
การเลืือกตั้ ้งจากการ
ถอดถอนผู้้ว่ าการร่ ฐ้
แคลิืฟอรเน์ ีย  
ว่นอ้ งคารที่้ ี 14  ก้นยายน 2021

สำถ นที เลือกตั้ ังเปิ็ดตั้ ังแตั้ เวล  7.00 น. ถึง 20.00 น. 
ในวนเลั ือกตั้ ัง!

ก รัลงคู่ะแนน
เสีำยงอย ง 
ป็ลอดภััยในรัฐั
แคู่ลิฟอรัเน์ ีย
ผู้่้ลงคู่ะแนนเสีำยงท ีลง
ทะเบียนแล้วทุกคู่นใน
รัฐแคู่ลั ิฟอรัเน์ ีย จะ
ได้รับบัั ตั้รัลงคู่ะแนน
โดยสำ งท งไป็รัษณีีย์
ในก รัเลือกตั้ ังจ ก
ก รัถอดถอนผู่้ว้ ก รัรั ฐั 
ด่เพิ่ มืเตั้ิ ิมืข้ ้งใน

คู่่ มือืข้อมื้ ่ล
สำำ หรับผู้ั ่ล้ง
คู่ะแนนเสีำยง
อย งเป็็ น
ท งก รั

ใบรับรัองคู่ว มืถั ่กต้ั้อง
ข้า้พเจ้้า Shirley N. Weber 
เลข้าธิการริ ฐแห่ั งร่ ฐแคลั ิฟอรเนี์ ีย โดย
เอกสารฉบับันีั  ีข้อยนียื นีว่ั า่ ข้อ้มููลการ
เลือกตัั้งจ้ากการถอดถอนีผู้ ูว้่าการร่ ฐั
แคลิฟอรเนี์ ียที่ ีรว่มูอยูในีเอกสารฉบั่ บัั
นีี  จ้ะได้รบัการสั ่งไปยงผู้ั ูมู้สิีที่ธิเลิ ือก
ตัั้งข้ องรฐแคลั ิฟอรเนี์ ียที่ ีการเลือกตัั้ง 
จ้ากการถอดถอนีผูู้ว้่าการ่  ซึ่ งจ้ะจ้่ ัดข้ น่ี
ทัี่ว่ร ฐในีว่ั นีที่ั  ี 14 กันียายนี 2021 และ
ว่าค่ ู่มูอืนี ีได้จั้ดที่ำาข้ นีอย่ างถ่ ูกต้ั้องตั้ามู
กฎห่มูาย โดยมูพียานีรูเห่้ น็ี ข้า้พเจ้้า
ได้ลงนีามูและประทัี่บัตั้ราประจ้ำารฐในีั
เมูอืงแซึ่คราเมูนีโตั้ รฐแคลั ิฟอรเนี์ ียในี
ว่นัีที่ ี 6 สิงห่าคมู 2021

Shirley N. Weber, Ph.D. 
เลข้ ธิก รัรัิ ฐั

ท่่านสามารถขอสำาเนาคู่่่มือขอ้ม่ลสำาหรบผู้ั ่ล้งคู่ะแนนเสียงท่ ีเป็็นท่างการเพิ่มเติ่ ่มได้้โด้ยต่ิด้ต่ิอเจ้้าหน้าท่ ีการเลือกตัิงป็ระจ้ ำาเท่ศมณฑลของท่่านหรอโท่รื  (855) 345-3933 ★★
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สทิธิ
ของผู้้ลงคะแนนเสี ยีง

ท่านมีสีทธิ  ต่ิ่างๆดังต่่อไปนี :

 1 สิิทธิในการลงคะแนนเสิิ ยีงหากท่านได้้ขึ้ นทะเบี้ ยีน
ผู้้ล้งคะแนนไว้แล้ ้ว้ ท่่านเป็็นผู้้ มีีสิิท่ธิ์ในการลงิ 
คะแนนเสีิยงหากท่่าน:

• เป็็นพลเมืีองสิหรฐฯท่ั  ีอาศััยอย้ใน มีลร่ ฐั
แคลิฟอรเน์ ีย

• มีีอายุไม่ีน อยกว่า่ 18 ปี็
• ได้ ขึ้ นท่ะเบี้ ยีนในเขึ้ตท่ ีท่่านอาศััยอย้ในป็่ ัจจุบีนั
• ขึ้ณะน ีไม่ีได้ ต องโท่ษจำาคุกขึ้องรฐหรั อรื ฐบีั าล
กลางอนเนั  ืองมีาจากการตัด้สิินว่ากระท่่ ำาคว่ามี
ผู้ดิ้ท่างอาญารายแรง  และ

• ปั็จจุบีนั ศัาลไม่ีพบีว่าเป็่ ็นบุีคคลไรสิมีรรถภาพ 
ท่างจิตในการลงคะแนนเสีิยง

 2 สิิทธิในการลงคะแนนเสิิ ยีงหากท่านได้้ขึ้ นทะเบี้ ยีน
ผู้้ล้งคะแนนเสีิยงไว้แล้ ้ว้ แม้้ว้าจะย่ งไม้ั มี่้ชื่ อขึ้อง่
ท่านในรายชื่ อก่ ตาม้ ็ ท่่านจะลงคะแนนเสีิยงเลือก
ตัง โด้ยใช้บี ตัรลงคะแนน เสีิยงช้ว่คราว่ั   คะแนนเสีิยง
ขึ้องท่่านจะถ้กนับีหากเจ าหน าท่ ีเลือกตัง ตัด้สิินว่า่
ท่่านมีีสิิท่ธิ์ทิ่  ีจะลงคะแนนเสีิยง

 3 สิิทธิในการลงคะแนเสิิ ยีงหากท่านยงอยั ใ้นแถว้่
เม้ อ่หน่ว้ยเล่อกต งัปิิด้

 4 สิิทธิในการหยิ อนบี่ ตัรเล่อกต งัลับีโด้ยไม่้มี้บุีคคล
ใด้รบีกว้นท่าน หรอบีื อกท่่านว่าจะลง่ คะแนนเสีิยง
อยาง่ ไร

 5 สิิทธิในการได้ิ ร้บีบีั ตัรเล่อกต งัใบีใหม่้หากท่านทำา
ผู้ดิ้พลาด้ หากท่่านยงัไม่ีหยอนบี่ ตัรเลือกตัง  ท่่าน
สิามีารถ:
แจ้งเจ้าหน้าท เีล่อกต งัท หีน่ว้ยเล่อกต งัน ันเพื อ
ขึ้อบีตัรใหม่ี,
แลกเปิล ียนบีตัรลงคะแนนเสีิยงทางไปิรษณีีย์
ขึ้องท่านกับีบีตัรใบีใหม่ีท่ ีสิำานักงานเลือกตัง  หรอื
ท่ ีหน่ว่ยเลือกตัง ขึ้องท่่าน หรอื
ลงคะแนนเสีิยงเล่อกต งัโด้ยใชื่บ้ีตัรเล่อกต งั
ชื่ว้คราว้ ั

 6 สิิทธิในการริ บีคว้าม้ชื่ั ว้ยเหล่ ่อในการหยอนบี่ ตัร
เล่อกต งัขึ้องท่านจากบุีคคลท่ ีท่่านเลือก ยกเว่น 
นายจ างหรอตื วั่แท่นสิหภาพขึ้องท่่าน

 7 สิิทธิในการสิิ ง่บีตัรลงคะแนนเสีิยงทางไปิรษณีียท์ ี
กรอกเรยบีรี อยแล้ ้ว้ขึ้องท่านท หีน่ว้ยเล่อกต งัใด้ๆใน
รฐแคลั ิฟอรเน์ ีย

 8 สิิทธิในการได้ิ เ้อกสิารการเล่อกต งัในภาษาอ นท่  ี
ไม่้ใชื่ภาษาอ่ งกฤษั  หากมีีจำานว่นคนในเขึ้ตเลือกตัง 
ขึ้องท่่านพ้ด้ภาษานั นมีากพอ

 9 สิิทธิในการคิ ำาถาม้ต่างๆ ต่อเจ้าหน้าท เีล่อกต งั
เก ยีว้กับีกระบีว้นการเลือกตัง และเฝ้้าด้้ขึ้นตอนการั  
เลือกตัง  หากบุีคคลท่ ีท่่านไป็ถามีไม่ีสิามีารถตอบี
คำาถามีต่างๆขึ้องท่่านได้  บุีคคลดั้งกล่าว่ต องส่ิงท่่าน
ไป็ยงับุีคคลท่ ีตอบีคำาถามีท่่านได้  หากท่่านเป็็นผู้้ 
ก่อกว่น เขึ้าสิามีารถหยุด้ตอบีคำาถามีท่่านได้ 

 10 สิิทธิในการรายงานกิ จิกรรม้การเล่อกต งัใด้ๆ ทผู้ดิ้
กฎหม้ายหรอหลอกลว้งต่ อ่เจ้าหน้าท กีารเลือกตัง 
หรอสิื ำานักงานเลขึ้าธิ์การริ ฐั

ี 

	บีนเว่บ็ีไซต์ท่ ี www.sos.ca.gov
✆	ท่างโท่รศััพท์่ท่ ีหมีายเลขึ้ (855) 345-3933
	ท่างอเมีลท่ี  ี elections@sos.ca.gov

หากทานเชอวาทานถกปฏเสธสทธใดๆเหลานโปรดโทรฟรสายดวนผลงคะแนนเสยงทีเปนความลบของเลขาธการรฐ  

ทีหมายเลข (855) 345-3933

http://www.sos.ca.gov
mailto:elections@sos.ca.gov
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ข้อมี้ ูลการถอดถอน 6

คำาชแจงเหต่ี ุผลข้องผูสน้ ับัสนนการถอดถอนและคุ ำากล่าวต่อบัโต้่ข้อง ผูว้าการร่  ั 7

ข้อโต่้ ้แยงการเล้ ือกต่ ังจากการถอดถอน 8

ถ้อยแถลงข้องผูสมี้ คัรรบัเลั ือกต่ ังแทนท ีจากการถอดถอน 11

ข้อมี้ ลูผูลงคะแนนเส้ ยงี
สิิทธิ ของผู้ิ ้ ลงคะแนนเสีิยง   2

หาสิถานที เลือกต้ั้งหรื อศูื ้นยลงคะแนนเสิ์ ยีงของคุณ   3

ผู้ลการืเลือกต้ั้ง    3

ผู้้ บรืจาคเงิ นจิ ำานวนส้ิงสุิดแก่
ผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ อืกต้ั้งของรื ฐและปรืะเด้ น็ในบต้ั้รืลงคะแนน   3

จดหมัายจากเลขาธิการืรืิ ฐ้   4

บต้ั้รืลงคะแนนทางไปรืษณียแบบชำ์ ารืะเงำ นลิ ว่งหน าแล ว   5

บต้ั้รืลงคะแนนของฉ้ันอย้ที่ ไหน   5

ค้่มืัอข อม้ัลสิำาหรืบผู้้ ้ ลงคะแนนเสีิยงแบบเสีิยงและสิิงพิ มิัพิข์นาดใหญ่่ 5

ค่าใชำจ า่ยโดยปรืะมัาณสิำาหรืบการืเล้ อืกต้ั้ง    6

ข อม้ัลเกี ยวก้บถ อยแถลงผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ อืกต้ั้งแทนท ี จากการืถอดถอน    10

การืข น้ทะเบยีนผู้้ ลงคะแนนเสีิยง   28

ข อม้ัลความัเป็นส่ิวนต้ั้วในการืข น้ลงทะเบยีนผู้้ ลงคะแนนเสีิยง    28

ตั้รืวจสิอบสิถานะผู้้ ลงคะแนนเสีิยงของท่านทางออนไลน์   28

ลงคะแนนเสีิยงอยางปลอดภั่ ย้ ณ  
สิถานที ลงคะแนนเสีิยงล่วงหน า   29

ความัชำวยเหล่ อืสิำาหรืบผู้้ ้ ลงคะแนนเสีิยงที ทุพิพิลภัาพิ   29

การืข น้ทะเบยีนผู้้ ลงคะแนนเสีิยงในวนเล้ อืกต้ั้ง    29

ลงคะแนนเสีิยงอยางปลอดภั่ ย้ด วยบต้ั้รืลงคะแนนโดยส่ิงทาง 
ไปรืษณีย ์  30

วนท้ ี ที ควรืจำา   31

หาสถานท ีเลือกต่ ังหรอศูื ูนยลงคะแนนเส์ ยงข้องคี ุณ
เจ าหน าท ีการืเลือกต้ั้งของเทศู มัณฑลเป็นผู้้ จ้ดเตั้รืยมัสิถานที  ีเลือกต้ั้งและศู ้นยลงคะแนนเสิ์ ียง หาท ีอย้ของสิถานท่  ีเลือกต้ั้งหรื อศูื ้นย์
ลงคะแนนเสีิยงของท่านท ีอย้ในเทศู่ มัณฑลน้ นในค้่มืัอข อม้ัลสิำาหรืบผู้้ ้ ลงคะแนนเสีิยง ซึ่ งท้ ่านจะได รืบทางไปรืษณ้ ียสิองสิามัสิ์ ้ปดาห์
ก่อนวนเล้ ือกต้ั้ง 
ท่านยงสิามัารืถไปท้  ีเวบไซึ่ตั้็ ์ของเลขาธิการืรืิ ฐท้  ี vote.ca.gov หรือโทรืศูื ้พิท์ไปท ีสิายด่วนสิำาหรืบผู้้ ้ ลงคะแนนเสีิยงท ีหมัายเลขโทรืฟรื ี
(855) 345-3933

ท่านยงสิามัารืถสิ้ ่งข อความัวา่ “Vote” ไปท ี GOVOTE (468683) เพิ อหาทื  ีต้ั้งของสิถานท  ีเลือกต้ั้งของท ่าน

ตั้ องการืด้ผู้ลการืเลือกต้ั้งจากการืถอดถอนผู้ ้ วาการืรื่ ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย วนท้  ี 14 ก้นยายน 2021 หล้งปิดสิถานท ีเลือก
ต้ั้งเวลา  20:00 น. หรือไมัื  ่ไปท ีเวบไซึ่ตั้็ ผ์ู้ลการืเลือกต้ั้งของเลขาธิ การืรืิ ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียท ี electionresults.sos.ca.gov

เวบไซึ่ตั้็ ผ์ู้ลการืเลือกต้ั้งจะมั กีารืปรืบปรื้ ุงเป็นข อม้ัลปัจจุบน้อยางตั้่ อ่เน ืองในคืนการืเลือกต้ั้ง  ขณะเทศูมัณฑลรืายงาน
ผู้ลต่ั้อเลขานการืของรืุ ฐ้ เจ าหน าท ีการืเลือกต้ั้งปรืะจ ำาเทศูมัณฑลจะส่ิงผู้ลการืเลือกต้ั้งก  ง้ทางการืไปยงเว้ บไซึ่ตั้็ ข์อง
เลขาธิการืรืิ ฐหล้ ้งจากปิดสิถานท ีเลือกต้ั้งเวลา  20.00 น. และดำาเนินการืต่ั้อเพิ อสิื ง่การืปรืบปรื้ ุงเป็นข อม้ัลปัจจุบน้
อยางน่  อยทุกสิองชำวโมังจนกว้ าจะน่ ้บบต้ั้รืลงคะแนนในวนเล้ ือกต้ั้งครืบท ้งหมัด 

เรืมัวิ นท้  ี 14 ก้นยายน เวบไซึ่ตั้็ ผ์ู้ลการืเลือกต้ั้งจะมั กีารืปรืบปรื้ ุงเป็นข อม้ัลปัจจุบน้ท ีเวลา 20.00 น. จากน้ นจะ
ปรืบปรื้ ุงทุกวนท้  ีเวลา 17:00 น. ขณะท ีเทศูมัณฑลน้บคะแนนท ีเหลือ

ผู้ลการืเลือกต้ั้งอย างเป่ ็นทางการืจะมีัการืปรืะกาศูภัายในวนท้  ี 22 ตุั้ลาคมั 2021 ท sos.ca.gov/electionsี 

ผูบัร้ จาคเงิ นจิ ำานวนสูงสุดแก่ผูสมี้ คัรรบัเลั ือกต่ ังข้องรฐ และประเดั ็นใน
บัตั่รลงคะแนน
เมั ือคณะกรืรืมัการื (บุคคลหรือคณะบื ุคคลท ีได รืบหรื้ อใชำื เง นเพิิ  อจื ุดปรืะสิงค์ในการืโน มัน าวชำกจ้ ้งผู้้ ลงคะแนนเสีิยง 
ให สิน้บสินนหรืุ อคื ้ดค านผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งหรื อปรืะเดื ็นในบต้ั้รืลงคะแนน) สิน้บสินนหรืุ อคื ้ดค านผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือก 
ต้ั้งหรื อปรืะเดื ็นในบต้ั้รืลงคะแนน และรืะดมัเงนอยิ างน่  อย $1 ล าน คณะกรืรืมัการืตั้ องรืายงานชำ อผู้ื ้ บรืจาคิ  
เงนจิ ำานวนส้ิงสุิด 10 รืายแรืก แก่ California Fair Political Practices Commission (FPPC)  
(คณะกรืรืมัการืวาด่  วยการืปฏิิบติ้ั้อยางเป่ ็นธิรืรืมัทางการืเมืัองแหง่รืฐ้ California) เมั ือมีัความัเปล ียนแปลงเกิดข น้  
คณะกรืรืมัการืตั้ องปรืบแก้  รืายชำ อื 10 คนแรืก
รืายชำ อเหลื ่าน ีมีัอย้ในเว่ บไซึ่ตั้็ ์ของ FPPC ท ี http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html

หากตั้ องการืหาข อม้ัลเก ียวก้บการืบรืจาคสินิ ้บสินนการืหาเสิุ ียงสิำาหรืบผู้้ ้ สิม้ัครืเข าชำงตั้ิ ำาแหน่งของรืฐ้ ไปท ีเวบไซึ่ตั้็ ์ของเลขาธิการืรืิ ฐท้  ี 
powersearch.sos.ca.gov

http://www.vote.ca.gov
https://www.sos.ca.gov/elections
https://www.electionresults.sos.ca.gov
https://powersearch.sos.ca.gov/
https://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html
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เลืขาธิิการรฐ้
เพื่ อนชาวแคลิ่ ิฟอร์เน์ ีย

การ์ลิงคะแนนเสีียงมีีความีสีำาคัญต่่อชาวแคลิิฟอร์เน์ ีย แม้ีท่่ามีกลิางการ์ร์ะบาดใหญทั่่วโลิก  
ชาวแคลิิฟอร์เน์ ียเก่อบ 17.8 ล้ิานคนลิงคะแนนเสีียงในการ์เล่ิอกตั่งท่ ัวไปป ี 2020 ซึ่ ่งเป็นผู้้มี้ี
สิีท่ธิเลิิ ่อกตั่งร์ายใหญ ท่่ ีสุีดในร์อบเก่อบ 70 ปี เร์าได้แสีดงใหเห้ นว็ าเร์าสีามีาร์ถลิงคะแนนเสี่ ียง
ได้จำำานวนมีากไม่ีวาความีท่่ ้าท่ายจำะเป็นเชนไร์่  เร์าทุ่กคนควร์ภาคภ้มิีใจำในความีมุ่ีงมัีนอ นแนั ่ว
แน่ต่่อร์ะบอบปร์ะชาธิปไต่ยิ  

ภาร์กิจำของผู้มีในฐานะเลิขาธิการ์ร์ิ ฐคั ่อการ์ท่ำางานร์วมีก่ ับเจ้ำาหน้าท่ ีการ์เล่ิอกตั่งท่ ัวท่ ังร์ ฐเพื่ั  อ่
ใหมั้ีนใจำว าการ์เลิ่ ่อกตั่งท่ ังหมีด  ร์วมีถ่งการ์เล่ิอกตั่งจำากการ์ถอดถอนผู้ ้ว้าการ์ร์่ ฐแคลิั ิฟอร์เน์ ียท่ ี
กำาลัิงจำะมีีข นน่ ั  นปลิอดภัย ยุติ่ธิร์ร์มี แลิะเข้าถ่งได้สีำาหร์บผู้ั ้ล้ิงคะแนนเสีียงทุ่กคน เพื่ อช่ วยท่่ ่าน
จัำดการ์การ์ถอดถอนอยางมี่ ีปร์ะสิีท่ธิผู้ลิิ  เร์าได้จัำดท่ำาค้่ม่ีอข้อม้ีลิผู้้มี้ีสิีท่ธิเลิิ ่อกตั่งซึ่  ่งร์วมีถ่งข้อม้ีลิ
การ์ถอดถอน กำาหนดเส้ีนต่ายท่ ีสีำาคัญ ข้อม้ีลิการ์ลิงท่ะเบียน แลิะสิีท่ธิของท่ิ ่านในฐานะผู้้ล้ิง
คะแนนเสีียงชาวแคลิิฟอร์เน์ ีย 

เชนเด่ ียวกับฤด้ใบไม้ีร์วงป่ ีท่ ีแล้ิว ผู้้ล้ิงคะแนนเสีียงทุ่กคนในการ์เล่ิอกตั่งจำากการ์ถอดถอนท่  ีจำะ
เกิดข นจำะมี่ ีท่างเล่ิอกในการ์ลิงคะแนนเสีียงท่างไปร์ษณีีย ์เท่ศมีณีฑลิต่่าง ๆ จำะเร์มีสีิ ่งบัต่ร์ลิง
คะแนนโดยส่ีงท่างไปร์ษณีียให์ แก้ ่ผู้้ล้ิงคะแนนเสีียงท่ ีลิงท่ะเบียนแล้ิว 29 วนกั ่อนการ์เล่ิอกตั่ง  
เน ่องจำากขอ้จำำากัดด้านสุีขภาพื่ส่ีวนใหญท่่ ีใชในช้ วงการ์เลิ่ ่อกตั่งท่ ัวไปป ี 2020 ถ้กยกเลิิก ผู้้ล้ิง
คะแนนเสีียงยงจำะสีามีาร์ถเขั า้ถ่งกล่ิองสีำาหร์บหยั อนบ่ ตั่ร์ลิงคะแนนท่ ีปลิอดภัยได้ แลิะมีีโอกาสี
มีากข นสี่ ำาหร์บการ์ลิงคะแนนเสีั ียงด้วยต่นเองต่ามีธิร์ร์มีเนียมี สีำาหร์บขั อ้ม้ีลิท่ ีปร์บปร์ั ุงใหเป้ ็น
ปัจำจุำบนัเก ียวกับตั่วเล่ิอกการ์ลิงคะแนนของท่่าน เร์าขอแนะนำาใหท่้่านต่ร์วจำสีอบเวบไซึ่ต่็ ์ของเจ้ำา
หน้าท่ ีการ์เล่ิอกตั่งท่ ้องถิ นของท่่าน 

อยาสีงสี่ ัยวาคะแนนเสี่ ียงของท่่านจำะถ้กนับหร์อไมี่ ่ ท่่านสีามีาร์ถติ่ดต่ามีบัต่ร์ลิงคะแนนโดยส่ีง
ท่างไปร์ษณีียได์ ้โดยลิงท่ะเบยีนท่ ี wheresmyballot.sos.ca.gov เพื่ อร์่ บการ์แจำั ้งเต่่อนสีถานะ
แบบขอ้ความี อเมีลิี  หร์อเสี่ ียง 

ทุ่กคะแนนเสีียงมีีความีสีำาคัญในการ์เล่ิอกตั่งท่ ุกคร์งั  แต่่การ์จำะลิงคะแนนเสีียง ท่่านต้่อง
วางแผู้น ท่่านจำะลิงคะแนนก่อนกำาหนดโดยส่ีงค่นบัต่ร์ลิงคะแนนท่างไปร์ษณีียในซึ่องท่์  ีใหมีา้
หร์อไมี่ ่ ท่่านจำะหยอนบ่ ตั่ร์ลิงคะแนนท่ ีศ้นยลิงคะแนนเสี์ ียงหร์อกลิ่ ่องหยอนบ่ ตั่ร์ลิงคะแนนหร์อ่
ไม่ี หร์อท่่ ่านจำะลิงคะแนนเสีียงด้วยต่นเองท่ ีหน่วยเล่ิอกตั่งในบร์ เวณีใกลิิ ้เคียง ค้นหาท่างเล่ิอก
ของท่่านแลิะวางแผู้น

