý vị có thể ghi danh và bầu cử “Có Điều Kiện” tại văn phòng bầu cử của quận quý vị sau hạn chót đăng ký cử tri 15 ngày.
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 bản hướng
dẫn qua đường bưu điện đến các địa chỉ nơi có nhiều cử tri có cùng họ sinh sống. Quý vị có thể xin thêm bản sao bằng
cách liên lạc với viên chức bầu cử của quận quý vị hoặc gọi (800) 339-8163.
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