ท่่านสีามีาร์ถไปท่ ี vote.ca.gov เพื่ อด่ ้ข้อม้ีลิท่ ีเป็นปร์ะโยชน์เพื่มีเต่ิ ิมีเก ียวกับการ์เล่ิอกตั่ง  
หากท่่านมีีคำาถามีเก ียวกับการ์ข นท่ะเบ่ ยีนผู้้ล้ิงคะแนนเสีียงหร์อการ์ลิงคะแนนเสี่ ียงใน
บตั่ร์ลิงคะแนนของท่่าน ท่่านสีามีาร์ถติ่ดต่่อสีำานักงานเลิขาธิการ์ร์ิ ฐโดยโท่ร์ฟร์ั หมีายเลิขี  
(855) 345-3933.

https://california.ballottrax.net/voter/
https://www.sos.ca.gov/elections/upcoming-elections/2021-ca-gov-recall/


 5

บัตั่รลงคะแนนทางไปรษณียแบับัช์ าระเงำ นลิ ่วงหน้าแล้ว
“ไม่ัตั้ องติั้ดสิแตั้มัป์ ไม่ัมีัปัญ่หา”—ขณะน ีบต้ั้รืลงคะแนนเสีิยงโดยส่ิงทางไปรืษณียของรื์ ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียท้งหมัดพิรื อมัซึ่องสิ ่ง
คืน มีัไปรืษณียแบบชำ์ ารืะเงำ นลิ ่วงหน าแล ว เพิ อใหื  ม้ันใจว าการืลงคะแนนเสิ่ ียงน้ นฟรืและสิะดวกสิี ำาหรืบผู้้ ้ ลงคะแนนเสีิยงในรืฐ้
แคลิฟอรืเน์ ียทุกคน หล้งจากท ีท่านกรือกบต้ั้รืลงคะแนนโดยส่ิงทางไปรืษณียแล์  ว ให ใส่ิลงในซึ่องส่ิงคืน ปิดผู้น้กซึ่อง ลงลายมืัอ
ชำ อบนบรืรืทื ้ดท ีกำาหนด และใส่ิลงในกล่องไปรืษณีย์

เลขาธิการืรืิ ฐแคล้ ฟอรืิ เน์ ียนำาเสินอวธิิใหี ผู้ ลงคะแนนเสิ้ ยงตั้ี ดตั้ามัและรืิ บการืแจ้ งเตั้ อนเกื ยวก ี บ้
สิถานะของบตั้รืลงคะแนนโดยสิ้ งทางไปรืษณ่ ียของพิวกเขา์  “บตั้รืลงคะแนนเสิ้ ยงฉัี ้นอยท่้ไหน” 
ชำวยใหผู้ ลงคะแนนเสิ้ ยงทรืาบวี าบ่ ตั้รืลงคะแนนของตั้นอย้ ท่้ใด และสิถานะของบตั้รืลงคะแนนในท้ ก
ขนตั้อน้  ลงทะเบยนที  WheresMyBallot.sos.ca.gov

ี 
่ ี ุ

ี 

เมัอท ื านลงทะเบยนสิี าหรืำ บ้ “บตั้รืลงคะแนนเสิ้ ยงฉัี ้นอยท่้ไหน” ทานจะไดรื บข้ อมั ลท้ ปรืบปรื้ งุใหเป น็
ปัจจบุนโดยอ้ ตั้โนมั้ ต้ั้เมัิ อสิ ื านำ ้กงานการืเลอกตั้ื งปรืะจ้  าเทศูมัณฑลของทำ าน:

่ ี ่ ี 
่

บัตรลงคะแนนของฉัน
อยู่ท่ีไหน• สิงบ่ ตั้รืลงคะแนนของท้ านทางไปรืษณีย์

• รืบบ้ ตั้รืลงคะแนนของท้ าน

• น้บบตั้รืลงคะแนนของท้ าน

• หรือหากมัื ปัีญ่หาใด ๆ กบบ้ ตั้รืลงคะแนนของท้ าน

่

่

่

่

ผู้ลงคะแนนเสิ้ ยงที ลงทะเบยนที  WheresMyBallot.sos.ca.gov สิามัารืถเลอกรืื บข้ อมั ลท้ ปรืบปรื้ งุใหเป น็ปัจจบุนโดยอ้ ตั้โนมั้ ต้ั้ไดิ โดย :ี ี ี 

• อเมัลี

• ขอความัตั้ วอ้ กษรื ้ (SMS)

• การืโทรืดวยเสิ ยงี

การติ่ดต่ามีบัตั่รลงคะแนนข้องท่าน—สงเมี่  อไหรื  ่รบัเมีั  อไหรื  ่และนับัเมี อื
ไหร—่ไมีเ่คยงายอย่ างน่ ี มีาก่อน 

WheresMyBallot.sos.ca.gov

คู่มีอืข้อมี้ ลูสำาหรบัผั ลูงคะแนนเส้ ยงแบับัเสี ยงและสี  งพิิ มีพิิ ข์้นาดใหญ่
ค้่มืัอเล่มัน ีมีัให ท้งแบบเสิ ียงและสิิ งพิิมัพ์ิขนาดใหญ่่ ค้่มืัอเล่มัน ียงมั้ ีให โดยไม่ัเสีิยค่าใชำจ ่ายใด ๆ เป็นภัาษา
องกฤษ จ้ ีน ฮินดิ ี ญ่ ีป ุน เขมัรื เกาหลี สิเปน ตั้ากาล็อก ไทย และเวยดนามั ี
ในการืส้ิงค ่้มืัอ:

ไปท ี vote.ca.gov

โทรืติั้ดต่ั้อสิายด่วนโทรืฟรืสีิำาหรืบผู้้ ้ ลงคะแนนเสีิยงของเลขาธิการืรืิ ฐท้  ี (855) 345-3933

ดาวน์โหลดเวอรืช์ำนเสิ้ ียง MP3 ท ี voterguide.sos.ca.gov/th/audio

https://california.ballottrax.net/voter/
https://california.ballottrax.net/voter/
https://www.sos.ca.gov/elections/upcoming-elections/2021-ca-gov-recall/
https://www.wheresmyballot.sos.ca.gov
https://www.voterguide.sos.ca.gov/ch/audio
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การเลือกต่ ังจาก การถอดถอนผูว้าการร่ ฐแคลั ิฟอรเน์ ีย
สิำาหรืบว้ นท้ ี  14 ก้นยายน 2021 การืเลือกต้ั้งจากการืถอดถอนผู้ ้ วาการืรื่ ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย จะมีัคำาถามั
เรืองการืถอดถอนท ื ี แสิดงในบ้ตั้รืลงคะแนนวา่ "จะถอดถอน (ไล่ออก) GAVIN NEWSOM จากตั้ำาแหน่งผู้้ 
วาการืหรื่ อไมัื ่" 
หล้งคำาถามัเรืองการืถอดถอน ื  จะมีัการืรืะบุรืายชำ อผู้ื ้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งท ุกคนท ีมีัคุณสิมับติ้ั้เหมัาะสิมั
สิำาหรืบตั้้ ำาแหน่งผู้้ วาการืรื่ ฐ้ ผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งสิามัารืถรืะบ ุพิรืรืคการืเมืัองท ีมีัคุณสิมับติ้ั้เหมัาะสิมัท ีตั้น
ชำอบ หรือการืไมัื ่ชำอบพิรืรืคการืเมืัองใดได  ตั้ลอดจนการืกำาหนดบต้ั้รืลงคะแนน (หากผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือก
ต้ั้งเล ือกท ีจะให ข อม้ัลน้ น) โดยอธิบายงานอาชำิ พิหลี ้ก ความัเชำยวชำาญ่ ี  และ/หรืออาชำื พิอี  นื ๆ นอกจาก
น ีผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งแทนท  ีผู้้ สิม้ัครืรืบตั้้ ำาแหน่งผู้้ วาการืรื่ ฐย้ งสิามัารืถลงสิมั้ ้ครืในการืเลือกต้ั้งจากการื 
ถอดถอนผู้้ วาการืรื่ ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียได อกดี  วย 
หากคะแนนเสีิยงส่ิวนใหญ่่ในคำาถามัเรืองการืถอดถอน ื  คือ “รืบ้” ผู้้ วาการืรื่ ฐ้ Newsom จะถ้กถอดออก
จากตั้ำาแหน่ง และจะปรืะกาศูให ผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งแทนท ี ที ได รืบคะแนนเสิ้ ียงส้ิงสุิดดำารืงตั้ำาแหน่งวารืะ
ที เหลืออย้ของผู้่ ้ วาการืรื่ ฐ้ หากคะแนนเสีิยงเกินก ้งหน ้งข นไปในค้ ำาถามัเรืองการืถอดถอน ื  คือ “ไม่ัรืบ้” ผู้้ 
วาการืรื่ ฐ้ Newsom จะยงคงด้ ำารืงตั้ำาแหน่งต่ั้อไป
ค้่มืัอนี จะมีัท้ง  “ถ อยแถลงเหตุั้ผู้ล” ที ส่ิงโดยผู้้ เสินอการืถอดถอน และคำาตั้อบของผู้้ วาการืรื่ ฐ้ Newsom 
ต่ั้อถ อยแถลงน้ น

ข้อมี้ ูลเก ียวกับัผูสมี้ คัรรบัเลั ือกต่ ังแทนท ีผูถู้กถอดถอน
พิรืรืคการืเมืัองไม่ัมีัสิิทธิทิ  ีจะเสินอชำ อผู้ื ้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งอย างเป่ ็นทางการืสิำาหรืบตั้้ ำาแหน่งท ีเสินอชำ อโดยื
ผู้้ ลงคะแนนเสีิยง สิำาน้กงานผู้้ วาการืรื่ ฐ้ เป็นสิำาน้กงานท ีเสินอชำ อโดยผู้ื ้ มีัสิิทธิเลิ ือกต้ั้ง  การืลงรืบเล้ ือกต้ั้ง 
ของผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งท  ีเสินอชำ อโดยผู้ื ้ ลงคะแนนเสีิยง ตั้ องรืะบุพิรืรืคการืเมืัองท ีตั้นชำอบหรือการืไมัื ่มีั
พิรืรืคการืเมืัองท ีชำอบ ลงในบ้ตั้รืลงคะแนน แต่ั้การืรืะบุพิรืรืคการืเมืัองท ีชำอบเป็นสิิ งท ีผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้ง 
คนน้ นเลือกเท่าน้ น และจะแสิดงไวเพิ  อเปื ็นข อม้ัลให แก่ผู้้ ลงคะแนนเสีิยงเท่าน้ น ซึ่ งไมั้ ่ได หมัายความัวา่
ผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งได  รืบการืสิน้ ้บสินนจากพิรืรืคทุ  ีรืะบุไว  หรือมัื ีความัเก ียวข องรืะหวางพิรืรืคและผู้่ ้ สิม้ัครื
รืบเล้ ือกต้ั้ง  ในค้่มืัอข อม้ัลผู้้ ลงคะแนนเสีิยงของเทศูมัณฑล พิรืรืคการืเมืัองต่ั้าง ๆ สิามัารืถรืะบุรืายชำ อผู้ื ้ 
สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งแทนท  ีตั้ำาแหน่งผู้้ วาการืรื่ ฐได้   ซึ่ งเป้ ็นผู้้ ได รืบการืรื้ บรืองอย้ างเป่ ็นทางการืจากพิรืรืค
ผู้้ ลงคะแนนเสีิยง ไม่ัวาจะชำอบหรื่ อไมัื ่ชำอบพิรืรืคใดเลยก็ตั้ามั สิามัารืถลงคะแนนให ผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งท  ี
จะมัาแทนท ีคนใดก็ได  ถ ามีัความัชำอบพิรืรืคท ีกำาหนดโดยผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งแทนท  ี ผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งจะ 
เป็นผู้้ เลือก และจะแสิดงเพิ อเปื ็นข อม้ัลของผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งเท ่าน้ น ซึ่ งไมั้ ่ได หมัายความัวาผู้่ ้ สิม้ัครืรืบ้
เลือกต้ั้งได  รืบการืสิน้ ้บสินนจากพิรืรืคุ  หรือพิรืรืคนื ้  น ๆ อนมุ้ัติั้ให ผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งด ้งกล่าวลงรืบเล้ ือกต้ั้ง 

ค่าใชจ่้ายโดยประมีาณในการจัดการเลือกต่ ังจากการถอดถอนผู้
วาการร่ ฐแคลั ิฟอรเน์ ีย
ตั้ามัความัในมัาตั้รืา 11108(d) ของปรืะมัวลกฎหมัายการืเลอกตั้ง จากการืปรืกษาหารือกบเลขาธิการืรืฐ
และเจาหนาทดแลการืเลอกตั้งของมัณฑล กรืะทรืวงการืคลงไดปรืะมัาณคาใชำจายในการืจดการืเลอกตั้ง
อนเนองมัาจากการืถอดถอนผู้ วาการืรืฐ Gavin Newsom ไวท $276 ลาน

ื ้  ้ ื ้ ิ ้
  ี่ ้ ื ้  ้  ่  ่ ้ ื ้  

้ ื่ ้ ่ ้  ี่  ์

สิาหรืบข อมัลเพิิมัเตั้มัเกยวกบคาใชำจายในการืจดการืเลอกตั้งอนเนองมัาจากการืถอดถอน โปรืดดข อมัล
ในเวบไซึ่ตั้ของเลขาธิการืรืฐ: elections.cdn.sos.ca.gov/recalls/dept-finance-letter.pdf
ำ ้ ้ ่ ิ ี่ ้ ่  ่ ้ ื ้  ้ ื่ ้ ้
็ ์ ิ ้

https://elections.cdn.sos.ca.gov/recalls/dept-finance-letter.pdf
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คำาชแจงเหต่ี ุผลข้องผูสน้ ับัสนนการถอดถอนและคุ ำากล่าวต่อบัโต้่
ข้อง ผูว้าการร่ ฐั
คำารองในการถอด้ถอนท้  ีกระจายท ัว้รฐั รว้ม้ถ้งคำาชื่แจงเหต ี ุผู้ลในการถอด้ถอนและคำากล่าว้ตอบีโต้ขึ้องผู้้้
ว้าการร่ ฐทั  ีมี้ต่อคำาชื่แจงมี้ ี ขึ้อ้ม้้ลระบุีอย้ด้่้านล่างโด้ยเป็ินไปิตาม้ม้าตรา 11325 ขึ้องปิระม้ว้ลกฎหม้ายการ
เล่อกต ัง

คำาชแจงเหต่ี ุผลข้องผูสน้ ับัสนนุ
เรยนที ่านผู้้ว้้าการร่ ฐทั ี ทรงเกียรติ GAVIN NEWSOM: ตั้ามัความัในมัาตั้รืา 11020 ของปรืะมัวลกฎหมัายการื
เลือกต้ั้งของรื ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย ผู้้ มีัสิิทธิเลิ ือกต้ั้งของรื ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียซึ่ งได้  ลงทะเบียนและผู่้านการืรืบรืองท้ ี ได ลงนามั
ไวขอแจ  งให ทรืาบวา่ เรืาคือผู้้ สิน้บสินนการืเรืุ ยกรืี องให  มีัการืถอดถอนและเรืาตั้ องการืถอดถอนและปลดท่านออก
จากตั้ำาแหน่งผู้้ วาการืรื่ ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย และเรืยกรืี องให  มีัการืเลือกต้ั้งบ ุคคลที จะมัารืบหน้  าที ต่ั้อในตั้ำาแหน่งด้งกล่าว

เหตุผู้ลในการถอด้ถอนครงน ั  ีมี้ดั้งน ี: ผู้้ วาการืรื่ ฐ้ Newsom ได ดำาเนินการืใชำกฎหมัายท  ีส่ิงผู้ลกรืะทบรืายแรืงตั้ ่อ
ปรืะชำาชำนและวถีิการืดำาเนินชำวีตั้ของพิลเมัิ ืองในรืฐน้  ี กฎหมัายท ีผู้้ วาการืรื่ ฐให้  การืสิน้บสินนไมัุ ่ส่ิงผู้ลดีต่ั้อพิลเมืัอง
ในปรืะเทศูของเรืาเอง แต่ั้กล้บทำาให พิลเมืัองต่ั้างชำาติั้ท ีอย้ในปรืะเทศู่ ของเรืาอยางผู้่ ดิกฎหมัายได รืบปรืะโยชำน้ ์ 
ปรืะชำาชำนในรืฐน้  ีตั้ องเผู้ชำญ่กิ ้บอตั้รืาภัาษ้ ีท ีส้ิงท ีสุิดในปรืะเทศู มีัอตั้รืาผู้้ ้ ไรืท  ีอย้อาศู่ ้ยส้ิงสุิด และเป็นเหตุั้ให คุณภัาพิ
ชำวีตั้ตั้กตั้ิ  ำามัากท ีสุิด ผู้้ วาการืรื่ ฐได้  ดำาเนินการืบง้ค้บใชำสิถานะรื ฐหลบภั้ ้ยและไม่ัได ดำาเนินการืบ้งค้บใชำกฎหมัาย 
คนเข าเมืัอง ผู้้ วาการืรื่ ฐได้  ใชำการืตั้ ้ดสิินใจฝ่ายเด ียวในการืลบล างเจตั้จำานงของปรืะชำาชำนท ีมีัต่ั้อโทษปรืะหารื
ชำวีติั้ ผู้้ วาการืรื่ ฐพิยายามัท้  ีจะเพิมิัภัารืะให  แก่รืฐของเรืาด้  วยการืกรืะทำาอนได้  แก่ ยกเลิกความัค ุมัครืองของญ้่ตั้ติั้ 
13 จ้ดสิรืรืปันส่ิวนการืใชำน  ำาของเรืา เพิมิัภัาษ ี และจำาก้ดสิิทธิของผู้ิ ้ ปกครือง เน ืองจากไม่ัมีัหนทางอ นื เรืาซึ่ งเป้ ็น
ปรืะชำาชำนจ้งได รืวมัต้ั้วก้นในการืดำาเนินการืครืงน้  ี เพิ อแกื  ไขการืกรืะทำาผิู้ดเหล่าน ีและป้องก้นไม่ัให เกิดการืกรืะทำาท ี
ไม่ัยุติั้ธิรืรืมัเพิมิัมัากข  นในอนาคตั้้

คำากล่าวต่อบัโต้่คำาชแจงข้องผี ูว้าการร่ ฐั
คำาเตืั้อน: การืถอดถอนที ไม่ัสิมัเหตุั้ผู้ลในครืงน้ ี จะส่ิงผู้ลให มีัค่าใชำจ ่ายเกิดข น้ก้บผู้้ เสีิยภัาษีในรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียเป็น
จำานวน 81 ล านดอลลารื! ์ การืดำาเนินการืด้งกล่าวได รืบการืผู้ล้ ้กด้นโดยกลุ่มัการืเมืัองห้วรุืนแรืงที สิน้บสินนการืุ  
กรืะทำาอนน้ ่ารืงเก้ ียจของปรืะธิานาธิบดิ ี TRUMP ในการืโจมัตีั้รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย 

ในปี 2018 ผู้้ มีัสิิทธิเลิ ือกต้ั้งในรื ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียได ลงคะแนนเลือกผู้้ วาการืรื่ ฐ้ Gavin Newsom ด วยอตั้รืาคะแนนท้ ี 
เป็นปรืะวติ้ั้กาล 

ในฐานะผู้้ วาการืรื่ ฐ้ Newsom ได ดำาเนินการืเพิ อื 1) เพิิมัเง นทิ ุนสิำาหรืบการืศู้ ้กษาของรืฐ้ 2) ปกป้อง รืวมัท้งรื กษา้
สุิขภัาพิและการืด้แลสุิขภัาพิของชำาวแคลิฟอรืเน์ ีย 3) ปรืบปรื้ ุงการืปรืะปา ถนนหนทาง และสิะพิานต่ั้าง ๆ  
4) แก ไขปัญ่หาด านรืาคาท ีอย้อาศู่ ้ยและการืไรืท  ีอย้ ่และ 5) เตั้รืยมัรืี บมั้ ือก้บภ้ัยจากไฟป า 

งบปรืะมัาณของเรืามีัความัสิมัดุล มีัแหล่งเงนสิิ ำารืองอยางท่  ีไม่ัเคยมีัมัาก่อน เศูรืษฐกิจและอตั้รืาการืจ้  างงานของ
เรืามีัความัแขง็แกรืงเป่ ็นปรืะวติ้ั้กาล 

ทวาน่ ้กเคล ือนไหวซึ่ งถ้ ือพิรืรืคถือพิวกจำานวนหน ้งที สิน้บสินนปรืะธิานาธิุ บดิ ี Trump และแผู้นการือนตั้รืายท้ ี จะ
แบง่แยกอเมัรืกาไดิ  พิยายามัที จะล มัล างเจตั้จำานงของผู้้ มีัสิิทธิเลิ ือกต้ั้งในรื ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย และความัพิยายามัที จะ
ถอดถอนในครืงน้ ี เป็นการืนำารืฐบาลท้ ี ล่มัสิลายในวอชำงตั้ิ ้นมัาส่้ิรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย 

สิิ งสุิดท ายท ีปรืะชำาชำนในรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียตั้ องการืคือการืเลือกต้ั้งพิ เิศูษท ีสิรืางความัสิ ิ นเปลืองโดยไม่ัจำาเป็นซึ่ งได้  รืบ้
การืสิน้บสินนโดยบุ ุคคลท ี ตั้ องการืทำารืายชำาวแคล ิฟอรืเน์ ียและโจมัตีั้ค่านิยมัของรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย 

อยาหลงเชำ่  อื — เจ าหน าท ีตั้ำารืวจ เจ าหน าท ีด้บเพิลิง เจ าหน าท ีก ้ภ้ัยเหตุั้ฉุักเฉิัน กลุ่มัคร้ืโรืงเรืยนรืี ฐบาล้  ผู้้ ให 
บรืการืดิ  านสุิขภัาพิ และผู้้ นำาธุิรืกิจต่ั้างต่ั้อตั้ านการืถอดถอนท ีมีัค่าใชำจ ่ายส้ิงในครืงน้  ีอยางย่ งิ  

อยาลงนามั่  ให การืสิน้บสินนุ หรือใหื  ข อม้ัลส่ิวนบุคคลแก่แผู้นการืถอดถอนท ีเป็นการืบ่อนทำาลายครืงน้  ี



8 | ข อโตั้ แย งการืเลือกต้ั้ งจากการืถอดถอน

คำาโต้่แยงข้องผ้ ูเสนอการเล้ ือกต่ ังจากการถอดถอนผูว้าการร่ ฐั
ลงคะแนนเสีิยง รืบ้ การืเลือกต้ั้งจากการืถอดถอน  Gavin Newsom! 

ชำาวแคลิฟอรืเน์ ียมัากกวาสิองล่  านคนจากทุกสิาขาอาชำพิไดี  ลงนามัในคำารืองตั้ ่อการืเลือกต้ั้งจากการืถอดถอนผู้ ้ วาการืรื่ ฐ้ พิวก
เขารืกรื้ ฐของเรืาและตั้้  องการืทำาให ทุกสิิ งทุกอยางด่ ีข น้ น ีเป็นโอกาสิของเรืาในการืลงคะแนนเสีิยงเพิ อการืเปลื  ียนแปลงท ีดีข น้
ในรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียและเลือกผู้้ วาการืรื่ ฐคนใหมั้ ่ 

ลงคะแนนเสีิยง "รืบ้" การืเลือกต้ั้งจากการืถอดถอน  Gavin Newsom เหตุั้ผู้ลคือ: 

ต้ั้ง แต่ั้ Gavin Newsom เข าดำารืงตั้ำาแหน่ง ปัญ่หาต่ั้าง ๆ ของเรืาก็แยลง่  Gavin Newsom ส้ิญ่ญ่าก้บเรืาวาจะแก่  ไขปัญ่หาคน
ไรืบ  าน แต่ั้ตั้อนนี จำานวนปรืะชำากรืคนไรืบ  านกล้บเพิิมัสิ ้งข น้อยางมัาก่  แมั วาเขาจะใชำ่ เง นหลายพิิ น้ล านดอลลารืในการืแก์  ไข
ปัญ่หาด วยโปรืแกรืมัต่ั้าง ๆ ที ไม่ัได ผู้ล Newsom ส้ิญ่ญ่าก้บเรืาวาจะท่ ำาให รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียเป็นที ที ค่าครืองชำพิไมัี ่แพิง แต่ั้รืาคา
ของน ำาม้ัน อาหารื และรืาคาที อย้อาศู่ ้ยกล้บทะยานส้ิงข น้ ทำาให ครือบครืวผู้้ ้ มีัรืายได น อยและชำนชำนกลางจ้  ำานวนมัากตั้ องเผู้ชำญิ่
ก้บภัาวะที ค่าครืองชำพิสิี ้งข น้มัาก 

Gavin Newsom ส้ิญ่ญ่าก้บเรืาวาจะท่ ำาให รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียปลอดภ้ัยยงขิ  น้ แต่ั้อตั้รืาการืก้ ่ออาชำญ่ากรืรืมัและคนไรืบ  านกล้บ
เพิมิัสิ ้งข น้มัากต้ั้งแตั้ ่เขาส้ิงให  มีัการืปล่อยต้ั้วน้กโทษเกือบสิองหมั ืนคนก่อนกำาหนด และตั้อนน ี Newsom กำาล้งให โอกาสิ
น้กโทษอกกวี าเจ่ ็ดหมั ืนหกพ้ินคนที จะได รืบการืปล้ ่อยต้ั้วเรืวกว็ าก่ ำาหนด ทำาให สิถานการืณ์นี ยงแยิ ลงไปอ่ กี Gavin Newsom 
หลอกปรืะชำาชำนอยางตั้่ ่อเน ือง เขาอางสิ ิทธิอยิ างหย่ งยโสิวิ าจะเพิ่ มิัการืป ้องก้นไฟไหมั  แต่ั้การืสิอบสิวนโดย Capitol Public 
Radio ที ไม่ัมีัส่ิวนได เสีิยก้บพิรืรืคใดได สิรุืปข อม้ัลไวเป ็นอยางอ่  นื Newsom ต้ั้ดงบปรืะมัาณ 150 ล านดอลลารืจากงบ์
การืป้องก้นไฟไหมั ของรืฐ้ และทำาให ผู้้ คนเข าใจผิู้ดเกี ยวก้บบน้ท้กการืป้องก้นไฟไหมั  เพิ อืทำาให ทุกสิิ งอยางแย่ ลงไปอ่ กี รืฐ้
แคลิฟอรืเน์ ียมีัทีมัพิน้กงานด้บเพิลิงที เป็นน้กโทษผู้้ แขง็แกรืง่ Newsom ปล่อยต้ั้วน้กโทษมัาเป็นพิน้กงานด้บเพิลิงจำานวนมัาก
ก่อนกำาหนดเพิ อืชำวยลบงบปรืะมัาณ่  

ในเดือนพิฤศูจิกายน Newsom บอกให ผู้้ อย้อาศู่ ้ยในรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียอย้ที่ บ าน สิวมัหน ากาก หลีกเลี ยงการืรืวมัต้ั้วก้นของ
ครือบครืวและเพิ้  อืนฝ้่ง หลายวนผู้้ า่นไปเขากล้บฝ่าฝ่ นคื ำาส้ิงของตั้ ้วเอง เขาเข ารืวมัรื่ บปรืะทานอาหารืเย้ นหรื็ ้หรืาก้บน้กวงิ 
เตั้ นที รืานอาหารื  French Laundry เป็นการืเฉัพิาะโดยไม่ัสิวมัหน ากากและไม่ัรืกษารืะยะห้ า่ง นอกจากน ี Newsom ยงอน้ มุ้ัติั้
ส้ิญ่ญ่าล้บ ๆ เกือบหน ้งพ้ินล านดอลลารืเพิ์  อืจ างการืผู้ลิตั้หน ากากจากบรืษ้ิทภัายนอกเพิ อืเชำ อมัสิื ้มัพิน้ธิทางการืเมั์ ืองก้บบรืษ้ิท
ของจีน ฝ่ายบรื หารืของบรืิ ษ้ิทด้งกล่าวบรืจาคเงิ นหลายหมัิ  ืนดอลลารืให์  ก้บแคมัเปญ่ของ Newsom บรืษ้ิทด้งกล่าวได รืบเง้ นิ
โอนห ารือยล  านดอลลารืโดยไมั์ ่มีัการือนมุ้ัติั้จากสิภัานิติั้บญ้่ญ้่ติั้ สิำาน้กงานของผู้้ วาการืรื่ ฐปฏิ้ ิเสิธิที จะเปิดเผู้ยข อม้ัลเกี ยวก้บ
เรืองน ื ี ส่้ิสิาธิารืณะ  
หมัายเหตุั้: ผู้้ ผู้ลิตั้ในรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียเองก็สิามัารืถผู้ลิตั้ตั้ามัคำาส้ิงซึ่  อดื ้งกล่าวได  

ฝ่ายพิ ฒ้นาการืจ างงานของ Newsom ได ใชำจ ่ายเงนมัากกวิ า่ $30,000 ล านในการืจ่ายเงนอิ นฉั้  อโกงให ก้บอาชำญ่ากรืและ
น้กโทษในเรือนจื ำา ขณะที ปล่อยให ผู้้ คนชำาวแคลิฟอรืเน์ ียหลายแสินคนที ตั้กงานตั้ องทนทุกขก้์บการืรือเงนของพิวกเขาหลายิ
เดือน Newsom ยงคงหลอกเรืาตั้้ ่อไป รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียไม่ั "กล้บมัาปรืะสิบความัสิำาเรืจได็  " และรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียตั้ องการืความั
ชำวยเหล่ ือ ความัหยงยโสิและความัเหิ น็แก่ต้ั้วของเขาทำาให ปัญ่หาต่ั้าง ๆ แยลงไปอ่ กี อาชำญ่ากรืรืมัเพิมิัสิ ้งข น้ คดีฆาตั้กรืรืมัเพิมิั 
ข้ น 31% ในปี 2020 รืฐของเรืาปรืะสิบป้ ัญ่หาคนไรืบ  านมัากที สุิดในปรืะวติ้ั้ศูาสิตั้รืและรืาคาน์  ำาม้ันก็เพิมิัข  น้ส้ิงสุิดท้วท ้งรื ฐ้ ค่า
ครืองชำพิที ี ส้ิงข น้ทำาให หลายครือบครืว้ หลายธุิรืกิจ และองค์กรืธุิรืกิจต่ั้าง ๆ ยายออกไปจากรื ฐ้ โรืงเรืยนรืี ฐบาลอย้ ้ในอ่ นด้ ้บที  
37 สิำาหรืบ้ K–12 โดยรืวมั และถนนชำารืำ ุดเสีิยหาย รืะหวางป่ ี 2008–2017 รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียมีัไฟด้บถ้ง 4,300 ครื้ ง แต่ั้เมั ือ 
Newsom ดำารืงตั้ำาแหน่ง เฉัพิาะปี 2019 ปีเดียวมีัไฟด้บมัากถ้ง 25,281 ครื้ ง ป าที ได รืบการืจ้ ้ดสิรืรืน ำาและการืจ้ดการืที ไม่ัถ้ก
ตั้ องของเรืากำาล้งถ้กไฟไหมั  

เรืาควรืได รืบสิ้ ิ งท ีดีกวาน่  ี เรืาตั้ องการืผู้้ วาการืรื่ ฐท้  ีจะซึ่ อสิื ้ตั้ยก้์บเรืา ผู้้ วาการืรื่ ฐท้  ีจะแก ไขปัญ่หาท ีแท จรืงของรืิ ฐ้ ไม่ัวาจะเป่ ็นค่า
ครืองชำพีิ คนไรืบ  าน อาชำญ่ากรืรืมั และโรืงเรืยนที  ีมีัมัาตั้รืฐานตั้กตั้ ำาลงเรือย ื  ๆ 

ลงคะแนนเสีิยง "รืบ้" การืเลือกต้ั้งจากการืถอดถอน : สิำาหรืบข้  อม้ัลเพิมิัเตั้ ิมั ไปท ี RecallGavin2020.com 

ORRIN HEATLIE

สิำาหรืบข้  อม้ัลเพิมิัเตั้ ิมั กรุืณาติั้ดต่ั้อ: 
info@recallgavin2020.com 
www.RecallGavin2020.com

http://www.RecallGavin2020.com
mailto:info@recallgavin2020.com
http://www.RecallGavin2020.com
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ข้อโต่้ ้แยงการเล้ ือกต่ ังจากการถอดถอนผูว้าการร่ ฐั
การืเลือกต้ั้งจากการืถอดถอนน  ี เป็นความัพิยายามัของผู้้ สิน้บสินนพิรืรืครืุ พีิบ้ลิก้นและทรืมัป้ ์ เพิ อบื ง้ค้บให มีัการืเลือกต้ั้งและ 
ได อานาจในรืำ ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย 

ลงคะแนนเสีิยง "ไม่ัรืบ้" การืเลือกต้ั้งจากการืถอดถอนผู้ ้ วาการืรื่ ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย Gavin Newsom เพิ อืหยุดการืชำงอิ านาจของำ
รืฐเรืาค้ ืนโดยรืพีิบ้ลิก้น 

ผู้้ นำาการืสิน้บสินนการืเลุ ือกต้ั้งจากการืถอดถอนน  ีเป็นชำาวรืพีิบ้ลิก้นท ีตั้ องการืต่ั้อส้ิ เพิ อลื  มัการืเลือกต้ั้งปรืะธิานาธิ บดิ ี และ
พิยายามัทำาลายสิิทธิในการืลงคะแนนเสิิ ียงท้วปรืะเทศู  

ท ีรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย พิวกเขาใชำกฎหมัายการืถอดถอนของเรืาไปในทางท  ีผู้ดิเพิ อใหื  ได มัาซึ่ งอ้ านาจและทำ ำาให วารืะของพิรืรืคพิวก
เขาได เปรืยบี  

หว้หน าผู้้ สิน้บสินนการืเลุ ือกต้ั้งจากการืถอดถอนของรื พีิบ้ลิก้นน ี หาทางยกเลิกการืปกป้องอากาศูท ีบรืสุิิทธิของรืิ ฐ้
แคลิฟอรืเน์ ีย นำากฎหมัายความัปลอดภ้ัยของปืนมัาใชำอ กครืี ง้  และต้ั้ดการืเข าถ้งการืด้แลสุิขภัาพิสิำาหรืบผู้้ ้ ท ีจำาเป็น 

และขณะท ีรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียต่ั้อตั้ านโควดิ-19 ได ดี การืส่ิงผู้า่นอานาจใหำ  ก้บรืพีิลิ้ก้นและผู้้ สิน้บสินนของปรืะธิานาธิุ บดิ ีทรืมัป้ ์
อาจทำาให รืฐของเรืาตั้้  องกล้บไปผู้จญ่ก้บโรืครืะบาดอกครืี ง้  

เมั ือปีครืงท ี  ีผู้า่นมัา เรืาทุกคนต่ั้างปรืะสิบความัท าทาย เรืาเผู้ชำญ่กิ ้บวกฤตั้รืะดิ ้บโลกแบบท ีเคยมีัมัาก่อน แต่ั้ผู้้ วาการืรื่ ฐ้ 
Newsom ได ปฏิิบติ้ั้ตั้ามัแนวทางวทยาศูิ าสิตั้รืและท์ ำางานเชำงรืิ ุกที มุ่ังม้ันอย างมัากเพิ่  อรืื กษาชำ้ วีตั้ผู้ิ ้ คน รืวมัถ้งชำวยเหล่ ือผู้้ ได รืบ้
ผู้ลกรืะทบส้ิงสุิด 

ภัายใตั้ การืนำาของผู้้ วาการืรื่ ฐ้ Newsom ทำาให รืฐของเรืาตั้้ ่อส้ิ ก้บการืรืะบาดของโรืคได  ชำาวแคลิฟอรืเน์ ียได รืบการืฉั้ ีดวคซึ่้ นในี
อตั้รืาสิ้ ้งสุิดในปรืะเทศู ทำาให เรืาป้องก้นสิายพ้ินธุิต่์ั้าง ๆ ของเชำ อไดื  ดีกวารื่ ฐอ้  นื 

ผู้้ วาการืรื่ ฐ้ Newsom มุ่ังเน นไปที เศูรืษฐกิจของรืฐและการืฟ้  ืนฟ้การืจ างงาน 

เขาเชำ อวื าเรืาตั้่  องใชำห  วงเวลาท ีสิำาค้ญ่ยงในชำิ วีตั้นิ  ี ส้ิกครืงในการืสิามั้ ้คคีก้น เพิ อทื ำาให ม้ันใจได  วาผู้่ ้ อย้อาศู่ ้ยในรืฐ้ ไม่ัวาจะมั่ ีเชำ อื
ชำาติั้ใดหรืออยื ้ในเขตั้ใดก่ ็ตั้ามั สิามัารืถมีัชำวีตั้ทิ  ีดีกวาได่   

น้ นเป็นเหตุั้ผู้ลท ีทำาไมัเขาผู่้านแผู้นรืฐแคล้ ิฟอรืค้์มัแบค็ด วยงบปรืะมัาณ $100,000 ล าน ซึ่ งเป้ ็นแพิค็เกจการืฟ ืนฟ้เศูรืษฐกิจ
ท ีใหญ่่ท ีสุิดในปรืะวติ้ั้ศูาสิตั้รืของรื์ ฐ้ ภัายใตั้ แผู้นน ี สิองในสิามัของครือบครืวในรื้ ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียจะได รืบเง้ นเยิ ยวยาโดยตั้รืงี
อยางน่  อย $600 และธุิรืกิจขนาดเล็ก 200,000 รืายจะได รืบปรืะโยชำน้ ์จากโปรืแกรืมัเยยวยาตั้ี ่าง ๆ ของเรืา 

ผู้้ วาการืรื่ ฐ้ Newsom กำาล้งหาแนวทางแก ปัญ่หาใหม่ัท ีมีัความัสิำาค้ญ่สิำาหรืบการืตั้้ ่อส้ิ ก้บความัท าทายท ีกดด้นยงขิ  นไปอ้ กี น้ น
คือ การืไรืบ  าน การืศู้กษา โครืงสิรืางพิ  นฐานื  และไฟป า 

แต่ั้ความัเสีิยสิละ ของผู้้ อย้อาศู่ ้ยของเรืาทุกคนและความัก าวหน าของรืฐเรืาอาจตั้กอย้ ้ในความัเสิ่  ียงหากการืเลือกต้ั้งจากการื 
ถอดถอนผู้้ วาการืรื่ ฐน้  ีของรืพ้ีิบลิก้นปรืะสิบความัสิำาเรืจ็ 

น้ นเป็นเหตุั้ผู้ลท ีทำาไมัชำาวเดโมัแครืตั้และผู้้ สิน้บสินนอุ สิรืะอิ  นื ๆ ท้วท ้งรื ฐและท้ ้วท ้งปรืะเทศู  ซึ่ งรืวมัถ้ ้ง Joe Biden และ 
Kamala Harris ต่ั้อตั้ านการืถอดถอนน ี พิวกเขาเชำ อวื าผู้่ ้ วาการืรื่ ฐ้ Newsom ควรืได รืบโอกาสิในการืท้ ำางานของตั้นจนครืบ
วารืะ

ลงคะแนน "ไม่ัรืบ้" การืถอดถอนน ี เพิ อหยื ุดการืชำงอิ านาจคำ ืนของรืพีิบ้ลิก้น

หยุดการืเลือกต้ั้งจากการืถอดถอนผู้ ้ วาการืรื่ ฐ้ Newsom ของรืพีิบ้ลิก้น

stoptherepublicanrecall.com

GAVIN NEWSOM

สิำาหรืบข้  อม้ัลเพิมิัเตั้ ิมั กรุืณาติั้ดต่ั้อ:
หยุดการืเลือกต้ั้งจากการืถอดถอนผู้ ้ วาการืรื่ ฐ้ Newsom ของรืพีิบ้ลิก้น
stoptherepublicanrecall.com

https://stoptherepublicanrecall.com/
https://stoptherepublicanrecall.com/
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ข้อมี้ ูลเก ียวกับัถ้อยแถลงผูสมี้ คัรรบัเลั ือกต่ ังแทนท ีจาก
การถอดถอน
ในคู่มืีอนี 
ค้่มืัอสิำาหรืบผู้้ ้ ลงคะแนนเสีิยงน ีมีัข อม้ัลเก ียวก้บผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งแทนท  ีจากการืถอดถอน ซึ่ งจะเรื้ มัในหนิ  า 11 ของค้่มืัอน ี

ผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งแทนท  ีจากการืถอดถอน สิามัารืถซึ่ อเนื  ือท ีในค้่มืัอฉับบ้น ีเพิ อตั้ื ีพิมิัพิถ์ อยแถลงของตั้นในค้่มืัอน ีได  อยางไรืก่ ็ตั้ามั ผู้้ สิม้ัครืรืบ้
เลือกต้ั้งบางคนก ็เลือกท ีจะไม่ัซึ่ อเนื  ือท ีด้งกล่าว

กฎหมัายของรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียกำาหนดขดีจำาก้ดการืใชำจ ่ายตั้ามัความัสิม้ัครืใจสิำาหรืบผู้้ ้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งท  ีลงสิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งในตั้ ำาแหน่งของรืฐ้
ท ีเลือกจ้ดการืค่าใชำจ ่ายในการืรืณรืงค์หาเสีิยงของตั้นให อย้ภัายในวงเง่ นทิ  ีรืะบุ ผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งสิามัารืถซึ่  อเนื  ือท ีสิำาหรืบถ้  อยแถลงของตั้น 
(ส้ิงสุิด 250 คำา) ในค้่มืัอสิำาหรืบผู้้ ้ ลงคะแนนเสีิยงน ีได 

ขดีจำาก้ดการืใชำจ ่ายโดยสิม้ัครืใจส้ิงสุิดสิำาหรืบผู้้ ้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งผู้ ้ วาการืรื่ ฐในว้ นท้  ี 14 ก้นยายน 2021 การืเลือกต้ั้งจากการืถอดถอนผู้ ้ วาการืรื่ ฐ้
แคลิฟอรืเน์ ีย คือ $9,728,000

ในรืายชำ อผู้ื ้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งในหน  าน ี เครืองหมัายดอกจ ื ้น (*) หมัายถ้ง ผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งท ้วท ้งรื ฐในตั้้ ำาแหน่งผู้้ วาการืรื่ ฐ้ ซึ่ งเป้ ็นผู้้ ท ียอมัรืบ้
จำานวนเงนสิิ ้งสุิดสิำาหรืบการืใชำ้ จ ่ายตั้ามัความัสิม้ัครืใจในการืรืณรืงค์หาเสีิยงของรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย และด้งน้ นจ้งมีัทางเลือกท ีจะซึ่ อเนื  ือท ีในค้่มืัอ
สิำาหรืบผู้้ ้ ลงคะแนนเสีิยงฉับบ้น ีเพิ อตั้ื ีพิมิัพิถ์ อยแถลงของผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้ง  (ผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งบางคนเล ือกท ีจะไม่ัซึ่ อเนื  ือท ีสิำาหรืบตั้้ ีพิมิัพิ์
ถ อยแถลงของผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้ง )

สิำาหรืบรืายชำ้  อผู้ื ้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งท  ีผู้า่นการืรืบรืองข้ นสิ้  ุดท าย กรุืณาไปท ี vote.ca.gov

ผู้้ว้้า่การรฐั

ชื่่ อผู้้สิม้ครรบีเลอกตงแทนท 
จากการถอด้ถอน 

้ ั ั ่ ั ี 
พรรค

Angelyne* ไมัรืะบพิรืรืค่ ุ
Holly L. Baade* เดโมัแครืตั้
David Alexander Bramante* รืพิ้บลกนี ิ ้
Heather Collins* กรืนี
John Cox รืพิ้บลกนี ิ ้
John R. Drake* เดโมัแครืตั้
Larry A. Elder* รืพิ้บลกนี ิ ้
Kevin L. Faulconer* รืพิ้บลกนี ิ ้
Rhonda Furin รืพิ้บลกนี ิ ้
Ted Gaines* รืพิ้บลกนี ิ ้
Sam L. Gallucci* รืพิ้บลกนี ิ ้
James G. Hanink*  พิรืรืคทรืะบไมัผู้่าน

คณสิมับ้ตั้
ี ุ ่

ุ ิ
Jeff Hewitt* พิรืรืคลเบอรืเทเรืยนิ ์ ี
David Hillberg* รืพิ้บลกนี ิ ้
Caitlyn Jenner* รืพิ้บลกนี ิ ้
Dan Kapelovitz* กรืนี
Kevin K. Kaul* ไมัรืะบพิรืรืค่ ุ
Kevin Kiley* รืพิ้บลกนี ิ ้
Chauncey “Slim” Killens* รืพิ้บลกนี ิ ้
Patrick Kilpatrick* เดโมัแครืตั้
Jenny Rae Le Roux* รืพิ้บลกนี ิ ้
Steve Chavez Lodge* รืพิ้บลกนี ิ ้
Michael Loebs*  พิรืรืคทรืะบไมัผู้่าน

คณสิมับ้ตั้
ี ุ ่

ุ ิ

ชื่่ อผู้้้สิมั้ครรบัีเล่อกตั งแทนที  
จากการถอด้ถอน พรรค
David Lozano* รืพิ้บลกนี ิ ้
Denis Lucey* ไมัรืะบพิรืรืค่ ุ
Jeremiah “Jeremy” 
 Marciniak*

ไมัรืะบพิรืรืค ่ ุ

Diego Martinez* รืพิ้บลกนี ิ ้
Jacqueline McGowan* เดโมัแครืตั้
Daniel Mercuri* รืพิ้บลกนี ิ ้
David Moore*  พิรืรืคทรืะบไมัผู้่าน

คณสิมับ้ตั้
ี ุ ่

ุ ิ
Robert C. Newman II* รืพิ้บลกนี ิ ้
Doug Ose* รืพิ้บลกนี ิ ้
Kevin Paffrath* เดโมัแครืตั้
Adam Papagan* ไมัรืะบพิรืรืค่ ุ
Armando “Mando”  

Perez-Serrato*
เดโมัแครืตั้ 

 
Dennis Richter* ไมัรืะบพิรืรืค่ ุ
Brandon M. Ross* เดโมัแครืตั้
Major Singh* ไมัรืะบพิรืรืค่ ุ
Sarah Stephens* รืพิ้บลกนี ิ ้
Denver Stoner* รืพิ้บลกนี ิ ้
Joe M. Symmon* รืพิ้บลกนี ิ ้
Anthony Trimino* รืพิ้บลกนี ิ ้
Joel Ventresca* เดโมัแครืตั้
Daniel Watts* เดโมัแครืตั้
Nickolas Wildstar* รืพิ้บลกนี ิ ้
Leo S. Zacky* รืพิ้บลกนี ิ ้

http://www.vote.ca.gov


ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่ มเพื่่ อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนเป็็นผู้้จั้ัดทำาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน่  และยงัไม ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน วยงานใด 
ๆ ของรฐั แตั้ ละถ้้อยแถ้ลงถ้้กสุ่ งมอบและช้ำาระเงนิโดยสุ่มัครใจัโดยผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อน ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนท่ ไม ได้สุ่ งถ้้อยแถ้ลงเขา้มา 
อาจัม่ค่ณสุ่มบติัั้เหมาะสุ่มท่ จัะม่ช้่ อป็รากฏอย้ ในบตัั้รลงคะแนนด้วย
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ถ้อยแถลงข้องผูสมี้ คัรรบัเลั ือกต่ ังแทนท ีจากการถอดถอน
ผูว้าการร่ ฐั

• ในฐานะเจ าหน าท ีบรืหารืสิิ ้งสุิดของรืฐ้ ควบคุมัด้แลกรืะทรืวงของรืฐและหน้ ่วยงานส่ิวนใหญ่่ของรืฐ้ และแต่ั้งต้ั้งผู้ ้ พิพิิากษา
• เสินอกฎหมัายใหม่ั อนมุ้ัติั้หรือยื บย้ งการืบ้ ญ้่ญ้่ติั้กฎหมัาย และส่ิงงบปรืะมัาณรืายปีของรืฐไปย้ งสิภัาน้ ิติั้บญ้่ญ้่ติั้
• รืะดมัและส่ิงทรืพิยากรืของรื้ ฐในรืะหว้ างเหตั้่ ุฉุักเฉิันต่ั้าง ๆ

 | 

 |  | 
 |  

 

Dennis Richter ไม่ัรืะบุพิรืรืค
เติั้บโตั้ในชำนบทของรืฐมั้ ินนิโซึ่ตั้า ได รืบเล้ ือกเป็นหว้หน าพิรืรืคโซึ่เชำยลลี ิสิต์ั้เวริืกเกอรื์ ส์์ิ เป็นคนทำางาน
มัาหลายทศูวรืรืษท้งในอ ุตั้สิาหกรืรืมัรืะบบรืาง บรืรืจุเน ือส้ิตั้ว ์เหล็ก เครืองแตั้ ื ่งกาย ปัจจุบน้ทำางานอย้ท่ ี 
Walmart รืวมัตั้่ ่อส้ิ ก้บสิหภัาพิการืค าเพิ อเรืื ยกรืี องค ่าจ างท ีส้ิงข น้ ให คนทำางานสิามัารืถควบคุมัสิภัาพิการื
ทำางานได  เป็นผู้้ พิท้ิกษ์การืปฏิิวติ้ั้คิวบา ต่ั้อตั้ านการืควาบาตั้รืทางเศู ำ รืษฐกิจของวอชำงตั้ิ ้น ออกมัาพ้ิดถ้งการื
ต่ั้อส้ิ ปฏิิวติ้ั้เพิ อคนทื ำางานและเกษตั้รืกรื รืฐบาลในสิหรื้ ฐอเมัรื้ กาิ  การืนิรืโทษกรืรืมัสิำาหรืบแรืงงานอพิยพิ้

2826 S. Vermont, Suite 1, Los Angeles, CA 90007
โทรื (323) 643-4968  อเมัลี  socialistworkers2021campaign@gmail.com 
theMilitant.com

Brandon M. Ross เดโมัแครืตั้

รืฐ้แคลิฟอรืเน์ ียตั้ องการืเดโมัแครืตั้สิายกลางท ีมีัศู้กยภัาพิและเข าใจการืกล้บมัาเพิ อเปื ็นผู้้ นำา ในขณะท ีการื
แพิรืรืะบาดย่ งคงอย้ ้ ่เรืาตั้ องการืคนท ีร้ืว ทยาศูิ าสิตั้รืการืแพิทย์ และกฎหมัาย์  สิำาหรืบผู้มัแล้  วเป็นเรืองรืาว ื
การืกล้บมัา ผู้มัก่อรืางสิรื่ างตั้ ้วจนปรืะสิบความัสิำาเรืจ็ ติั้ดยาเสิพิติั้ด และส้ิญ่เสีิยทุกอยางไป่  หล้งจากน้ นผู้มั
เอาชำนะการืติั้ดยาและเรืมัตั้ิ  นใหม่ัจากศู้นยเพิ์  อสิรืื างท ุกอยางข่  นมัาใหมั้ ่ ผู้มัเป็นชำาวแคลิฟอรืเน์ ียโดยกำาเนิด
และเติั้บโตั้ในแซึ่นดีเอโก ผู้มัเข าศู้กษาท ี UC Davis และสิำาเรืจการืศู็ ้กษาด วยเกียรืติั้นิยมัอนด้ ้บหน ้งด าน
พิน้ธุิศูาสิตั้รื ์ผู้มัศู้กษาต่ั้อในโรืงเรืยนแพิทยี เพิ์  อเปื ็นแพิทย ์ขณะเดียวก้นก็สิำาเรืจการืศู็ ้กษารืะด้บปรืญ่ญ่าิ
โทสิาขาสิาธิารืณสุิขและปรืญ่ญ่าโทสิาขาบรืิ หารืธิิ ุรืกิจ ต่ั้อมัา ผู้มัได ก่อต้ั้งศู ้นยศ้์ูลยกรืรืมัความังามัท ีปรืะสิบ
ความัสิำาเรืจ็ ผู้มัมีัพิรือมัท ุกอยาง่  รืวมัถ้งครือบครืวและบ้ ุตั้รืสิามัคน จากน้ นผู้มัก็ส้ิญ่เสีิยทุกอยางไปหล่ ้งจาก
ติั้ดยาเสิพิติั้ด เรืมัดิ  วยการืติั้ดยาเข าฝ่ นหลิ ้งจากใชำยาเพิ  อรืื กษาอาการืบาดเจ้ ็บท ีหล้ง อาชำพิการืงานี  ชำวีติั้
การืแต่ั้งงาน การืเงนิ เพิ อนื  และอานาจปกครืองบำ ุตั้รืของผู้มั—หายไปก้บตั้า! ผู้มัเข าโปรืแกรืมัฟ ืนฟ้เมั ือ
เจ็ดปีก่อนและพิลิกชำวีตั้ของผู้มัิ  ผู้มัสิำาเรืจการืศู็ ้กษาจากโรืงเรืยนกฎหมัายและสิรืี างแนวปฏิ ิบติ้ั้ทางการื
แพิทยของตั้นเองใหมั์ ่ให ดีข นกว้ าเด่ ิมั ผู้มัได อานาจปกครืองบำ ุตั้รืกล้บมัา มีัครือบครืวท้  ีแสินวเศูิ ษ และมีัชำวีติั้
ท ีสิมับ้รืณ์ ผู้มัทำางานการืกุศูลเพิ อผู้ื า่ต้ั้ดเสิรืมัความังามัฟรืิ ใหี  ก้บเด็ก ๆ หล้งจากได รืบบาดเจ้ ็บและการืรืกษา้
ด วยการืฉัายรืงสิ้ ีสิำาหรืบเน้  ืองอกในสิมัอง ผู้มัใชำชำ วีตั้อยิ างมั่ ีสิติั้และจะเป็นผู้้ วาการืรื่ ฐท้  ีดีเยยมั ี  ผู้มัหวงว้ า่
อยางน่  อยจะเป็นแรืงบน้ดาลใจให ก้บผู้้ ติั้ดยาเสิพิติั้ดและครือบครืวเพิ้  อใหื  สิามัารืถเอาชำนะการืติั้ดยาได  

5565 Grossmont Center Dr., Bldg 3, Suite 461, La Mesa, CA 91942
โทรื (619) 883-3599 อเมัลี Ross4gov@gmail.com ross4gov.com 
Facebook: profile.php?id=100070604324742 Twitter: BrandonRossCalifornia
Instagram: brandonrosscalifornia

| 

 |

ถอยแถลงของผู้ สิมัครืรืบเลอกตั้งแทนทจากการืถอดถอน 

mailto:socialistworkers2021campaign@gmail.com
https://www.theMilitant.com
mailto:Ross4gov@gmail.com
https://www.ross4gov.com
http://www.facebook.com/profile.php?id=100070604324742
http://www.twitter.com/@BrandonRossCalifornia
http://www.instagram.com/brandonrosscalifornia


12 | ถ อยแถลงของผู้้ สิม้ัครืรืบ้เลือกต้ั้ งแทนที จากการืถอดถอน

ถ้้อยแถ้ลงของผู้้ส้มัคัรรบัเลือกตัั้ งแทนท่ จากการถ้อดถ้อน ต่ั้อ

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่ มเพื่่ อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนเป็็นผู้้้จััดทำาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน่  และยงัไม ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน วยงานใด 
ๆ ของรฐั แตั้ ละถ้้อยแถ้ลงถ้้กสุ่ งมอบและช้ำาระเงนิโดยสุ่มัครใจัโดยผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อน ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนท่ ไม ได้สุ่ งถ้้อยแถ้ลงเขา้มา 
อาจัม่ค่ณสุ่มบติัั้เหมาะสุ่มท่ จัะม่ช้่ อป็รากฏอย้ ในบตัั้รลงคะแนนด้วย

Doug Ose รืพีิ้บลิก้น

ใชำชำ วีตั้ในรืิ ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียพิรือมัความัค ้บข องใจ ผู้้ นำาของเรืาไม่ัได มัาส้ิมัผู้ส้ิก้บชำวีตั้ปรืะจิ ำาวนท้  ีเกิดข น้
จรืงิ และด้เหมืัอนจะไม่ัสินใจผู้ลล้พิธิ ์การืศู้กษาของรืฐท้ ำาให ล้กหลานของเรืาล มัเหลว ความัปลอดภ้ัยของ
ปรืะชำาชำนลดลง อตั้รืาการืเก้ ิดอาชำญ่ากรืรืมัพุิง่ส้ิงข น้ และการืหก้เงนตั้ิ ำารืวจก็ไม่ัได ผู้ล AB 5 ทำาลายโอกาสิ
ของผู้้ รืบจ้  างอสิรืะิ  ข อจำาก้ดจากโควดิ-19 ท ีไม่ัสิมัเหตุั้สิมัผู้ลทำาลายงานและธุิรืกิจเพิมิัมัากข  น้ นโยบายท ีไม่ั
ยดหยื ุนท่ ำาลายความัก าวหน าทางวชำาการืของนิ ้กเรืยนเปี ็นเวลาหน ้งปี คนไรืท  ีอย้อาศู่ ้ยมัากเกินจะควบคุมั 
ท ีอย้อาศู่ ้ยและอาหารืแพิงเกินไป ภัาษีน ำาม้ันของรืฐมัากเก้ ินไป ค่าไฟฟ้ากำาล้งพุิง่ส้ิงข น้ น ำายงคงขาดแคลน้  
รืถไฟความัเรืวสิ็ ้งเป็นบอ่เกิดแหง่หายนะ รืฐบาลเข้  าใจผู้ดิมัหน้ต์ั้ท ีบอกวาตั้นเองน่ ้  นลดความัเสิ ียงจากเพิลิง
ไหมั ลงแล ว เพิรืาะรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียตั้ องลุกเป็นไฟทุกปี ชำาวแคลิฟอรืเน์ ียหลายล านคนได รืบผู้ลกรืะทบจาก้
ภ้ัยพิบิติ้ั้ท ี Employment Development Department และยงไมั้ ่มีัการืดำาเนินการืแก ไขใด ๆ บาดแผู้ลเหล่า
น ีเกิดข นจากน้  ำามืัอของเรืาเอง แต่ั้ไม่ัควรืเป็นเชำนน่  ี เรืาสิามัารืถสิรืางความัฝ่ นของรืั ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียข นมัา้
ใหม่ัได  เรืมัตั้ิ  นด วยต้ั้วเลือกโรืงเรืยนี  K–12 ของรืฐ้ ยกเลิกขดีจำาก้ดในการืสิม้ัครืเข าเรืยนโรืงเรืี ยนในกี ำาก้บ
รืฐบาล้  เงนทิ ุนตั้ องตั้ามัติั้ดเด็กไปทุกท ี การืบง้ค้บใชำกฎหมัายเง นทิ ุน ตั้ องรืบผู้้ ดิชำอบเรืองอาชำญ่ากรื ื  จ้ดหา
ทรืพิยากรืการืรื้ กษาและให้  คำาปรืกษาท้  ีจำาเป็นสิำาหรืบผู้้ ้ ติั้ดยาเสิพิติั้ดและผู้้ ป วยทางจิตั้ท ีเตั้รืดเตั้รื็ บนท่  อง
ถนน สิรืางท  ีอย้อาศู่ ้ยท ีเรืาพิอจ่ายได  ลดภัาษีน ำาม้ัน สิรืางแหล ่งก้กเก็บน ำา ลดเชำ อไฟปื  า แก ไข Employment 
Development Department และจ่ายเชำคให็  ก้บผู้้ มีัสิิทธิ ิ ทุกสิิ งท ีผู้มัหวงแหนอย้ในรื่ ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย และผู้มั
กำาล้งต่ั้อส้ิ เพิ อสิื ิ งน้ น ความัเป็นผู้้ นำาและปรืะสิบการืณ์เป็นเรืองสิ ื ำาค้ญ่ ถ้งเวลาแหง่การืเปล ียนแปลงแล ว 
ผู้มัขอคะแนนเสีิยงจากทุกท่าน

4013 Park Drive, Sacramento, CA 95841
โทรื (916) 806-3110  อเมัล dougose@hotmail.com oseforcalifornia.com 
Facebook: DougOseCalifornia Twitter: @DougOse Instagram: dougose 
ชำองทางอน: TikTok: @dougose

Caitlyn Jenner | รืีพิ้บลิ ก้น
รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียเป็นบ านของดิฉ้ันมัาเกือบ 50 ปีแล ว ดิฉ้ันมัาท ีน ีเพิรืาะร้ืว าท่ ุกคนสิามัารืถทำาความัฝ่นั
ให กลายเป็นจรืงไดิ   ไม่ัวาจะมั่ ีภ้ัมิัหล้งหรือฐานะอยื างไรืก่ ็ตั้ามั ในชำวงทศู่ วรืรืษท ีผู้า่นมัา เรืาได เหน็แสิงรืบิ
หรืของรื ี ฐสิ้ ีทองลดเลือนลงด วยการืปกครืองแบบพิรืรืคเดียว ทำาให การืเมืัองอย้เหน่ ือความัก าวหน าและ
ผู้ลปรืะโยชำน์พิเิศูษอย้เหน่ ือปรืะชำาชำน แซึ่ครืาเมันโตั้ตั้ องการืผู้้ นำาท ีซึ่ อสิื ้ตั้ยและมั์ ีวส้ิิยท้ศูน์ท ีชำดเจน้  ดิฉ้ัน
เป็นคนปฏิิวติ้ั้ความัคิดท ีมีัความัเหน็อกเหน็ใจและสุิขุมัรือบคอบมัาตั้ลอดชำวีติั้ ต้ั้งแตั้ ่เป็นต้ั้วแทนปรืะเทศู
สิหรืฐอเมัรื้ กาและควิ าเหรื ยญ่ทองในกี ีฬาโอลิมัปิก ไปจนถ้งมีัส่ิวนชำวยข่ บ้เคล ือนการืเคล ือนไหวเพิ อความัื
เท่าเทียมั ในฐานะผู้้ วาการืรื่ ฐ้ ฉ้ันจะต่ั้อส้ิ เพิ อครือบครืื ว้ ปกป้องล้กหลานของเรืา และรืบปรืะก้ ้นวาธิ่ ุรืกิจจะ
เติั้บโตั้ได อกครืี ง้  เรืาได เหน็ค่าครืองชำพิพิี ุง่ส้ิงข น้ นำาไปส่้ิการืไรืท  ีอย้อาศู่ ้ยและรืาคาน ำาม้ันท ีทะยานต้ั้ว น ีไม่ัใชำ่
รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียท ีเรืาร้ืจ ้ก เรืาทำาได ดีกวาน่  ี และดิฉ้ันเป็นผู้้ สิม้ัครืเพิยีงคนเดียวท ีสิามัารืถรืบมั้ ือก้บความั
ท าทายเหล่าน ีได  ดิฉ้ันจะยบย้ งการืเพิ้ มิัภัาษ ีใหม่ัใด ๆ รืวมัท้งความัพิยายามัใด  ๆ ในการืหก้เงนตั้ิ ำารืวจ และ
ดิฉ้ันจะยบย้ งความัพิยายามัใด้  ๆ ท ีจะรืดรือนผู้ลปรืะโยชำนิ ์หรือศูื ้กดิ ศูรืของทหารืผู้ี า่นศู้กของเรืาและผู้้ ปฏิิบติ้ั้
การืฉุักเฉิันเบ องตั้ื  นตั้ามัท ีพิวกเขาสิมัควรืได รืบ้

caitlynjenner.com
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ถ้้อยแถ้ลงของผู้้ส้มัคัรรบัเลือกตัั้ งแทนท่ จากการถ้อดถ้อน ต่ั้อ

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่ มเพื่่ อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนเป็็นผู้้้จััดทำาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน่  และยงัไม ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน วยงานใด 
ๆ ของรฐั แตั้ ละถ้้อยแถ้ลงถ้้กสุ่ งมอบและช้ำาระเงนิโดยสุ่มัครใจัโดยผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อน ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนท่ ไม ได้สุ่ งถ้้อยแถ้ลงเขา้มา 
อาจัม่ค่ณสุ่มบติัั้เหมาะสุ่มท่ จัะม่ช้่ อป็รากฏอย้ ในบตัั้รลงคะแนนด้วย

Kevin L. Faulconer รืพีิ้บลิก้น
ผู้มัเชำ อวื ารื่ ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียเป็นบ านของผู้้ คนท ีฉัลาดท ีสุิด มีันวตั้กรืรืมัล้  ำาท ีสุิด และทำางานหน้กท ีสุิด
ในโลก แต่ั้น่าเสีิยดายท ีรืฐบาลของรื้ ฐท้ ำาให เรืาล มัเหลว ปีแล วปีเล่า น้กการืเมืัองแซึ่ครืาเมันโตั้ทำาให รืฐ้
แคลิฟอรืเน์ ียมีัค่าใชำจ ่ายส้ิงข น้ แต่ั้กล้บปลอดภ้ัยน อยลง ทำาให การืดำารืงชำวีตั้ทิ  ีดี ซึ่ อบื  าน เรืมัตั้ิ  นธุิรืกิจ และ
เกษียณอายุยากข น้ เรืาตั้ องการืความัคิดใหม่ั ๆ วธิิแกี  ปัญ่หาท ีแท จรืงิ ปรืะสิบการืณ์ท ีไววางใจได   ในฐานะ
นายกเทศูมันตั้รืแซึ่นดี ีเอโก ผู้มัได ปฏิิร้ืปรืฐบาลและมั้ ุ่งเน นไปท ีเรืองพิ ื  นฐานื  อาทิ ปรืะสิบความัสิำาเรืจใน็
การืลดจำานวนคนไรืท  ีอย้อาศู่ ้ย ปรืบสิมัด้ ุลงบปรืะมัาณ เพิมิัเง นทิ ุนของตั้ำารืวจ ซึ่อมัแซึ่มัถนนโดยไมั่ ่ตั้ องข น้
ภัาษี ในฐานะผู้้ วาการืรื่ ฐ้ ผู้มัจะจ้ดรืะเบยีบเต็ั้นท์พิก้แรืมัของคนไรืท  ีอย้อาศู่ ้ยท ีไม่ัปลอดภ้ัยด วยความัเหน็
อกเหน็ใจแต่ั้แน่วแน่ ซึ่ งพิ้ ส้ิิจน์แล ววาได่  ผู้ลในแซึ่นดีเอโก ทำาให รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียมีัรืาคาท ีจ้บตั้ องได มัากข น้ 
เรืมัจากการืตั้ิ ้ดลดภัาษีชำนชำนกลางมัากท้  ีสุิดในปรืะวติ้ั้ศูาสิตั้รืของรื์ ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย ปกป้องชำาวแคลิฟอรืเน์ ีย
ให ปลอดภ้ัยโดยหยุดการืปล่อยต้ั้วอาชำญ่ากรืความัรุืนแรืงก่อนกำาหนดและบง้ค้บใชำกฎหมัายของเรืา  ให 
ความัสิำาค้ญ่ส้ิงสุิดในการืป้องก้นไฟป า จ้ดการืก้บความัล มัเหลวของโครืงข่ายไฟฟ้า และขยายแหล่งก้กเก็บ
นำ า เพิ อปกปื ้องให ชุำมัชำนปลอดภ้ัย มีัไฟฟ้าใชำ  และน ำาไหล เปิดโรืงเรืยนเตั้ี ็มัร้ืปแบบและปฏิิร้ืปการืศู้กษาให 
มุ่ังเน นน้กเรืยนและมัี ีความัรืบผู้้ ดิชำอบต่ั้อผู้้ ปกครือง สิน้บสินนใหุ  ผู้้ ปกครืองมีัอานาจในการืเลำ ือกโรืงเรืยนี
ท ีดีท ีสุิดสิำาหรืบบ้ ุตั้รืหลานของตั้น ปฏิิร้ืปกรืมัยานยนต์ั้ (Department of Motor Vehicles, DMV) และ
สิำาน้กงานคนวางงานท่  ีไม่ัมีัปรืะสิิทธิภัาพิิ  ให มุ่ังเน นล้กค าและสิะดวกยงขิ  น้ หยุด “รืถไฟหว้กรืะสุินไรืจ ุด
หมัาย” ท ีสิิ นเปลือง ปรืบปรื้ ุงถนนและทางหลวงแทน บอกลาผู้ลปรืะโยชำน์พิเิศูษท ีทำาลายรืฐบาลของเรืา้  
คุณสิมัควรืได ใชำชำ วีติั้ ได ทำางาน และได เกษียณอยางมั่ ีเกียรืติั้ในรืฐท้  ีปลอดภ้ัย สิะอาด และมีัรืาคาจ้บตั้ องได  
ด วยไอเดียสิดใหม่ัและปรืะสิบการืณ์ความัเป็นผู้้ นำาแบบใหม่ั เรืาสิามัารืถแก้ไขปัญ่หาของรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียได   
www.KevinFaulconer.com

P.O. Box 6871, San Diego, CA 92166-6871
โทรื: (619) 354-8230  อเมัล: info@kevinfaulconer.com kevinfaulconer.com 
Facebook: kevinfaulconer Twitter: kevin_faulconer Instagram: kevinfaulconer

Holly L. Baade | เดโมัแครืตั้
ผู้้ นำาสิความัสิดใสิ้่ ในวนใหมั้ ่

10C School Street, Fairfax, CA 94930
โทรื: (415) 488-6218 | อเมัล: ี elect@holly2021.com | holly2021.com 
Facebook: holly.baade | Twitter: hollybaade | Instagram: holly.baade 
ชำองทางอน: ่ ื mettacine.org

| 

 | ี  | 
  |   |  

http://www.KevinFaulconer.com
mailto:info@kevinfaulconer.com
http://www.kevinfaulconer.com
http://www.facebook.com/kevinfaulconer
http://www.twitter.com/@kevin_faulconer
http://www.instagram.com/kevinfaulconer
mailto:elect@holly2021.com
http://www.holly2021.com
http://www.facebook.com/holly.baade
http://www.twitter.com/@hollybaade
http://www.instagram.com/holly.baade
http://www.mettacine.org


14 | ถ อยแถลงของผู้้ สิม้ัครืรืบ้เลือกต้ั้ งแทนที จากการืถอดถอน

ถ้้อยแถ้ลงของผู้้ส้มัคัรรบัเลือกตัั้ งแทนท่ จากการถ้อดถ้อน ต่ั้อ

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่ มเพื่่ อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนเป็็นผู้้้จััดทำาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน่  และยงัไม ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน วยงานใด 
ๆ ของรฐั แตั้ ละถ้้อยแถ้ลงถ้้กสุ่ งมอบและช้ำาระเงนิโดยสุ่มัครใจัโดยผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อน ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนท่ ไม ได้สุ่ งถ้้อยแถ้ลงเขา้มา 
อาจัม่ค่ณสุ่มบติัั้เหมาะสุ่มท่ จัะม่ช้่ อป็รากฏอย้ ในบตัั้รลงคะแนนด้วย

David Alexander Bramante  รืพ้ีิบลิก้น

ชำาวแคลิฟอรืเน์ ีย - ผู้มัอาจจะเป็นเชำนค่ ุณหรือคนรืื ้จ ้กของคุณ ผู้มัอาศู้ยอย้และใชำ่ ชำ วีตั้ทิ ้งหมัดท  ีน ีหรือแทบื
จะท้วลอสิแองเจล ิสิ ผู้มัถ้กเล ียงและโตั้มัาโดยแม่ัเล ียงเด ียว คนเดียวก้นก้บท ีเล ียง Miles และผู้มัด วย
บต้ั้รืแลกอาหารืขณะท ีเธิอกำาล้งศู้กษาโรืงเรืยนกฎหมัายในเซึ่าที ์เวสิต์ั้เทิรืน์ ผู้มัได เรืยนรืี ้ความัหมัายของ 
งานหน้กต้ั้งแแตั้ ่ยงเล้ ็กและผู้มัตั้ องการืเปล ียนแปลงสิภัาวะแวดล อมัให แก่ล้ก ๆ ของผู้มัในอนาคตั้ ผู้มัได 
เข าศู้กษาท ี UCLA ก่อนท ีจะออกมัาทำางานลงทุนในอส้ิงหารืมัทรืิ พิย้  ์ต่ั้อมัาก็ได เป็นนายหน าซึ่ อขายรืะดื ้บ
ส้ิงให บรืษ้ิทอยาง่  Marcus & Millichap และ Douglas Elliman ผู้มัเป็นเจ าของ My Home Agent ธุิรืกิจ
ด านการืตั้ลาดอส้ิงหารืมัทรืิ พิย้ ขนาดเล์ ็ก และมีั The Bramante Group เป็นทีมังานอส้ิงหารืมัทรืิ พิย้ ของ์
ผู้มั ตั้อนน ีผู้มัเป็นพิอ่ล้กสิามัท ีถ้กเล ียงด วยค่านิยมัท้งแบบย วและแบบครืิ สิเตั้ิ ียน ผู้มัอยากเป็นผู้้ วาการืรื่ ฐ้
แคลิฟอรืเน์ ียเพิรืาะผู้มัเชำ อวื าชำาวแคล่ ิฟอรืเน์ ียค้่ควรืก้บสิิ งท ีดีท ีสุิด รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียเป็นบ านของอุทยาน
แหง่ชำาติั้เก าแหง่ ซึ่ลิิคอนแวลลีย ์ฮิอลลีวด้ แนวชำายฝ่ งทะเลแปซึ่ั ฟิิกท ียาวท ีสุิด และอ นื ๆ อกมัากมัายี  ใน
ฐานะผู้้ วาการืรื่ ฐ้ ผู้มัจะใชำอ สิรืภัาพิเปิ ็นหว้ใจหล้กในการืทำานโยบาย และขอคำาแนะนำาจากผู้้ เชำยวชำาญ่ใน ี
กรืณีท ีจำาเป็น น้ นหมัายถ้งอสิรืะทิ  ีจะเป็นเสิรืนิียมัหรืออนื รุืกษ้ ์นิยมั อสิรืะทิ  ีจะเป็น LGBTQI อสิรืะทิ  ีจะฉีัด
หรือไมัื ่ฉีัดวคซึ่้ นี อสิรืะทิ  ีจะใส่ิหรือไมัื ่ใส่ิหน ากาก ผู้มัจะชำะล างรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย ผู้มัตั้ องการืให นโยบายของ
ผู้มัทำาให รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียดีข นในท้ ้นที และดียงขิ  นสิ้ ำาหรืบรื้ ุนอนาคตั้่  ผู้มัจะไม่ับรืหารืรืิ ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียเพิยีง
ลำาพิง้ แต่ั้จะบรืหารืกิ ้บพิวกคุณทุกคน

26565 W Agoura Road, Suite 200, Calabasas, CA 91302
โทรื: (323) 484-4695  อเมัล: politics@davidbramante.com davidbramante.com 
Facebook: davidbramanteforgovernor Twitter: davidbramante 
Instagram: davidbramante

Heather Collins | กรืีน
พิรืรืคกรืน เจี  าของธุิรืกิจขนาดเล็กท ีเป็นผู้้ อพิยพิ
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ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่ มเพื่่ อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนเป็็นผู้้้จััดทำาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน่  และยงัไม ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน วยงานใด 
ๆ ของรฐั แตั้ ละถ้้อยแถ้ลงถ้้กสุ่ งมอบและช้ำาระเงนิโดยสุ่มัครใจัโดยผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อน ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนท่ ไม ได้สุ่ งถ้้อยแถ้ลงเขา้มา 
อาจัม่ค่ณสุ่มบติัั้เหมาะสุ่มท่ จัะม่ช้่ อป็รากฏอย้ ในบตัั้รลงคะแนนด้วย

James G. Hanink พิรืรืคท ีรืะบุไม่ัผู้่านคุณสิมับ้ติั้
หล้งจาก 43 ปี ในรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย ผู้มัได ร้ืจ ้กรืฐน้  ีเป็นอยางด่ ี ในฐานะน้กการืศู้กษา ผู้มัสิน้บสินนุ
ความัสิาม้ัคคี ปรืะโยชำน์ส่ิวนรืวมั และอสิรืะในการืนิ ้บถือศูาสินา ผู้มัจะทำางานเพิ อความัยื ุติั้ธิรืรืมั
ในบ านเรือนื  โรืงเรืยนี  และสิถานท ีทำางาน ผู้มัสิน้บสินนความัเปุ ็นเจ าของท ีอย้อาศู่ ้ย รืาย
ได ในการืดำารืงชำวีติั้ และการืด้แลเด็กท ีมีัรืาคาจ้บตั้ องได  เรืาตั้ องจ้ดการืความัรืบผู้้ ดิชำอบต่ั้อ
ทรืพิยากรืธิรืรืมัชำาตั้้ ิของเรืา หล้กสิำาค้ญ่ของผู้มัคือการืเคารืพิในเกียรืติั้ของการืมีัชำวีติั้ ต้ั้งแตั้ ่การื
ปฏิิสินธิจนการืตั้ายโดยธิรืรืมัชำาตั้ิ ิ เยยมัเย ี อนเรืาทื  ี solidarity-party.org

443 W. Hillsdale St., Inglewood, CA 90302
โทรื: (310) 671-4412  อเมัล: jhanink70@gmail.com CA.solidarity-party.org 
Facebook: Dr.JamesG.HaninkforGovernorofCalifornia

Jeff Hewitt | พิรืรืคลิเบอรืเทเรื์ ยนี

ผู้มัรืกรื้ ฐน้  ี ในฐานะชำาวแคลิฟอรืเน์ ียแท รุืนท่  ีสิามั ผู้มัได ต้ั้งครือบครื วและท้ ำาธุิรืกิจท ีน ี ในแคลิฟอรืเน์ ีย ผู้มั
ละอายใจท ีรืฐของเรืาเสิ้  ือมัโทรืมัลงอยางมัากจนอาจท่ ำาให ล้กหลานของผู้มัไม่ัสิามัารืถวางรืากฐานชำวีติั้
ได อยางท่  ีผู้มัเคยทำา รืาคาบ านท ีทะยานข น้ ความัขาดแคลนโครืงสิรืางพิ  นฐานื  และรืะบบการืศู้กษาท ีไม่ั
สิมับ้รืณ์เป็นเพิยีงจุดเรืมัตั้ิ  นของปัญ่หาท ีแยย่งกวิ า่ เมั ือครืงผู้มัได้  ถ้กรืบเล้ ือกเป็นท ีปรืกษาเทศู้ มัณฑลในปี 
2018 ผู้มัตั้ องการืทำาอยางด่ ีท ีสุิดท ีสิรืางเศู รืษฐกิจชุำมัชำนและสิรืาง โครืงสิรืางพิ  นฐานื ท ีพิง้ทะลายข นมัาใหมั้ ่ 
ผู้มัไม่ัอาจจินตั้นาการืความัท าทายท ีเฝ่ารือผู้มัอย้ ้ ่แทนท ีจะสิรืางถนน  ผู้มัต่ั้อส้ิ ก้บรืฐเพิ้  อการืแจกจื ่ายวคซึ่้ นี
อยางเท่  ียงธิรืรืมัในเทศูมัณฑลของเรืา แทนท ีจะสิรืางบ  านเรือนื  ผู้มัได มุ่ังม้ันไปท  ีการืวจ้ิยเพิ อชำื วยให่  ชุำมัชำน
ของผู้มัปลอดภ้ัย แทนท ีจะเข าชำนก้บวกฤตั้คนไรืิ บ  าน ผู้มัได แจกจ่ายอาหารืแก่ครือบครืวท้  ีตั้ องตั้กงาน ผู้มั
ภ้ัมิัใจในงานท ีผู้มัและเพิ อนรืื วมังานของผู้มัได่  ทำา ถ้งแมั จะมีัคำาส้ิงท  ีแยและไรื่ เหตั้ ุผู้ลของรืฐบาลก้ ็ตั้ามั ผู้มั
ขอเสินอความัผู้สิมัผู้สิานมีัเอกล้กษณ์ของปรืะสิบการืณ์ท ีผู้า่นการืเลือกต้ั้ง  ไหวพิรืบในแบบธิิ ุรืกิจขนาดเล็ก 
และความัต้ั้งใจของน ้กบรืหารืทิ  ีพิบเหน็ได น อยน้ก ในฐานะผู้้ วาการืรื่ ฐคนตั้้ ่อไป ผู้มัจะจ้ดการืวกฤตั้นิ  ำาเป็น
อยางแรืก่  โดยจ้ดให มีัการืจ้ดหาเงนเสิรืิ มัสิิ ำาหรืบการืขนสิ้ ่งและขยายเข อนตั้ื ่าง ๆ การืขาดแคลนบ านเรือนื  
การืศู้กษา และหน ีบำานาญ่ท ีกำาล้งจะเกิดข น้ ก็อย้ในว่ ส้ิิยท้ศูน์ของผู้มัเชำนก่ ้น ในฐานะน้กเสิรืนิียมัท ีภัาคภ้ัมิัใจ 
ผู้มัจะทำางานข ามัพิรืรืคเพิ อใหื  งานสิำาเรืจ็ www.hewitt4ca.com

โทรื: (951) 588-5585 | อเมัล: ี info@hewitt4ca.com | hewitt4ca.com 
Facebook: @hewitt4ca | Twitter: @hewitt4ca | Instagram: hewittforca
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David Hillberg  รืีพ้ิบลิก้น

ผู้มัจะบง้ค้บใชำกฎหมัาย  รืวมัท้งสิ ่งเสิรืมัและสินิ ้บสินนรืุ ฐธิรืรืมัน้ ญ่แห้ ง่รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียรืวมัถ้งรืฐธิรืรืมัน้ ญ้่
แหง่สิหรืฐอเมัรื้ กาิ  ผู้มัจะเรืยกรืี องเชำ นเด่ ียวก้บคนท ีเลือกต้ั้งเข  าไปรืบตั้้ ำาแหน่ง สิถานท ีค ุมัภ้ัย และนโยบาย
เปิดเขตั้แดนท ีละเมิัดกฎหมัายหรือสิื ิ งอ นื ๆ ท ีพิบวาละเมั่ ิดรืฐธิรืรืมัน้ ญ้่ ตั้ องทำาให ถ้กตั้ อง เหล่าคนท ีเข าไป
ในหอแหง่อานาจควรืไดำ  รืบการืบอกกล้ ่าวเป็นเวลานานแล ว พิวกเขาหลุดออกจากเสิ นทางไปเป็นเวลานาน
แล ว และเรืาได จ่ายมัากเกินไปมัานานแล ว เรืาต่ั้างทนมัามัากเกินพิอแล ว

P.O. Box 9977, Fountain Valley, CA 92728
โทรื: (714) 580-7486  อเมัล: davidhillberg@yahoo.com

Angelyne | ไม่ัรืะบุพิรืรืค
Angelyne รืาชำนีิบลิบอรืด์ ผู้้ ท ีได รืบความัเคารืพิชำ้  นชำมัื  น้กการืเมืัองผู้้ มีัปรืะสิบการืณ์

P.O. Box 3864, Beverly Hills, CA 90212
โทรื: (323) 461-2148 | อเมัล: angelyneforgovernor@gmail.com ี
angelyneforgovernor.com | Facebook: officialangelyne | Twitter: Angelyne2222 
Instagram: officialangelyne
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ถ้้อยแถ้ลงของผู้้ส้มัคัรรบัเลือกตัั้ งแทนท่ จากการถ้อดถ้อน ต่ั้อ

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่ มเพื่่ อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนเป็็นผู้้้จััดทำาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน่  และยงัไม ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน วยงานใด 
ๆ ของรฐั แตั้ ละถ้้อยแถ้ลงถ้้กสุ่ งมอบและช้ำาระเงนิโดยสุ่มัครใจัโดยผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อน ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนท่ ไม ได้สุ่ งถ้้อยแถ้ลงเขา้มา 
อาจัม่ค่ณสุ่มบติัั้เหมาะสุ่มท่ จัะม่ช้่ อป็รากฏอย้ ในบตัั้รลงคะแนนด้วย

Larry A. Elder รืีพ้ิบลิก้น

เกิดอะไรืข นก้ ้บรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียของเรืา ถ้งบดิาผู้้ เป็นทหารืเรือในสิงครืามัโลกครืื งท้   ีสิองและหยุดเรืยนี
เกรืด 8 รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียเป็นรืฐทองค้ ำาท ีแท จรืงิ เขามัาท ีน ีหล้งจบสิงครืามัและทำางานเป็นพิน้กงาน
ทำาความัสิะอาดสิองแหง่ เศูรืษฐกิจท ีเข มัแขง็ของรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียในตั้อนน้ นทำาให เขาสิามัารืถซึ่ อบื  าน
ได  อย้ก้่บภัรืรืยาท ีเป็นแม่ับ านและเล ียงล้กสิามัคนได  บ านหล้งน้ นตั้อนน ีมีัรืาคา $600,000 การืใชำชำ วีติั้
ทุกวนน้  ีเป็นฝ่นรืั ายท  ีครือบครืวรื้ ุนใหมั่ ่ตั้ องพิบเจอ และกำาล้งตั้ องบากบนตั้ามัรือยพิ้ อ่ของผู้มั ยุติั้สิงครืามั
ของรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียท ีชำนชำนกลางเรื้  ยกรืี องให  ลดรืะเบยีบท ีเพิมิัรืาคาท  ีอย้อาศู่ ้ยและการืส่ิงงานไปยงรื้ ฐ้
อื น ๆ โรืงเรืยนของรืี ฐในลอสิแองเจล้ ิสิ ทำาให ฉ้ันได เข าเรืยนในมัหาวี ทยาลิ ้ยในกลุ่มั Ivy League และ
โรืงเรืยนกฎหมัายี  ทุกวนน้  ี เด็กน อยคนท ีเรืยนในโรืงเรืี ยนมัี ้ธิยมัศู้กษาตั้อนปลายในเมืัองจะมีัความั
เชำยวชำาญ่ในคณ ี ิตั้ศูาสิตั้รื ์ในฐานะท ีเป็นผู้้ วาการื่  ฉ้ันจะขยายโรืงเรืยนในกี ำาก้บของรืฐและรืณรืงค้ ์สิำาหรืบ้
ต้ั้วเลือกโรืงเรืยนี  จุดปรืะกายการืแขง่ขน้เพิ อใหื  มีัความัเป็นเลิศูในการืศู้กษาต้ั้งแตั้ ่ K–12 ถ้งม้ัธิยมั
ปลาย สิิ งน ีสิามัารืถทำาให เสิรืจลงไปได็   รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียสิามัารืถบน้ท้กงบปรืะมัาณและการืปรืบข้  นภัาษ้ ี
ได อยางไรื่  . . . และยงผู้้ ้ ท ีไรืท  ีอย้ท้่วไป  ฉ้ันให คำาม้ันท  ีจะยกเครืองกรืะบวนการืด ื  านงบปรืะมัาณของเรืา 
ยกเลิกการืข นภัาษ้ ีน ำาม้ันครืงล้ ่าสุิด และทำางานด วยศูรืทธิาและองค้ ์กรืไม่ัแสิวงหาผู้ลกำาไรืเพิ อใหื  กำาล้งใจพิ ี
น องท ีไรืบ  านของเรืา ฉ้ันยงจะสิน้ ้บสินนการืปฏิุ ิร้ืปกรืะบวนการืยุติั้ธิรืรืมัทางอาญ่าอยางแท่  จรืงิ ในขณะท ี
ต่ั้อตั้ านการืไม่ัปรืะก้นต้ั้วผู้้ กรืะทำาความัผู้ดิซึ่ าำ  และสิน้บสินนตัุ้ ำารืวจและอยการืด้  วยใจจรืงในการืตั้ิ ่อส้ิ เพิ อยื ุติั้
คล ืนอาชำญ่ากรืรืมัของรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย ผู้มัไม่ัใชำน้่กการืเมืัองผู้้ มีัอานาจชำำ นสิ้  ้ง ผู้มัขอคะแนนเสีิยงของท่าน 
ผู้มัมัองโลกในแงดี่ มัาชำวยก่ ้นทำาให รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียรุืงเรื่ องอื กครืี งหน้  ้ง

ElectElder.com

Joel Ventresca | เดโมัแครืตั้
ไม่ัคอรืปชำ้ น้-อสิรืะิ -Berniecrat-เดโมัแครืตั้ ผู้้ นำาการืเปล ียนแปลงใหม่ัและการืเปล ียนแปลงขนพิ้  นฐานื
กำาล้งจะมัา เป็นเวลากวา่ 25 ปีในฐานะแชำมัป์น้กรืบผู้้ รืกสิงบในซึ่านฟรืานซึ่้ สิโกิ  ผู้มัได ต่ั้อส้ิ ก้บเครืองจ ื ้กรื
ท ีทุจรืตั้ทิ  ีสุิดในรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียและอเมัรืกาิ อยางไมั่ ่เกรืงกล้วซึ่ งรืวบอ้ านาจและความัมัำ ้งค ้งท  ีไม่ัเคยมีัมัา
ก่อน ในอนท้  ีจะควบคุมัรืะบบเศูรืษฐกิจและการืเมืัองเพิ อทื ำาให มัหาเศูรืษฐรีืารืวยย ำ งขิ  น้ และก่อให เกิด
การืดำาเนินคดีทางอาญ่าท ีเพิมิัมัากข  นเรื้ อย ื  ๆ 34 ปีแหง่การืบรืการืสิาธิารืณะทิ  ีได รืบรืางว้ ลยอดเย้ ยมั ี : ผู้้ 
ด้แลรืะบบ, น้กวเครืาะหิ ,์ และผู้้ เชำยวชำาญ่ด ี  านความัเสิ ียงในการืรืกษาความัปลอดภั้ ้ยสิรืางเมั ืองชำนน้ ำา
ของอุตั้สิาหกรืรืมัและเขตั้ของสินามับนินานาชำาติั้ซึ่านฟรืานซึ่สิโกใหิ  กลายเป็นมัหาอานาจทางเศูำ รืษฐกิจ
ทสิรืาง งาน 300,000 ตั้ำาแหน่งและยอดขายธุิรืกิจ $62.5 พิน้ล านต่ั้อปี (1987–2018), ผู้้ ชำวยห่ ว้หน า
แผู้นกและผู้้ เชำยวชำาญ่ด ี  านผู้้ ส้ิงอายุ, คณะกรืรืมัการืผู้้ ส้ิงอายุแหง่เมืัองและเทศูมัณฑลของซึ่านฟรืานซึ่สิโกิ  
(1981–1984) ตั้ำาแหน่งผู้้ นำาท ีสิรืางผู้ลกรืะทบก ่อนหน า: ผู้้ ได ตั้ำาแหน่งท ีสิองของพิรืรืคเดโมัแครืตั้
สิำาหรืบนายกเทศู้ มันตั้รืซึ่านฟรืานซึ่ี สิโกในปิ ี 2019, กรืรืมัาธิการืสิิ ิ งแวดล อมัเมืัองและเทศูมัณฑลของ
ซึ่านฟรืานซึ่สิโกิ , ปรืะธิานแนวรืวมัสิ่ ำาหรืบย้ านใกล่  เคียงซึ่านฟรืานซึ่สิโกิ , กรืรืมัการืบรืหารืิ  SEIU, ผู้้ จ้ด
งานชุำมัชำนท ีปรืะสิบความัสิำาเรืจในรืะด็ ้บปรืะเทศู การืศู้กษา: เยซ้ึ่อตั้ศูิ ้กษา ปรืญ่ญ่าโทการืบรืิ หารืสิาธิารืณิ  
มัหาวทยาลิ ้ยแหง่ซึ่านฟรืานซึ่สิโก ิ ล้กษณะสิ ือ: “ฮิโีรื”่, “กล าหาญ่”, "ยาก", "หล้กการื", "ซึ่ อสิื ้ตั้ย", “์ ไม่ั
โกง”, “เสิรืนิียมั”, "ความัก าวหน า", "ซึ่ าย", "เหน็อกเหน็ใจ", "มีัความัร้ื"  ครือบครืว้: ล้กชำายของคร้ืสิอน
วทยาศูิ าสิตั้รืและแมั์ ่บ านชำาวอตั้าเลิ ียนอเมัรืก้ิน แต่ั้งงานก้บผู้้ อพิยพิชำาวอเมัรืก้ินเชำ อสิายเอเชำื ยี เก ียวข อง
ก้บผู้้ ลงนามัปฏิิญ่ญ่าอสิรืภัาพิและรืิ ฐธิรืรืมัน้ ญ้่ แพิลตั้ฟอรืม์ั: บง้ค้บใชำการืด ้แลสุิขภัาพิและการืศู้กษาท ีมีั
คุณภัาพิส้ิงในรืะด้บสิากล เพิมิัค ่าแรืงขนตั้้  ำา ยอนกล ้บความัไม่ัเท่าเทียมัก้นทางเศูรืษฐกิจท ีเพิมิัข  น้ ยุติั้การืไรื 
บ านและความัยากจน การืเปล ียนผู้า่นส่้ิการืปล่อยคารืบอนเป์ ็นศู้นย ์ฟ ืนฟ้รืะบอบปรืะชำาธิปไตั้ยแบบมัิ ีส่ิวน
รืว่มั ปลดอานาจสิำ ้งสุิด 1% ของชำนชำนสิ้ ้งทางเศูรืษฐกิจ ส่ิงเสิรืมัการืเคลิ  ือนไหวของมัวลชำนอยางสิ่ ้นติั้ สิรืาง 
รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียท ียุติั้ธิรืรืมั ให น่าอย้ ่และเจรืญ่รืิ ุงเรื่ องสิื ำาหรืบท้ ุกคน ในฐานะท ีเป็นเดโมัแครืตั้ผู้้ ก่อให เกิด
การืเปล ียนแปลงต่ั้อสิาธิารืณปรืะโยชำน์ 99% ท ีโดดเด่น ซึ่ งได้  รืบคะแนนเสิ้ ียง 111,000 เสีิยงในการืเลือก
ต้ั้งในซึ่านฟรืานซึ่ สิโกิ  ฉ้ันจะปกครืองในฐานะผู้้ วาการืรื่ ฐท้  ีก าวหน าท ีมีัปรืะสิิทธิภัาพิทิ  ีสุิดของอเมัรืกาิ

ี 
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ถ้้อยแถ้ลงของผู้้ส้มัคัรรบัเลือกตัั้ งแทนท่ จากการถ้อดถ้อน ต่ั้อ

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่ มเพื่่ อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนเป็็นผู้้้จััดทำาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน่  และยงัไม ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน วยงานใด 
ๆ ของรฐั แตั้ ละถ้้อยแถ้ลงถ้้กสุ่ งมอบและช้ำาระเงนิโดยสุ่มัครใจัโดยผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อน ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนท่ ไม ได้สุ่ งถ้้อยแถ้ลงเขา้มา 
อาจัม่ค่ณสุ่มบติัั้เหมาะสุ่มท่ จัะม่ช้่ อป็รากฏอย้ ในบตัั้รลงคะแนนด้วย

Jeremiah “Jeremy” Marciniak| ไม่ัรืะบุพิรืรืค 

ค นหาใน YouTube

Facebook: people/Jeremiah-Marciniak/100070443693256

Jacqueline McGowan | เดโมัแครืตั้
ในฐานะชำาวรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียแต่ั้กำาเนิดและทหารืผู้า่นศู้ก มีัปรืะสิบการืณ์ในวอลล์สิตั้รืที 18 ปี โดยมีั
ปรืะสิบการืณ์ 7 ปีในฐานะท ีปรืกษาด้  านก้ญ่ชำา ดิฉ้ันค ุนเคยเป็นอยางด่ ีวา่การืเมืัองตั้ามัปกติั้ทำาให การืเปิด
ต้ั้วตั้ลาดก้ญ่ชำาท ีมีัการืควบคุมัไม่ัเรืยบรืี อย  งานท ีจำาเป็นและรืายได จากภัาษีจากธุิรืกิจขนาดเล็กกำาล้งหลุด
มืัอไปและถ้งเวลาท ีตั้ องทำา เรืาสิามัารืถและดิฉ้ันจะอานวยความัสิะดวกใหำ  ก้บตั้ลาดก้ญ่ชำาท ียุติั้ธิรืรืมัพิรือมั 
ผู้ลปรืะโยชำน์ทางเศูรืษฐกิจสุิทธิสิิำาหรืบชำาวแคล้ ิฟอรืเน์ ียทุกคน โดยเรืยกคี ืนบทบาทท ีเหมัาะสิมัของเรืา
ในฐานะศู้นยกลางของอ์ ุตั้สิาหกรืรืมัรืะด้บโลกแหง่อนาคตั้น ี ในท ีสุิดเมั ือซึ่าครืาเมันโตั้เรืมัควบคิ ุมัก้ญ่ชำา
ในปี 2014 ฉ้ันเรืมัตั้ิ ิดตั้ามันโยบายและสิรืางความัสิ ้มัพิน้ธิใน์  482 เมืัองและ 58 เทศูมัณฑลโดยเป็นผู้้ นำา
ฟอรืมันโยบายออนไลน้ ์ ดิฉ้ันเข าใจถ้งความัท าทายมัากมัายของรืฐบาลท้  องถิ นของเรืา และส่ิงผู้ลต่ั้อการื
เปล ียนแปลงในศูาลากลางแมั จะมีัโอกาสิท ียาวนาน ในขณะเดียวก้น กฎรืะเบยีบท ีมัากเกินไปและการืเก็บ
ภัาษีเกิน ได ส่ิงผู้ลให เกิดบรืรืยากาศูทางธุิรืกิจท ีไม่ัเป็นมิัตั้รื ซึ่ งน้ ำาไปส่้ิตั้ลาดท ีมีัผู้้ ชำนะเพิยีงไม่ัก ีรืายซึ่ งมั้ ้กเป็น
เจ าของโดยบรืษ้ิทต่ั้างชำาติั้ ดิฉ้ันไม่ัสิามัารืถยนหยื ดอย้ ้ได่  ในขณะท ีเจ าของธุิรืกิจขนาดเล็กท ีเป็นเพิ อนรืื วมั่
งานของดิฉ้ัน (และเพิ อนบื  านของคุณ) ปรืะสิบ นำาไปส่้ิการืฆ่าต้ั้วตั้ายในขณะทไมั ี ่รืกษาค้ ำาม้ันสิ ้ญ่ญ่า และ
ตั้ลาดท ีผู้ดิกฎหมัายเจรืญ่รืิ ุงเรื่ องื  รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียสิามัารืถทำาได ดีกวา่ในหลายด าน น้ นคือเหตุั้ผู้ลท ีถ้งเวลา
สิำาหรืบผู้้ ้ นำาคนใหม่ัแล ว เรืาค้่ควรืก้บอุตั้สิาหกรืรืมัก้ญ่ชำาท ีแขง็แกรืง่ เฟ ืองฟ้ และมีัการืควบคุมัอยางด่ ี ยนื
เคียงข างน้กปรืะดิษฐและผู้์ ้ ปรืะกอบการืของเรืาอยางภัาคภั่ ้มิัใจ เรืาสิามัารืถทำาให รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียกล้บมัาอย้่
บนเสิ นทางท ีถ้กตั้ องได  ลงคะแนนเสีิยงให  Jacqueline McGowan และไปท ี Jackie4Gov.org

952 School St., Suite 364, Napa, CA 94559
โทรื: (925) 758-3335 | อเมัล: ี vote@Jackie4Gov.org | Jackie4Gov.org

ไม่ัได ส่ิงร้ืปถ่ายมัา

mailto:vote@Jackie4Gov.org
http://www.facebook.com/people/Jeremiah-Marciniak/100070443693256
http://www.Jackie4Gov.org
http://www.Jackie4Gov.org
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Daniel Mercuri รืีพิ้บลิ ก้น
ในฐานะพิอ่ พิรืะเยซ้ึ่ทรืงเป็นรืากฐานของผู้มั ในฐานะทหารืผู้า่นศู้ก ผู้มัยงคงเคารืพิในค้ ำาปฏิิญ่าณของ
ผู้มั ในฐานะเจ าของธุิรืกิจ ผู้มัเชำ อวื าเรืาเป่ ็นชุำมัชำนท ีไม่ัแสิวงหาผู้ลกำาไรื ในฐานะผู้้ รืกชำาตั้้ ิ ผู้มัจะต่ั้อส้ิ เพิ อใหื  
รืฐบาลอดอาหารืเพิ้  อใหื  ปรืะชำาชำนได มีักิน

4335 Van Nuys Blvd., #340, Sherman Oaks, CA 91403
โทรืศูพิท: (805) 428-5315 อเมัล: danielmercuri@danielforcalgovernor.com  
Danielforcalgovernor.com Facebook: DanielMercuriforCAGov  
Twitter: Dan_Mercuri Instagram: danielmercuriforcagovernor  
ชำองทางอน: youtube.com/channel/UCy-bRErDbiJtjVEtk8VdKLg (Daniel Mercuri  
for Governor)

Dan Kapelovitz |กรืีน
คุณสิามัารืถค นหาข อม้ัลได 

7119 W. Sunset Blvd., #999, West Hollywood, CA 90046
โทรืศูพิท: (323) 839-6227 ้ ์ | อเมัล: ี Dan@radicallawcenter.com | Kapelovitz.com 
Facebook: kapelovitz
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mailto:danielmercuri@danielforcalgovernor.com
mailto:Dan@radicallawcenter.com
http://www.Danielforcalgovernor.com
http://www.facebook.com/DanielMercuriforCAGov
http://www.twitter.com/@Dan_Mercuri
http://www.instagram.com/danielmercuriforcagovernor
http://www.youtube.com/channel/UCy-bRErDbiJtjVEtk8VdKLg
http://www.Kapelovitz.com
http://www.facebook.com/kapelovitz
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Kevin Kiley | รืีพ้ิบลิก้น
รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียเคยเป็นรืฐท้  ีทุกคนสิามัารืถก าวไปข างหน าได  ตั้อนน ีเป็นรืฐท้  ีหลายคนแทบรือไม่ัไหวท ีจะ
ทิ งไวเบ  องหลื ้ง เพิ อเหื น็แก่รืฐท้  ีเรืารืก้ ผู้มัขอให ผู้้ ออกเสีิยงลงคะแนนใชำโอกาสิท ำาให เกิดการืเปล ียนแปลง 
เมั ือห าปีท ีแล ว ผู้มัวงไปทิ  ีสิภัานิติั้บญ้่ญ้่ติั้ในฐานะคนนอก ผู้มัเคยสิอนโรืงเรืยนมัี ้ธิยมัปลายในเมืัองชำนใน้ 
ของลอสิแองเจลิสิ ดำาเนินคดีก้บอาชำญ่ากรืท ีมีัความัรุืนแรืง และปกป้องรืฐธิรืรืมัน้ ญ่ในศู้ าลของเรืา น้บ
ต้ั้งแตั้ ่เข ารืบตั้้ ำาแหน่ง ผู้มัได ต่ั้อส้ิ เพิ อขจื ้ดการืทุจรืตั้ทิ  ีต้ั้กรืฐสิภัา้  ผู้มัเป็นผู้้ บญ้่ญ้่ติั้กฎหมัายเพิยีงคนเดียว
ท ีปฏิิเสิธิการืรืะดมัทุนดอกเบี ยพิเิศูษท้งหมัด  ผู้มัปฏิิเสิธิเงนชำิ วยเหล่ ือ $40,000 ต่ั้อปีและปฏิิเสิธิการืข น้
เงนเดิ ือน ผู้มัได ดำาเนินการืยุติั้สิิทธิพิิเิศูษเชำนสิ่ ำาน้กงาน DMV ส่ิวนต้ั้วสิำาหรืบผู้้ ้ ออกกฎหมัาย ผู้มัได เขยีน
กฎหมัายท ีแปลกใหม่ัเก ียวก้บเสิรืภัาพิในการืพิี ้ด ความัปลอดภ้ัยสิาธิารืณะ การืเลือกโรืงเรืยนี  การืปฏิิร้ืป
กรืะบวนการืยุติั้ธิรืรืมัทางอาญ่า และปัญ่ญ่าปรืะดิษฐ ์ผู้มัยงเห้ น็วารื่ ฐบาลของรื้ ฐของเรืาพิ้ ง้ทลายลงต้ั้งแตั้ ่
พิ นฐานแลื  ว ต้ั้กรืฐสิภัาของเรืาเตั้้ ็มัไปด วยการืทุจรืติั้ ผู้้ นำาทางการืเมืัองของเรืารืบใชำ้ กล ุ่มัผู้ลปรืะโยชำน์พิเิศูษ
มัากกวาผู้ลปรืะโยชำน่ ์สิาธิารืณะ น ีเป็นเหตุั้ผู้ลวาท่ ำาไมัเรืาจ่ายภัาษีน ำาม้ันท ีส้ิงท ีสุิดในขณะท ียงข้ บ้รืถไปบน
ถนนท ีมีัหลุมับอ่ท ีล้กท ีสุิด น ีเป็นเหตุั้ผู้ลวาท่ ำาไมัให เรืาใชำเง นกวิ าพิ่ น้ล านให ก้บการืไรืบ  านของผู้้ คนในขณะ
ท ีปัญ่หายงแย้ ลง่  ในรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย เรืาเสีิยสิละมัากท ีสุิดและได ผู้ลตั้อบแทนกล้บมัาน อยท ีสุิด ชำาวรืฐ้
แคลิฟอรืเน์ ียสิมัควรืได สิิ งท ีดีกวาน่  ี ถ าได รืบเล้ ือกต้ั้ง  ผู้มัจะเรืยกปรืะชำี ุมัพิเิศูษสิภัานิติั้บญ้่ญ้่ติั้เพิ อจื ้ดการืก้บ
ความัล มัเหลวของโรืงเรืยนของเรืาี  ค่าครืองชำพิที  ีพุิง่ส้ิง อตั้รืาการืเก้ ิดอาชำญ่ากรืรืมัท ีเพิมิัสิ ้งข น้ และการืไรื 
บ านท ีน่าสิะเทือนใจ ถ้งเวลาท ีจะกล้บส่้ิพิ นฐานและคื ืนคุณธิรืรืมักล้บมัายงรื้ ฐบาลของรื้ ฐ้

KileyForCalifornia.com | Facebook: KevinKileyCA | Twitter: KevinKileyCA 
Instagram: kevinpkiley

Chauncey “Slim” Killens | รืีพิ้บลิ ก้น
ลงคะแนนเสีิยงให ผู้มั ผู้้ วาการืรื่ ฐของปรืะชำาชำน้

โทรื: (916) 562-2744 | อเมัล: ี chaunceyslimkillensforgovernor@gmail.com 
witnessinthepublicsquare.com

mailto:chaunceyslimkillensforgovernor@gmail.com
http://www.KileyForCalifornia.com
http://www.facebook.com/KevinKileyCA
http://www.twitter.com/KevinKileyCA
http://www.instagram.com/kevinpkiley
http://www.witnessinthepublicsquare.com
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Patrick Kilpatrick เดโมัแครืตั้

น้กแสิดงนำาชำายในภัาพิยนตั้รื/์ซึ่รีืสิ ี ์ยอดฮิติั้ กวา่ 200 เรือง ื  น้กเขยีนบท ผู้้ อานวยการืสิรืำ างภัาพิยนตั้รื  ์และ
ผู้้ เชำยวชำาญ่ด ี  านการืเงนภัาพิยนตั้รืิ รืะด์ ้บโลก ฮิอลลิวด้กล้บมัายงรื้ ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย เอาการืผู้ลิตั้ภัาพิยนตั้รื/์
รืายการืทีว ีอุตั้สิาหกรืรืมัท ีออนไหวตั้่ ่อสิิ งแวดล อมั—งานท้งหมัดเหล ่าน ีกล้บมัา โดยใชำแรืงจ ้งใจท ียงใหญ่ิ ่
กวา่ ยกรืะด้บโรืงเรืยนของเรืาี  โดยการืทำาให แน่ใจวาเง่ นทิ ุนจะไปถ้งโปรืแกรืมัของเด็ก ๆ และคร้ื เตั้รืยมัี
อนบาลไปจนถุ ้งวทยาลิ ้ยชุำมัชำนของเรืาควรืจะตั้ องดีท ีสุิดในปรืะเทศู ภัาษีท ีตั้ ำาลง การืใชำกฎหมัายลงโทษ 
อยางเข่  มังวดต่ั้ออาชำญ่ากรืรืมัด วยการืฝ่กอบรืมัและปฏิึ ิร้ืปตั้ำารืวจขนสิ้ ้ง กำาจ้ดการืไรืบ  าน โดยการืให บรืการืิ
ท ีจำาเป็นและการืจ างงานท ีจำาเป็น ด้แลพิรืมัแดนให ปลอดภ้ัย ความัยุติั้ธิรืรืมัท ีเท่าเทียมัสิำาหรืบท้ ุกคน—เสิ น
ทางส่้ิการืได ส้ิญ่ชำาติั้ด วยค่าปรืบตั้้ ่อการืเข ามัาอยางผู้่ ดิกฎหมัาย เยยวยารืี ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย! รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย
ท ีกลมัเกลียว—เรืาเป็นหน ้งเดียว! ดำาเนินการืคืนเงนสิดิ  25% ท้นทีสิำาหรืบการืใชำ้ จ ่ายภัายในรืฐสิ้ ำาหรืบ้
สิ ือภัาพิยนตั้รื/์โทรืท้ศูน์ วดิิโอเกมัส์ิ และโครืงการืเก ียวก้บการืถ่ายภัาพิท ีผู้า่นการืตั้รืวจสิอบ การืขยาย
ทางหลวงบรืเวณแคบทิ ำาให รืถติั้ด รืฐบาลกลาง้ /รืฐ้ให เงนอิ ุดหนนสิุ ำาหรืบการืตั้้ ิดต้ั้งพิล ้งงานแสิงอาทิตั้ย์
และพิล้งงานลมัท ีเป็นมิัตั้รืต่ั้อสิิ งแวดล อมัเพิมิัเตั้ ิมั รืวมัไปถ้งเงนอิ ุดหนนสิุ ำาหรืบการืตั้้ ิดต้ั้งของเจ  าของบ าน
ด วย การืสิรืางแรืงงานขนาดใหญ่ ่สิำาหรืบการืด้ ้แลรืกษาป้  าไมั จากเพิลิงไหมั  โปรืแกรืมัรืไซึ่เคี ิล การืทำาความั
สิะอาดชำายหาด/การือนรุืกษ้ ์มัหาสิมุัทรื การืปรืบปรื้ ุงภ้ัมิัท้ศูน์ของโรืงเรืยนี  พิ นทื  ีเปิดโล่ง และทางหลวง การื
ปฏิิบติ้ั้ตั้ามัข อกำาหนดในรืฐ้เก ียวก้บภัาชำนะและบรืรืจุภ้ัณฑ์ท ียอยสิลายได่  ทางชำวภัาพิแบบใชำี ครื งเด้  ียว ค่า
ปรืบท้  ีรุืนแรืงต่ั้อผู้้ สิรืางมัลพิ ษิทางอุตั้สิาหกรืรืมั ข อบง้ค้บการืปล้กพิชืำทนแล ง

อเมัล: kilpatrick203@gmail.com patrickkilpatrick.com kilpatrickforgovernor.com 
udfilms.com Facebook: ImPatKilpatrick Instagram: patrickkilpatrick

Denver Stoner | รืีพิ้บลิ ก้น
มีัการืขาดคุณสิมับติ้ั้ทางศีูลธิรืรืมัและการืเป็นผู้้ นำาในเจ าหน าท ีรืฐในท้ ุกวนน้  ี ซึ่ งน้ ำาไปส่้ิความัเสิ ือมัโทรืมั
ของการืรืบผู้้ ดิชำอบทางส้ิงคมัและทางการืเงนิ ส่ิงผู้ลให ปรืะชำาชำนของรืฐถ้ ้กปฏิิเสิธิสิิทธิและเสิรืิ ภัาพิทางี
รืฐธิรืรืมัน้ ญ่และท้  ีพิรืะเจ ามัอบให พิวกเขา ถ้งเวลาแล วท ีจะให พิรืะเจ ากล้บมัาส่้ิกรืะบวนการืปกครืองและ
นำาความัยงใหญ่ิ ่กล้บมัายงรื้ ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย ผู้มัอุทิศูชำวีตั้ของผู้มัเพิิ  อรืื บใชำ้   และผู้มัเป็นท ีเคารืพิอยางกว่ าง 
ขวางในชุำมัชำนของผู้มั ท ีซึ่ งผู้มัได้  ทำาหน าท ีเป็นผู้้ ปฏิิบติ้ั้การืฉุักเฉิันเบ องตั้ื  น กล่าวคือในฐานะผู้้ ชำวยและน่ ้ก
ผู้จญ่เพิลิงมัากวา่ 19 ปี ในฐานะการืเป็นพิลเมืัองของรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียมัาตั้ลอดชำวีติั้ ผู้มัตั้ องการือนาคตั้
ท ีดีกวาและสิดใสิกว่ าสิ่ ำาหรืบล้ ้กหลานของเรืา ในฐานะท ีเป็นครืสิเตั้ิ ียนแบบอนรุืกษ้ ์นิยมัท ีน้บถือพิรืะเจ า 
สิน้บสินนการืมัุ ีชำวีตั้ทิ  ีดี สิน้บสินนครือบครืุ ว้ สิน้บสินนอาวุ ธุิปืน สิน้บสินนเสิรืุ ภัาพิี  และสิน้บสินนการืบุ ง้ค้บ
ใชำกฎหมัาย  ผู้มัเชำ อวื าผู้มัสิามัารืถรื่ บหน้  าท ีท ีได รืบจากพิรืะเจ้  าในการืเป็นผู้้ วาการืรื่ ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียเพิ อสิรืื าง 
การืเปล ียนแปลงท ีดีและฟ ืนคืนรืฐท้  ียงใหญ่ิ ่ของเรืา StonerForGovernor@GMail.com

3015 E. Highway 4, Murphys, CA 95247
อเมัล:ี  stonerforgovernor@gmail.com

 | 

ี |  | 
 |   |  

ไม่ัได ส่ิงร้ืปถ่ายมัา

mailto:kilpatrick203@gmail.com
mailto:StonerForGovernor@GMail.com
mailto:stonerforgovernor@gmail.com
http://www.patrickkilpatrick.com
http://www.kilpatrickforgovernor.com
http://www.udfilms.com
http://www.facebook.com/ImPatKilpatrick
http://www.instagram.com/patrickkilpatrick
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ถ้้อยแถ้ลงของผู้้ส้มัคัรรบัเลือกตัั้ งแทนท่ จากการถ้อดถ้อน ต่ั้อ

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่ มเพื่่ อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนเป็็นผู้้้จััดทำาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน่  และยงัไม ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน วยงานใด 
ๆ ของรฐั แตั้ ละถ้้อยแถ้ลงถ้้กสุ่ งมอบและช้ำาระเงนิโดยสุ่มัครใจัโดยผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อน ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนท่ ไม ได้สุ่ งถ้้อยแถ้ลงเขา้มา 
อาจัม่ค่ณสุ่มบติัั้เหมาะสุ่มท่ จัะม่ช้่ อป็รากฏอย้ ในบตัั้รลงคะแนนด้วย

Jenny Rae Le Roux | รืีพิ้บลิ ก้น
Jenny Rae Le Roux ลงสิม้ัครืเพิ อปลดปลื ่อยรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียให เป็นอสิรืะเพิิ  อใหื  ชำาวแคลิฟอรืเน์ ีย
สิามัารืถใชำชำ วีติั้ ทำางาน และมีัชำวีตั้อิ กครืี ง้  น้กการืเมืัองมีัอาชำพิที ำาให เรืาผู้ดิหวง้ ผู้้ คนเคยฝ่นทั  ีจะมัาท ีรืฐ้
แคลิฟอรืเน์ ียเพิ อไลื ่ตั้ามัอสิรืภัาพิและความัมัิ ้งค ้ง  ตั้อนน ี ชำาวแคลิฟอรืเน์ ียกำาล้งหนีฝ่นรืั าย : ค่าครืองชำพีิ
และภัาษีท ีส้ิง ในขณะท ีอาชำญ่ากรืรืมัและการืวางงานพิ่ ุง่ส้ิง โรืงเรืยนของเรืาไดี  รืบการืจ้ ้ดการืท ีไม่ัถ้กตั้ อง 
ด วยหล้กส้ิตั้รืท ีเกินเอ อมัื  ไฟท ีโหมักรืะพิอื น ำาท ีขาดแคลน เรืาไม่ัสิามัารืถแมั กรืะท้งจะเป ิดสิวตั้ชำิ ต่์ั้อไปได  
ผู้้ นำาของเรืาไม่ัมีัปรืะสิิทธิภัาพิิ  เอ อมัไมัื ่ถ้ง และไม่ัสินใจผู้ลท ีตั้ามัมัาต่ั้อการืใชำชำ วีติั้—แต่ั้มีัความัสุิขในการืใชำ 
จ่ายเงนของคิ ุณและบอกคุณวาควรืใชำ่ ชำ วีตั้ยิ งไง้  Jenny Rae น้ นต่ั้างออกไป เธิอมีัความัรืบผู้้ ดิชำอบและสิรืาง 
ผู้ลล้พิธิ ์เธิอเป็นผู้้ นำาท ีหล่อหลอมัวฒนธิรืรืมั้  เธิอเป็นน้กธุิรืกิจหญิ่งผู้้ บรืหารืองคิ ์กรืท ีผู้ลล้พิธิมี์ัความัสิำาค้ญ่ 
เธิอสิรืางธิ ุรืกิจท ีเพิงิเรื มัตั้ิ  นให กลายเป็นธุิรืกิจรืะด้บโลกโดยลดตั้ นทุนและขบ้เคล ือนการืเปล ียนแปลง และ
เธิอทำาท้งหมัดน ้  นแล วในขณะท ีสิรืางครือบครื ว้ สิำาหรืบ้ Jenny Rae การืบรืการืสิาธิารืณะคิ ือการืกำาหนด
สิิทธิในการืทิ ำาสิิ งท ีชำวยเธิอเพิ่  อทื  ีเธิอจะสิามัารืถรืบใชำ้ ชำาวแคล ิฟอรืเน์ ียทุกคนได  ในฐานะผู้้ บรืหารืของรืิ ฐ้ เธิอ
จะทำาสิิ งท ีเธิอทำามัาตั้ลอดน้ น: ติั้ดตั้ามัข อม้ัลเพิ อแกื  ไขปัญ่หาด วยสิาม้ัญ่สิำาน้ก ในฐานะคนนอก เธิอมีัหน าท ี
เพิ อตั้อบแทนชำาวแคลื ิฟอรืเน์ ียเท่าน้ น ในฐานะชำาวแคลิฟอรืเน์ ียท ีทำางาน เธิอจะไม่ัขอให คุณทำาอะไรืในสิิ ง
ท ีเธิอไม่ัตั้ องการืจะทำา ในฐานะแม่ั เธิอเชำ อวื าเด่ ็กในรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียควรืได รืบสิ้ ิ งท ีดีกวาน่ ้  น พิวกเขาสิมัควรื
ได รืบอนาคตั้ท้  ีเป็นอสิรืะและมัิ ้งค ้งในรื ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย เธิอจะทำาให น้กการืเมืัองมีัความัรืบผู้้ ดิชำอบ และเป็น
เสีิยงของผู้้ ท ีไม่ัมีัเสีิยง ต่ั้อส้ิ เพิ อเสิรืื ภัาพิในการืใชำี ชำ วีติั้ ทำางาน และมีัชำวีตั้ครืิ งหน้  ้ง

1095 Hilltop Drive, Suite 277, Redding, CA 96003
โทรื: (530) 691-0434 | อเมัล:ี  hello@jennyraeca.com | jennyraeca.com 
Facebook: jennyraeca | Twitter: jennyraeca | Instagram: jennyraeca 
ชำองทางอน: youtube.com/c/jennyraelerouxca่ ื 

Michael Loebs | พิรืรืคทรืะบุไม่ัผู้่านคุณสิมับ้ ติั้ี 

เดโมัแครืตั้และรืพีิบ้ลิก้นกำาล้งล มัเหลวต่ั้อรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย โดยการืเป็นต้ั้วแทนพิรืรืคหรืออาชำื พิของพิวกเขาี  
ไม่ัใชำผู้ลปรืะโยชำน่ ์ของเรืา ในฐานะท ีเป็นวทยากรืดิ  านรืฐศู้ าสิตั้รืท์ ีเกิดในรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย และเป็นปรืะธิาน
พิรืรืค California National Party ผู้มัจะคืนการืเมืัองให ผู้้ ลงคะแนนเสีิยง

1017 L St., #294, Sacramento, CA 95814
อเมัล: michael.loebs@californianational.party ี | LoebsForCA.com 
Facebook: VoteCNP | Twitter: vote_cnp | Instagram: vote_cnp

mailto:hello@jennyraeca.com
mailto:michael.loebs@californianational.party
http://www.jennyraeca.com
http://www.facebook.com/jennyraeca
http://www.twitter.com/jennyraeca
http://www.instagram.com/jennyraeca
http://www.youtube.com/c/jennyraelerouxca
http://www.LoebsForCA.com
http://www.facebook.com/VoteCNP
http://www.twitter.com/@vote_cnp
http://www.instagram.com/vote_cnp
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ถ้้อยแถ้ลงของผู้้ส้มัคัรรบัเลือกตัั้ งแทนท่ จากการถ้อดถ้อน ต่ั้อ

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่ มเพื่่ อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนเป็็นผู้้้จััดทำาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน่  และยงัไม ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน วยงานใด 
ๆ ของรฐั แตั้ ละถ้้อยแถ้ลงถ้้กสุ่ งมอบและช้ำาระเงนิโดยสุ่มัครใจัโดยผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อน ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนท่ ไม ได้สุ่ งถ้้อยแถ้ลงเขา้มา 
อาจัม่ค่ณสุ่มบติัั้เหมาะสุ่มท่ จัะม่ช้่ อป็รากฏอย้ ในบตัั้รลงคะแนนด้วย

David Lozano รืีพ้ิบลิก้น
David Lozano เป็นผู้้ ลงสิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งรืายเด ียวท ีมัวี ธิิแกี  ปัญ่หาการืไรืบ  านท ีแท จรืงิ ไปท ี 
Lozanoforcalifornia.com เพิ ออื านเก่  ียวก้บวธิิแกี  ปัญ่หาของเขาต่ั้อปัญ่หาของรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย เชำน่ การื
ปฏิิร้ืปตั้ำารืวจ ท ีอย้อาศู่ ้ยรืาคาไม่ัแพิง การืลดภัาษีและอ นื ๆ David เป็นชำาวแคลิฟอรืเน์ ียโดยกำาเนิด 
ทนายความัท ีปรืะสิบการืณ์กวา่ 28 ปี อดีตั้นายอาเภัอของลอสิแองเจลำ ิสิและทำางานในกวา่ 10 ปรืะเทศู
ท้วโลก  เชำน่ อยีปิต์ั้ ตุั้รืกี ออสิเตั้รืเลีย เม็ักซึ่โกิ  ม้ัลดีฟ และกรืซีึ่ David ได รืบปรื้ ญ่ญ่าสิาขารืิ ฐศู้ าสิตั้รืและ์
จบปรืญ่ญ่าเอกดิ  านกฎหมัาย ปัจจุบน้ David เป็นเจ าหน าท ีบรืหารืและนิ ้กเจรืจาต่ั้อรืองชำนน้ ำา ทำาให การืลง
คะแนนเสีิยงของคุณมีัผู้ลใหการืไรื บ  านจบลงโดยการืลงคะแนนเสีิยงให  David Lozano เป็นผู้้ วาการืรื่ ฐ้

P.O. Box 1090, San Gabriel, CA 91778-1090
โทรื: (626) 521-5660 อเมัล: davidlozanolaw@gmail.com  lozanoforcalifornia.com

Denis Lucey | ไม่ั มีัพิรืรืคทชำอบี 

ในฐานะคร้ื ผู้มัได ให ส้ิตั้ยปฏิ์ ิญ่าณวาจะย่ ดถ้ ือในรืฐธิรืรืมัน้ ญ่ของสิหรื้ ฐอเมัรื้ กาิ  เด็กอนบาลทุ  ีท อแท กำาล้ง
รืองไห  บอกผู้มัวา่ “หนร้ืกแมั้ ่ หนรุ้ืกพิ้ อ่ ทำาไมัหนร้ืกพิวกเขาเท้ ่า ๆ ก้นโดยอย้ก้่บพิวกเขาในเวลาคนละครืงไมั ้ ่
ได ” น้กเรืยนที  ีน ำาตั้าเจิ งนองของผู้มัตั้ องการืการืจ้ดการืด้แลเด็กแบบ  
50 50 ท ีรืะบุไวตั้ามัหล ้กการืค ุมัครืองความัเสิมัอภัาคทางกฎหมัายในบทบญ้่ญ้่ติั้แก ไขเพิมิัเตั้ ิมัท ี 14 แหง่
รืฐธิรืรืมัน้ ญ้่ ผู้มัเคารืพิน้กเรืยนชำาวแคลี ิฟอรืเน์ ีย

ชำองทางอน: ่ ื linkedin.com/in/denis-lucey-88554991

| 

 | ี  |

ไม่ัได ส่ิงร้ืปถ่ายมัา

mailto:davidlozanolaw@gmail.com
http://www.Lozanoforcalifornia.com
http://www.linkedin.com/in/denis-lucey-88554991
http://www.lozanoforcalifornia.com
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ถ้้อยแถ้ลงของผู้้ส้มัคัรรบัเลือกตัั้ งแทนท่ จากการถ้อดถ้อน ต่ั้อ

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่ มเพื่่ อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนเป็็นผู้้้จััดทำาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน่  และยงัไม ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน วยงานใด 
ๆ ของรฐั แตั้ ละถ้้อยแถ้ลงถ้้กสุ่ งมอบและช้ำาระเงนิโดยสุ่มัครใจัโดยผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อน ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนท่ ไม ได้สุ่ งถ้้อยแถ้ลงเขา้มา 
อาจัม่ค่ณสุ่มบติัั้เหมาะสุ่มท่ จัะม่ช้่ อป็รากฏอย้ ในบตัั้รลงคะแนนด้วย

Adam Papagan | ไม่ั มีั ส้ิงก้ดพิรืรืค
รืก้คุณ

6727 ¹⁄8 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 90028 
โทรื: (310) 614-4163 | อเมัล:ี  ADAMPAPAGAN@gmail.com | adamforgov.com 
Facebook: ADAMPAPAGAN | Twitter: ADAMPAPAGAN | Instagram: ADAMPAPAGAN 
ชำองทางอน: TikTok@ADAMFORGOV่ ื  | youtube.com/c/deltalkshow

Robert C. Newman II | รืีพิ้บลิ ก้น
ไม่ัได เป็นน้กการืเมืัองแต่ั้เป็นข ารืฐการืโดยมั้ ีวฒิุ AA, BA (ส้ิตั้ววทยาิ /วชำาเคมัิ ี) MA (เชำงทฤษฎิ ี/เชำงวิ จ้ิย) 
Ph.D. (จิตั้วทยาการืวิ จ้ิยทางคลินิก สิิ งพิมิัพิท์างวทยาศูิ าสิตั้รื) ์ แต่ั้งงาน 60 ปี มีับุตั้รื 2 คน และมีัหลาน 
2 คน ยายจากรื ฐมั้ ิชำแกนมัายิ งแซึ่นด้ ีเอโก (ในปี 1944) เมืัองท ีพิอ่ผู้มัรืบหน้  าท ีในกองท้พิเรือื แนวคิด
สิน้บสินนพิรืะผูุ้ ้ เป็นเจ า แนวคิดสิน้บสินนชำุ วีติั้ การืแต่ั้งงานตั้ามัปรืะเพิณี รืฐธิรืรืมัน้ ญ่สิหรื้ ฐอเมัรื้ กาิ  สิิทธิทิ ี 
มีัการืแก ไขเพิมิัเตั้ ิมัครืงท้  ีสิอง การือพิยพิตั้ามักฎหมัาย เกษตั้รืกรืรืมั ธุิรืกิจขนาดเล็ก คนขบ้รืถบรืรืทุก การื
เลือกเขตั้การืศู้กษา ผู้้ รืกชำาตั้้ ิยกยองทหารืผู้่ า่นศู้ก รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียมีัความัยากจน มีัการืวางงาน่  มีัการื
ก่ออาชำญ่ากรืรืมัรุืนแรืง และมีัการืเก็บภัาษีในรืะด้บส้ิง ขณะท ีโรืงเรืยนอยี ้ในกล่ ุ่มัท ีแยท่ ีสุิด สิภัาพิแวดล อมั
ซึ่ งควบค้ ุมับง้ค้บอยางด่  อยเปล ียกำาล้งทำาลายธุิรืกิจต่ั้าง ๆ ความัรืบผู้้ ดิชำอบปัจเจกชำนท ีเน นย าโดยขำ  อจำาก้ด
ของรืฐบาล้  คำาปรืะกาศูอสิรืภัาพิแหิ ง่รืฐธิรืรืมัน้ ญ่สิหรื้ ฐอเมัรื้ กาทิ  ีผู้ล้กด้นโดยความัศูรืทธิาตั้้ ่อพิรืะผู้้ เป็น
เจ าของบดิาผู้้ ก่อต้ั้งสิหรื ฐเป้ ็นสิิ งงดงามั ปกป้องอานาจปกครืองรืำ ฐ้ เปิดรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย เพิมิัรืายได   ปกป้อง
บำาเหน็จบำานาญ่ คืนการืควบคุมัด้แลโรืงเรืยนสิี ้่ชุำมัชำน แบง่ส้ินปันสิวนน ำาแก่เกษตั้รืกรืมัากข น้ ต้ั้ดลดภัาษี 
ลดข อบง้ค้บ นำาสิิทธิเกิ  ียวก้บรืฐธิรืรืมัน้ ญ่ค้ ืนมัา—รืวมัถ้งกฎหมัายควบคุมัการืมีัปืนและลดขนาดรืฐบาล้  การื
แก ไขปัญ่หาคนไรืท  ีอย้ท่ ีปฏิิบติ้ั้ได จรืงิ

P.O. Box 7074, Redlands, CA 92375
โทรื: (909) 801-4630 | อเมัล: Newman4governor@gmail.com ี
Newman4governor.com 

mailto:ADAMPAPAGAN@gmail.com
mailto:Newman4governor@gmail.com
http://www.adamforgov.com
http://www.facebook.com/ADAMPAPAGAN
http://www.twitter.com/@ADAMPAPAGAN
http://www.instagram.com/ADAMPAPAGAN
http://www.TikTok.com/TikTok@ADAMFORGOV
http://www.youtube.com/c/deltalkshow
http://www.Newman4governor.com
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ถ้้อยแถ้ลงของผู้้ส้มัคัรรบัเลือกตัั้ งแทนท่ จากการถ้อดถ้อน ต่ั้อ

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่ มเพื่่ อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนเป็็นผู้้้จััดทำาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน่  และยงัไม ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน วยงานใด 
ๆ ของรฐั แตั้ ละถ้้อยแถ้ลงถ้้กสุ่ งมอบและช้ำาระเงนิโดยสุ่มัครใจัโดยผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อน ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนท่ ไม ได้สุ่ งถ้้อยแถ้ลงเขา้มา 
อาจัม่ค่ณสุ่มบติัั้เหมาะสุ่มท่ จัะม่ช้่ อป็รากฏอย้ ในบตัั้รลงคะแนนด้วย

John R. Drake เดโมัแครืตั้

จอหน์สิำาเรืจการืศู็ ้กษาปรืญ่ญ่าดิ  านรืฐศู้ าสิตั้รืจากว์ ทยาลิ ้ยชุำมัชำนไม่ันานมัาน ี เป้าหมัายทางการืศู้กษา
ต่ั้อเน ืองของเขาคือรืฐบาลและการืก้ ำาหนดนโยบาย

8338 Lakewood Circle, Ventura, CA 93004
โทรื: (805) 794-7950 อเมัล: johnrobertdanieldrake@gmail.com johnrdrake.com 
Facebook: JohnDrakeforGovernorofCalifornia Twitter: johnrobertdrake 
Instagram: johnrobertdrake  ชำองทางอน: instagram.com/john.r.drake

Ted Gaines | รืีพิ้บลิ ก้น
ครือบครืวของผู้มัมัาย้ งรื้ ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียในปี 1853 และปรืะสิบความัสิำาเรืจในชำ็ วงเศู่ รืษฐกิจการืตั้ ืนขุดทอง
ท ียุงว่ นวายุ่  ผู้มัสิำาน้กและขอบคุณรืฐน้  ีตั้ลอดไปและจะทุ่มัเทเพิ ออนาคตั้ทื  ีสิดใสิเฉักเชำนในอด่ ีตั้ แต่ั้เรืาหา่ง
ไกลจากสิภัาพิสิิ งแวดล อมัอสิรืะเสิรืิ ที ีด้งด้ดเหล่าน้กฝ่นยั ุค 49 รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียในทุกวนน้  ีไม่ัอาจมีัการืตั้ ืน
ขุดทองได  รืฐบาลจะสิล้ ้ดม้ันทิ งท้นที ต้ั้งข  อบง้ค้บและจ้ดเก็บภัาษีจนไม่ัมีัเหลืออะไรื หากได เป็นผู้้ วาการืรื่ ฐ้
ผู้มัจะคืนอสิรืะและสิิ ้ญ่ญ่าท ีจะทำาให รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียเป็นจุดหมัายท ีหาท ีเปรืยบมัี ิได แก่ผู้้ สิรืางและน ้กคิดจาก
ท้วโลก  และผู้มัจะผู้ล้กด้นให เป็นรืฐท้  ีจ้บตั้ องได  เพิ อไมัื ่ให การืเป็นครือบครืวชำนชำ้ นกลางมั้ ีค่าใชำจ ่ายส้ิงเกิน
ไปในรืฐของเรืา้  ผู้มัเป็นสิมัาชำกของสิภัานิ ิติั้บญ้่ญ้่ติั้รืะด้บ A ตั้ลอดท ีลำาด้บโดยสิมัาคมัผู้้ เสีิยภัาษี Howard 
Jarvis Taxpayers Association และผู้มัจะปกป้องรืางกฎหมัายมัาตั้รืา่  13 และหยุดยงความัพิยายามัข้  น้
ภัาษี ผู้มัจะฟันข อบง้ค้บและค่าธิรืรืมัเนียมัวงเงนทิ  ีด้นรืาคาบ านส้ิงจนครือบครืวคนอาย้ ุน อยไม่ัอาจเอ อมัถื ้ง 
ผู้มัจะยกเลิกภัาษีน ำาม้ันและใชำกองท ุนท้วไปท  ีไหลล นของรืฐเพิ้  อสิรืื างรืะบบถนนหนทางท  ีเคยยอดเยยมักล ี ้บ
มัาอกครืี งโดยไมั้  ่ตั้ องเก็บ $5 ต่ั้อน ำาม้ันหน ้ งแกลลอน จะตั้ องรืบผู้้ ดิชำอบต่ั้ออาชำญ่ากรื และผู้มัจะไม่ัเอาปืน
ไปจากปรืะชำาชำนผู้้ เคารืพิกฎหมัาย ในขณะท ีผู้้ กรืะทำาผู้ดิ 70,000 คน ถ้กปล่อยกล้บส่้ิถนนของเรืา ผู้มัจะ
ต่ั้อส้ิ เพิ อทื  ีก้กเก็บน ำาใหม่ัเชำนอ่ างเก่ ็บน ำาเสิรืมัเพิิ  อใหื  ครือบครืวไมั้ ่ตั้ องแบง่สิรืรืและให เกษตั้รืกรืมีัน ำาใชำตั้ามั 
ตั้ องการื ผู้มัจะสิน้บสินนใชำุ พิล ้งงานท ีไวใจได   เอ อมัถื ้ง และเหลือล น เพิ อใหื  เรืาไม่ัตั้ องปรืะสิบก้บปัญ่หาไฟ
ด้บและไม่ัก่อความัขาดแคลนทางพิล้งงาน แนวคิดสิน้บสินนชำุ วีติั้ แนวคิดสิน้บสินนครือบครืุ ว้ "ท ีใดท ีไม่ัมีั
วส้ิิยท้ศูน์ ปรืะชำาชำนก็พินิาศู" สุิภัาษิตั้ 29:18. TedGaines.com

5170 Golden Foothill Parkway, El Dorado Hills, CA 95762
โทรื: (916) 773-8000 | อเมัล: Ted@TedGaines.comี  | TedGaines.com 
Facebook: TedGaines | Twitter: TedGaines

 | 
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ถ้้อยแถ้ลงของผู้้ส้มัคัรรบัเลือกตัั้ งแทนท่ จากการถ้อดถ้อน ต่ั้อ

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่ มเพื่่ อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนเป็็นผู้้้จััดทำาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน่  และยงัไม ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน วยงานใด 
ๆ ของรฐั แตั้ ละถ้้อยแถ้ลงถ้้กสุ่ งมอบและช้ำาระเงนิโดยสุ่มัครใจัโดยผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อน ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนท่ ไม ได้สุ่ งถ้้อยแถ้ลงเขา้มา 
อาจัม่ค่ณสุ่มบติัั้เหมาะสุ่มท่ จัะม่ช้่ อป็รากฏอย้ ในบตัั้รลงคะแนนด้วย

Sam L. Gallucci | รืีพิ้บลิ ก้น
ผู้มัลงสิม้ัครืผู้้ วาการืรื่ ฐเน้  ืองจากรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียที เรืาร้ืจ ้กถ้กพิรืากจากเรืาไป ที นี ไม่ัได เป็นรืฐทองค้ ำาอกตั้ี ่อ
ไป ชำาวแคลิฟอรืเน์ ียจำานวนมัากร้ืส้ิ กวาตั้่ ้วเองไรืเสีิ ยง เรืาไรืความัเชำ  อมัื น้ว าคะแนนเสีิ่ ยงของเรืามีัความัหมัาย
และเชำ อวื ารื่ ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียของเรืากำาล้งส้ิญ่ค่า เรืาตั้ องนำารืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียกล้บส่้ิปรืะชำาชำน เรืาตั้ องจ้ดหา
ผู้้ นำาด านศีูลธิรืรืมั ความัจรืงิ และความัโปรืงใสิ่  เรืาตั้ องปกป้องล้กหลานของเรืา ครือบครืวของเรืา้  ธุิรืกิจเล็ก 
ๆ ของเรืา งานของเรืา และเรืาตั้ อแก ไขวกฤตั้คนไรืิ บ  าน ในฐานะผู้้ บรืหารืธิิ ุรืกิจ ผู้มัมีัปรืะสิบการืณ์การืสิรืาง 
งานในโลกของความัจรืงิ และในฐานะบาทหลวง ผู้มัมีัความัเหน็อกเหน็ใจที ได พิิส้ิจน์แล วเป็นปรืะสิบการืณ์
จากการืจ้ดการืก้บวกฤตั้คนไรืิ บ  านมัากกวา่ 14 ปี ผู้มัมีัแผู้นการืที ครือบคลุมัในการืจ้ดการืวกฤตั้มันิ ษยธิรืรืมัุ
นี  วนน้ ี คนรืวย คนจน คนไรืบ  านและผู้้ อพิยพิเรืยกผู้มัวี าบาทหลวง่  เรืาตั้ องการืชำาวแคลิฟอรืเน์ ีย
จรืงิ ๆ ไม่ัใชำน้่กการืเมืัองอาชำพีิ ในฐานะผู้้ วาการืรื่ ฐ้ ผู้มัจะทำางานทุกวนเพิ้  อืคืนการืปกครืองแก่ปรืะชำาชำน 
ผู้มัรืองขอคะแนนเสีิ ยงของท่านเพิ อืนำาคืนความัฝ่นรืั ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย! เยยมัชำมัี  SamGallucci.com

P.O. Box 1032, Oxnard, CA 93032 
โทรื: (949) 445-0154 | อเมัล:ี  gallucciforgovernor@gmail.com | samgallucci.com 
Facebook: SamGallucciForGovernor | Twitter: @Gallucci4C 
Instagram: gallucci4california

Anthony Trimino | รืีพิ้บลิ ก้น
Anthony Trimino เป็น CEO ของบรืษ้ิทเอกชำนหน ้งในอเมัรืกาทิ  ีเติั้บโตั้เรืวท็  ีสุิด เขายงเป้ ็นล้กหลานของผู้้ 
อพิยพิมัาตั้ามัฝ่นแบบอเมัรืั กาจากปรืะเทศูิ คิวบาท ีเป็นคอมัมิัวนิสิ ความัฝ่นทั  ีเขาเชำ อกื ำาล้งตั้ายลงอยางชำ่ า  
ๆ ในรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย Anthony จะคืนส้ิญ่ญ่าแหง่อสิรืภัาพิแกิ ่ล้กหลาน ครือบครืว้ และอนาคตั้ของเรืา การื
เลือก Anthony จะทำาให ม้ันใจได  วาครือบครื่ วจะเป้ ็นอนด้ ้บแรืกในการืทำานโยบายท ีสิรืางบนรืากฐานความั 
ศูรืทธิาอ้ นเข้  มัแขง็ของเขา เขาจะปกป้องล้กหลานของเรืา ปกป้องธุิรืกิจของเรืา ปกป้องสิิทธิการืนิ ้บถือ และ
จะทำางานเพิ อปลดแอกรืื ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียจากเงอมัมั ื ือของรืฐบาล้ —เป็นครืงสิ้ ุดท าย

874 Spectrum Center Dr., Irvine, CA 92618 
โทรื: (562) 271-3878 | อเมัล: ี ATrimino@AnthonyTrimino.com | AnthonyTrimino.com 
Twitter: ATrimino | Instagram: @atrimino

mailto:gallucciforgovernor@gmail.com
mailto:ATrimino@AnthonyTrimino.com
http://www.SamGallucci.com
http://www.SamGallucci.com
http://www.facebook.com/SamGallucciForGovernor
http://www.twitter.com/@Gallucci4C
http://www.instagram.com/gallucci4california
http://www.AnthonyTrimino.com
http://www.twitter.com/@ATrimino
http://www.instagram.com/@atrimino


 ถ อยแถลงของผู้้ สิม้ัครืรืบ้เลือกต้ั้ งแทนที จากการืถอดถอน | 27

ถ้้อยแถ้ลงของผู้้ส้มัคัรรบัเลือกตัั้ งแทนท่ จากการถ้อดถ้อน ต่ั้อ

ใช้ก้ารจัับฉลากแบบสุ่่ มเพื่่ อจััดลำาดับของถ้้อยแถ้ลง ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนเป็็นผู้้้จััดทำาถ้้อยแถ้ลงในหน้าน่  และยงัไม ได้ตั้รวจัสุ่อบความถ้้กต้ั้องโดยหน วยงานใด 
ๆ ของรฐั แตั้ ละถ้้อยแถ้ลงถ้้กสุ่ งมอบและช้ำาระเงนิโดยสุ่มัครใจัโดยผู้้้สุ่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อน ผู้้สุ้่มัครรบัเล่อกตัั้ งแทนท่ จัากการถ้อดถ้อนท่ ไม ได้สุ่ งถ้้อยแถ้ลงเขา้มา 
อาจัม่ค่ณสุ่มบติัั้เหมาะสุ่มท่ จัะม่ช้่ อป็รากฏอย้ ในบตัั้รลงคะแนนด้วย

Daniel Watts เดโมัแครืตั้

ลองจินตั้นาการืรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียท ีมีัวทยาลิ ้ยของรืฐท้  ีฟรืและเคารืพิเสิรืี ภัาพิในการืพิี ้ด ปกป้องสิิทธิตั้ามัิ
รืฐธิรืรืมัน้ ญ่และการืศู้ ้กษาท ีส้ิงข น้ เลือก WattsforGovernor.com

407 Alvarado Terrace, Vista, CA 92084
โทรื: (619) 663-5833 อเมัลี : governorwatts@gmail.com wattsforgovernor.com 
Facebook: governorwatts Twitter: governorwatts Instagram: governorwatts 
ชำองทางอ่  นื: youtube.com/governorwatts

Nickolas Wildstar | รืีพิ้บลิ ก้น
ผู้มัเป็นผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งผู้ ้ วาการืรื่ ฐเพิ้ ยีงคนเดียวท ีจะคืนสิาม้ัญ่สิำาน้ก ความัรืบผู้้ ดิชำอบ และการืเหน็ชำอบ
ตั้ามัรืฐธิรืรืมัน้ ญ่แก้ ่รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย ปรืะเทศูของเรืาก่อต้ั้งข  นบนเสิรื้ ภัาพิี  แต่ั้ตั้อนน ีถ้กมัองเป็นความัป า
เถ ือน ด วยเหตุั้น ีผู้มัจ้งขอให ท่านทำาตั้ามัส้ิญ่ชำาตั้ญ่าณและเลือก Wildstar เป็นผู้้ วาการืรื่ ฐ้

P.O. Box 13033, Fresno, CA 93794
โทรื: (818) 538-4878 | อเมัล:ี  wildstar@governorwildstar.com | Wildstar2022.com 
Facebook: wildstar2022 | Twitter: therealqball | Instagram: governorwildstar 
ชำองทางอน: youtube.com/governorwildstar่ ื 

 | 

|  | 
|  | 
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การข้ นทะเบั้ ยีนผูลงคะแนนเส้ ยงี
หากท่านได ข นทะเบ้ ยีนเพิ อลงคะแนนเสิื ียงแล ว ท่านไม่ัตั้ องข นทะเบ้ ยีนอกี เว้นแต้ ่ วาท่ ่านเปล ียนชำ อื ท ีอย้ ่ท ีอย้ทางไปรืษณ่ ีย ์
หรือหากทื ่านตั้ องการืจะเปล ียนหรือเลื ือกพิรืรืคการืเมืัอง

ท่านสิามัารืถข นทะเบ้ ยีนเพิ อลงคะแนนเสิื ียงทางออนไลน์ได ท ี registertovote.ca.gov หรือโทรืสิายดื ่วนสิำาหรืบผู้้ ้ ลง 
คะแนนเสีิยงของเลขาธิการืรืิ ฐ้ ท ีหมัายเลขโทรืฟรื (855) 345-3933 ี เพิ อใหื  ส่ิงแบบฟอรืมัให์  แก่ท่านทางไปรืษณีย์

ส่ิวนใหญ่่สิามัารืถหาแบบฟอรืมัการืข์  นทะเบ้ ยีนผู้้ ลงคะแนนเสีิยงได ท ีท ีทำาการืไปรืษณีย ์ห องสิมุัด สิำาน้กงานปรืะจำาเมืัองและ
เทศูมัณฑล สิำาน้กงานการืเลือกต้ั้งปรืะจ ำาเทศูมัณฑล และสิำาน้กงานเลขาธิการืรืิ ฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย

การขึ้ นทะเบี้ ยีนผู้้ล้งคะแนนเสีิยงแบีบีมี้เง อนไขึ้่

ในรืะหวางชำ่ วงเวลา่  14 วนก้ ่อนถ้งวนเล้ ือกต้ั้ง  และรืวมัถ้งวนเล้ ือกต้ั้งด  วย ท่านสิามัารืถไปท ีสิำาน้กงานของเจ าหน าท ีการืเลือก
ต้ั้งปรืะจ ำาเทศูมัณฑล ศู้นยลงคะแนนเสิ์ ียงของท่าน หรือสิถานทื  ีเลือกต้ั้งของท ่าน เพิ อขื  นทะเบ้ ยีนแบบมีัเงอนไขเพิ ื  อลงคะแนนื
เสีิยง และลงคะแนนเสีิยง เพิ อเรืื ยนรืี ้เพิ มิัเตั้ ิมั ไปท ี sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg/

ข้อมี้ ูลความีเปน็สวนต่่ ัวในการข้ นลงทะเบั้ ยีนผูลงคะแนนเส้ ยงี
โปิรแกรม้การลงทะเบียีนผู้้อ้อกเสีิยงลงคะแนนท ีเปิน็คว้าม้ลับีสิำาหรบีโปิรแกรม้ั  Safe at Home: ผู้้ ลงคะแนนเสีิยงบาง
รืายท ีเผู้ชำญ่กิ ้บสิถานการืณ์ท ีคุกคามัชำวีติั้ (น้ นคือ เหย อและผู้ื ้ รือดชำวีตั้จากความัรืิ ุนแรืงในครือบครืว้ การืสิะกดรือยตั้ามั การื
ล่วงละเมิัดทางเพิศู การืค ามันษยุ  ์การืกรืะทำาทารุืณต่ั้อผู้้ ส้ิงอายุ/บุคคลท ีตั้ องพิ งพิา้ ) อาจมีัสิิทธิไดิ  รืบสิถานะผู้้ ้ ลงคะแนนเสีิยง
ท ีเป็นความัล้บหากพิวกเขาเป็นสิมัาชำกทิ  ีใชำงานอย ้ของโปรืแกรืมั่  Safe at Home สิำาหรืบข้  อม้ัลเพิมิัเตั้ ิมั โปรืดติั้ดต่ั้อหมัายเลข
โทรืฟรืโปรืแกรืมัี  Safe at Home ของเลขาธิการืรืิ ฐท้  ี (877) 322-5227 หรือไปทื  ี sos.ca.gov/registries/safe-home/

คว้าม้เปิน็ส่ิว้นตัว้ขึ้องขึ้อ้ม้้ลผู้้ล้งคะแนนเสีิยง: เจ าหน าท ีการืเลือกต้ั้งจะใชำ ข  อม้ัลคำาให การืเป็นลายล้กษณ์อกษรืเก้  ียวก้บการื
ข นทะเบ้ ยีนผู้้ ลงคะแนนเสีิยงของท่านเพิ อสิื ่งข อม้ัลท ีเป็นทางการืในเรืองกรืะบวนการืลงคะแนนเสิ ื ียง เชำน่ ท ีต้ั้งของหน ่วยเลือก
ต้ั้ ง และปรืะเด็นต่ั้าง ๆ และผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้งท  ีจะปรืากฏิบนบต้ั้รืลงคะแนน กฎหมัายห ามัมิัให ใชำการืข  นทะเบ้ ยีนผู้้ ลงคะแนน
เสีิยงในเชำงพิาณิ ิชำย ์และจะเป็นความัผู้ดิอาญ่าปรืะเภัทลหุโทษ อาจมีัการืให ข อม้ัลผู้้ ลงคะแนนเสีิยงแก่ผู้้ สิม้ัครืรืบเล้ ือกต้ั้ง  
คณะกรืรืมัการืด านปรืะเด็นในบต้ั้รืลงคะแนนเสีิยง หรือบื ุคคลอ นเพิื  อจื ุดปรืะสิงค์ด านการืเลือกต้ั้ง  วชำาการืิ  การืขา่ว การืเมืัอง 
หรือรืื ฐบาลตั้ามัท้  ีได พิิจารืณาโดยเลขาธิการืรืิ ฐ้ ไม่ัสิามัารืถให หมัายเลขใบขบ้ขี และหมัายเลขปรืะก้นส้ิงคมั หรือลายมัื ือชำ อของื
ท่านท ีแสิดงบนบต้ั้รืข นทะเบ้ ยีนผู้้ ลงคะแนนเสีิยงของท่านเพิ อจื ุดปรืะสิงค์เหล่าน ีได  หากท่านมีัคำาถามัใด ๆ เก ียวก้บการืใชำ 
ข อม้ัลผู้้ ลงคะแนนเสีิยง หรือปรืะสิงคื ์จะรืายงานการืสิงส้ิยวามั่ ีการืใชำข  อม้ัลด้งกล่าวในทางท ีผู้ดิ โปรืดโทรืติั้ดต่ั้อสิายด่วนโทรื
ฟรืสีิำาหรืบผู้้ ้ ลงคะแนนเสีิยงของเลขาธิการืรืิ ฐท้  ี (855) 345-3933

ต่รวจสอบัสถานะผูลงคะแนนเส้ ยงข้องที ่านทางออนไลน์
ไปท ีหน า My Voter Status (สิถานะผู้้ ลงคะแนนเสีิยงของฉ้ัน) ของเลขาธิการืิ
รืฐ้ที  voterstatus.sos.ca.gov ท ีซึ่ งท้ ่านสิามัารืถตั้รืวจสิอบสิถานะผู้้ ลงคะแนน
เสีิยงของท่าน หาสิถานท ีเลือกต้ั้งหรื อศูื ้นยลงคะแนนเสิ์ ียง และข อม้ัลอ นื ๆ 
อกมัากมัายี

ใชำ  My Voter Status (สิถานะผู้้ล้งคะแนนเสีิยงขึ้องฉััน) เพิื อ:
• ด้วาค่ ุณได รืบการืข้  นทะเบ้ ยีนเพิ อลงคะแนนเสิื ียงแล วหรือไมัื ่ และหากเป็นเชำนน่ ้  น ในเทศูมัณฑลใด
• ตั้รืวจความัพิอใจท ีจะเลือกพิรืรืคการืเมืัองของท่าน
• หาสิถานท ีเลือกต้ั้งของท ่าน
• หาศู้นยลงคะแนนเสิ์ ียงเลือกต้ั้ง 
• หาการืเลือกต้ั้งท  ีกำาล้งจะมีัข นในพิ้  นทื  ีของท่าน
• รืบค้ ่้มืัอข อม้ัลสิำาหรืบผู้้ ้ ลงคะแนนเสีิยง (VIG) ปรืะจำารืฐของท้ ่าน ท ีส่ิงทางอเมัลกี ่อนการืเลือกต้ั้งท ้วท ้งรื ฐแตั้้ ่ละครืง้ 
• หาข อม้ัลผู้้ ติั้ดต่ั้อสิำาหรืบสิ้ ำาน้กงานการืเลือกต้ั้งปรืะจ ำาเทศูมัณฑลของท่าน
• ตั้รืวจด้สิถานะบต้ั้รืลงคะแนนโดยส่ิงทางไปรืษณีย ์หรือบื ต้ั้รืลงคะแนนชำวครืาวของท้ ่าน

ไปท ี voterstatus.sos.ca.gov เพิ อเรืื มัตั้ิ  นใชำงาน 

https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg/
https://www.sos.ca.gov/registries/safe-home
https://registertovote.ca.gov
https://voterstatus.sos.ca.gov
https://voterstatus.sos.ca.gov
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ลงคะแนนเสยงอยี างปลอดภั่ ยั ณ สถานท ลีงคะแนนเสยงลี ว่งหน้า

สิถานท ีลงคะแนนเสีิยงล่วงหน าหน ้งแหง่ข นไป้  จะพิรือมัให  บรืการืในหลายเทศูิ มัณฑลโดยเรืมักิ ่อนการืเลือกต้ั้งว นท้  ี 
14 กันยายน 2021 สิถานท ีลงคะแนนเสีิยงจะให มีัการืลงทะเบยีนผู้้ ลงคะแนนเสีิยง บต้ั้รืลงคะแนนทดแทน เครืองลง ื
คะแนนเสีิยงท ีสิามัารืถเข าถ้งได  และการืให ความัชำวยเหล่ ือด านภัาษา 

ท่านสิามัารืถชำวยท่ ำาให สิถานท ีลงคะแนนเสีิยงสิำาหรืบผู้้ ้ ลงคะแนนเสีิยงและผู้้ ปฏิิบติ้ั้งานการืเลือกต้ั้งปลอดภั ้ยได ด วยสิองวธิิี
เหล่าน ี:

1 ไม่้ต้องต่อแถว้
ท่านสิามัารืถส่ิงคืนบต้ั้รืลงคะแนนท ีลงคะแนนเรืยบรืี อยแล  วได ทางไปิรษณีียโดยไมั์ ่จำาเป็นตั้ องมีัดวงตั้รืาไปรืษณีย ์
ท ีกล่องหยอนบี่ ตัรลงคะแนนท ีแน่นหนา หรือทื  ีสิถานท ีลงคะแนนเสีิยง สิถานท ีลงคะแนนเสีิยงมีัแถวแยกสิำาหรืบ้
ผู้้ ลงคะแนนเสีิยงท ีตั้ องการืหยอนบ่ ต้ั้รืลงคะแนนท ีลงคะแนนเรืยบรืี อยแล  ว

ค นหากล่องหยอนบ่ ต้ั้รืลงคะแนนหรือการืลงคะแนนเสิื ียงล่วงหน าในพิ นทื  ีใกล เคียงได ท ี  
caearlyvoting.sos.ca.gov หรือื vote.ca.gov

2 ลงคะแนนเสีิยงล่ว้งหน้า
หากท่านตั้ องการืไปยงสิถานท้  ีลงคะแนนเสีิยงด วยตั้นเอง โปรืดไปก่อนวนเล้ ือกต้ั้ง  สิถานท ีลงคะแนนเสีิยงหน ้งแหง่
ข นไปในหลายเทศู้ มัณฑลจะเปิดให มีัการืลงคะแนนเสีิยงล่วงหน าก่อนการืเลือกต้ั้ง 

เจ าหน าท ีการืเลือกต้ั้งจะเรื มัสิิ ่งบต้ั้รืลงคะแนนโดยส่ิงทางไปรืษณียไปย์ งผู้้ ้ ลงคะแนนเสีิยงในรืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียก่อนวนท้  ี 
16 สิิงหาคม้ 2021 บต้ั้รืลงคะแนนท ีส่ิงคืนทางไปรืษณียจะตั้์  องปรืะท้บไปรืษณียภัายใน์ วนท้  ี 14 กันยายน 2021 ตั้ องหยอน่
บต้ั้รืลงคะแนนท ีส่ิงคืนในกล่องรืบบ้ ต้ั้รืลงคะแนนเสีิยงท ีแน่นหนาภัายในเวลา 20.00 น. วน้ที  14 กันยายน 2021 

ความีชวยเหล่ ือสำาหรบัผั ูลงคะแนนเส้ ยงที  ีทุพิพิลภัาพิ
รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ียมุ่ังม้ันท  ีจะสิรืางความัมั ้นใจว า่ ผู้้ ลงคะแนนเสีิยงทุกคนสิามัารืถลงคะแนนเสีิยงได อยางเป่ ็นส่ิวนต้ั้วและเป็น
อสิรืะิ  

รืะบบลงคะแนนเสีิยงโดยส่ิงทางไปรืษณียท์ ีสิามัารืถเข าถ้งได จากรืะยะไกล (Remote accessible vote-by-mail หรือื 
RAVBM) จะให ต้ั้วเลือกการืเข าถ้งแก่ผู้้ ลงคะแนนเสีิยงท ีทุพิพิลภัาพิเพิ อรืื บบ้ ต้ั้รืลงคะแนนของตั้นท ีบ าน และกาบต้ั้รืลง
คะแนนอยางเป่ ็นอสิรืะและเปิ ็นส่ิวนต้ั้วก่อนท ีจะส่ิงบต้ั้รืลงคะแนนกล้บไปยงเจ้  าหน าท ีการืเลือกต้ั้ง  

สิำาหรืบข้  อม้ัลเพิมิัเตั้ ิมัเก ียวก้บความัชำวยเหล่ ือท ีเทศูมัณฑลของท่านมีัให แก่ผู้้ ลงคะแนนเสีิยงท ีทุพิพิลภัาพิ โปรืดตั้รืวจสิอบค้่มืัอ
ข อม้ัลสิำาหรืบผู้้ ้ ลงคะแนนเสีิยงปรืะจำาเทศูมัณฑลของท่าน หรือตั้ื ิดต่ั้อเทศูมัณฑลของท่าน ท่านสิามัารืถค นหาข อม้ัลติั้ดต่ั้อของ
เทศูมัณฑลทางออนไลน์ได ท ี sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices 

การข้ นทะเบั้ ยีนผูลงคะแนนเส้ ยงในี วนเลั ือกต่ ัง
ท่านลืมัท ีจะลงทะเบยีนหรือปรืื บปรื้ ุงข อม้ัลการืลงทะเบยีนผู้้ ลงคะแนนเสีิยงของท่านหรือไมัื ่ ไม่ัมีัปัญ่หา! ท่านสิามัารืถลง
ทะเบยีนและลงคะแนนเสีิยงได จนถ้งเวลา 20.00 น. ในวนเล้ ือกต้ั้งท  ีสิำาน้กงานการืเลือกต้ั้งของเทศู มัณฑลของท่าน หรือทื  ี
ศู้นยลงคะแนนเสิ์ ียงหรือหนื ่วยเลือกต้ั้งใด  ๆ ในเขตั้ของท่าน กรืะบวนการืน ีเรืยกวี าการืข่  นทะเบ้ ยีนผู้้ ลงคะแนนเสีิยงแบบมีั
เงอนไข ื  และม้ักเรืยกกี ้นท้วไปว าการืข่  นทะเบ้ ยีนผู้้ ลงคะแนนเสีิยงในวนเล้ ือกต้ั้ง  นี คือวธิิทีำา:

1. ไปท ีสิำาน้กงานการืเลือกต้ั้งปรืะจ ำาเทศูมัณฑลของท่าน ศู้นยลงคะแนนเสิ์ ียง หรือสิถานทื  ีเลือกต้ั้งในเทศู มัณฑลของ
ท่าน สิามัารืถด้สิถานท ีได ท ีค้่มืัอข อม้ัลสิำาหรืบผู้้ ้ ลงคะแนนเสีิยงในเทศูมัณฑลของท่านหรือทื  ี vote.ca.gov

2. กรือกบต้ั้รืการืลงทะเบยีนผู้้ ลงคะแนนเสีิยงหรือใบสิมัื ้ครืออนไลน์
3. ลงคะแนนเสีิยงในบต้ั้รืลงคะแนนท ีสิำาน้กงานการืเลือกต้ั้ง  ศู้นยลงคะแนนเสิ์ ียง หรือสิถานทื  ีเลือกต้ั้งปรืะจ ำาเทศู

มัณฑลของท่าน
4. เมั ือเจ าหน าท ีการืเลือกต้ั้งของเทศู มัณฑลดำาเนินการืข นทะเบ้ ยีนของท่าน และพิจิารืณาวาท่ ่านมีัสิิทธิ ิ ท่านจะได รืบ้

การืข นทะเบ้ ยีนให ลงคะแนนเสีิยง และจะมีัการืน้บบต้ั้รืลงคะแนนของท่าน

เพิ อดื ้ข อม้ัลเพิมิัเตั้ ิมัเก ียวก้บการืลงทะเบยีนผู้้ มีัสิิทธิลงคะแนนเสิิ ียงแบบมีัเงอนไข ื  ไปท ี vote.ca.gov

https://vote.ca.gov
https://vote.ca.gov
https://sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
https://vote.ca.gov
https://caearlyvoting.sos.ca.gov
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ลงคะแนนเสยงอยี างปลอดภั่ ยัด้วยบัตั่รลงคะแนนโดยสงทางไปรษณ่ ีย์
เจ าหน าท ีการืเลือกต้ั้งจะเรื มัสิิ ่งบต้ั้รืลงคะแนนโดยส่ิงทางไปรืษณียท์ ีคล ายก้บภัาพิด านล่างไปยงผู้้ ้ ลงคะแนนเสีิยงในรืฐ้
แคลิฟอรืเน์ ียไม่ัเกินวนท้  ี 16 สิิงหาคม้ 2021 บต้ั้รืลงคะแนนท ีส่ิงคืนทางไปรืษณียจะตั้์  องปรืะท้บไปรืษณียภัายใน์ วนท้  ี  
14 กันยายน 2021 ตั้ องหยอนบ่ ต้ั้รืลงคะแนนท ีส่ิงคืนในกล่องรืบบ้ ต้ั้รืลงคะแนนเสีิยงท ีแน่นหนาภัายในเวลา 20.00 น.  
วน้ที  14 กันยายน 2021

Franklin County 
Elections Department 
4321 Franklin Avenue 
Franklin, HN 99999-1234

RETURN SERVICE REQUESTED

OFFICIAL VOTE-BY-MAIL BALLOT MATERIAL

Valentina Q. Voter
5678 Seventh Ave, Apt 9863 
Franklin, HN 99999 –1278

Vote-by-mail 
Official ballot
บีัตรลงคะแนนโด้ย
ส่ิงท่างไป็รษณียที์่ 
เป็็นท่างการ

การลงคะแนนเสยงทางไปรษณี ียน์ ันปิลอด้ภัยและงา่ย
หล้งจากทำาเครืองหมัายการืเล ื ือกของท่านบนบต้ั้รืลงคะแนนของท่าน เพิยีงแค่น้ น:

ปิิด้ซองจด้หม้าย
ใส่ิบต้ั้รืลงคะแนนของท่านให เรืยบรืี อยในซึ่องจดหมัายจากสิ ำาน้กงานการืเลือกต้ั้งปรืะจ ำาเทศูมัณฑลของท่าน

ลงลายม่้อชื่ อ่
ตั้รืวจสิอบให แน่ใจวาลายมั่ ือชำ อบนซึ่องบื ต้ั้รืลงคะแนนของท่านตั้รืงก้บลายมืัอชำ อบนื
ใบข้บขี รืฐแคล้ ิฟอรืเน์ ีย/บต้ั้รืปรืะจำาต้ั้วของรืฐ้ หรือลายมัื ือชำ อทื  ีท่านให ไวเมั  ือลงทะเบยีน สิำาน้กงานการืเลือก
ต้ั้งปรืะจ ำาเทศูมัณฑลของท่านจะเปรืยบเที ียบลายมืัอชำ อเพิื  อปกปื ้องคะแนนเสีิยงของท่าน

ส่ิงค่นบีตัรลงคะแนน
ทางไปรืษณีย—์ตั้รืวจสิอบให แน่ใจวา่
บต้ั้รืลงคะแนนของท่านปรืะท้บตั้รืา
ไปรืษณียภัายในว์ นท้  ี 14 กันยายน 
2021 ไม่ัจำาเป็นตั้ องมีัดวงตั้รืาไปรืษณีย!์

หรอื
ด วยตั้นเอง—หยอนบ่ ต้ั้รืลงคะแนนได ท ีกล่อง
รืบบ้ ต้ั้รืลงคะแนนเสีิยงท ีแน่นหนา สิถาน
ท ีเลือกต้ั้ง  ศู้นยการืลงคะแนนเสิ์ ียง หรือื
สิำาน้กงานการืเลือกต้ั้งของเทศู มัณฑลภัายใน
เวลา 20.00 น. ว้นัท ี 14 กันยายน 2021

ติด้ตาม้บีตัรลงคะแนน
ท่านสิามัารืถลงทะเบยีนท ี wheresmyballot.sos.ca.gov เพิ อรืื บการืแจ้  งเตืั้อนทางข อความั (SMS) อเมัลี  
หรือขื  อความัเสีิยงเก ียวก้บสิถานะของบต้ั้รืลงคะแนนโดยส่ิงทางไปรืษณียของท์ ่าน

สิถานที ลงคะแนนเสีิยงจะพิรือมัให  บรืการืในทิ ุกเทศูมัณฑลก่อนวนเล้ ือกต้ั้ง  สิถานที ลงคะแนนเสีิยงจะให มีัการืลง
ทะเบียนผู้้ ลงคะแนนเสีิยง บต้ั้รืลงคะแนนทดแทน เครืองลงคะแนนเสิ ื ียงที สิามัารืถเข าถ้งได  และการืให ความัชำวย่
เหลือด านภัาษา

https://wheresmyballot.sos.ca.gov
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ว้นทั ี ที คว้รจำา!

อยาล่ ่ม้ไปิลงคะแนนเสีิยง!
สิถานท ีเลือกต้ั้งเป ิดต้ั้งแตั้ ่เวลา 07.00 น. ถ้ง 20.00 น. ในวน้
เลือกต้ั้ง !

สิงหาคม้

   

 

 

 

 

 อา จ อ พิ พิฤ ศู สิ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

 

 

 

 

 

16 สิิงหาคม้ 2021
วนแรืกในการืลงคะแนนทางไปรืษณ้ ีย์

30 สิิงหาคม้ 2021
วนสิ้ ุดท ายท ีจะข นทะเบ้ ยีนเพิ อลงคะแนนเสิื ียง 
ท่านสิามัารืถลงทะเบยีนและลงคะแนนเสีิยง 
“แบบมีัเงอนไข ื ” ได ท ีสิำาน้กงานการืเลือกต้ั้ง 
ปรืะจำาเทศูมัณฑลของท่านหรือสิถานทื  ีลงคะแนน
หล้งจากกำาหนดเสิ นตั้ายการืลงทะเบยีนผู้้ ลง
คะแนนเสีิยง จนถ้งและรืวมัถ้งวนเล้ ือกต้ั้ง  

ิ

กนยายนั
อา จ อ พิ พิฤ ศู สิ

 1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

14 กันยายน 2021

ว้นเลั ่อกต ัง!
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การเลืือกตั้ ้งจากการถอดถอนผู้้ ว่่าการรฐ้
แคลิืฟอรเน์ ีย  
ว่้นอ้งคารทีี่  14 ก้นยายน 2021

All California voters will receive a vote-by-mail ballot for the 
September 14, 2021, election. Learn more inside. 
English: (800) 345-VOTE (8683) TTY/TDD: (800) 833-8683

Todos los votantes de California recibirán una boleta electoral  
de voto por correo para la elección del 14 de septiembre de 2021. 
Para preguntas o asistencia al votante, llame al número  
a continuación. 
Español /Spanish: (800) 232-VOTA (8682)

所有加州選民將收到用於 2021 年 9 月 14 日選舉的郵
寄投票選票。如有疑問或需要提供選民協助，請致電
下列號碼。
中文中文  /Chinese: (800) 339-2857

कलिफोर्निया क सभी मतदाताओं को 14 लसतंबर, 2021 के चु्ाव के 
लिए “डाक द्ारा मतदा् करें” मतपत्र प्ापत होगा। प्श्नों या मतदाता 
सहायता क लिए, कपया ्ीचे ददए गए ्ंबर पर कॉि करें। 
हहहहनिदीनिदी /Hindi: (888) 345-2692

すべてのカリフォルニア州有権者には 2021 年 9 月 14 日
選挙の郵便投票用紙が送られます。お問い合わせまた
は有権者の支援に関しては、以下の番号までお電話く
ださい。 
日日本本語 語 /Japanese: (800) 339-2865

អកបោះប្តទាងអសបៅកងរដ California នងទទលោនសនកប្ត
បោះតាមសបតតសតរាបការបោះប្តបៅថ្ទ 14 ខែកញ្ ្ 2021។ 
សតរាបសណរ ឬជនយអកបោះប្ត សមបៅមកបលែខាងបតកាម។
ខែខែររ មែ /Khmer: (888) 345-4917

្ន ្ន ំ ់ ្ននុ ្ឋ ឹ ួ ្ ឹ ្ន
ំ នុ ់ ្ន ងៃ ី ញា ្ន ំ

់ ំ ួ ំ ួ ្ន ្ន ូ
មែ

모든 캘리포니아 유권자는 2021년 9월 14일 선거를 위한 우
편 투표지를 받게 됩니다. 문의 사항 또는 유권자 지원을 
원하시면, 아래 전화번호로 연락해주십시오.
한국어한국어 /Korean: (866) 575-1558

ै े

े ृ

Tatanggap ang lahat ng botante ng California ng balota para 
sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa halalan sa 
Setyembre 14, 2021. Para sa mga katanungan o tulong sa 
botante, mangyaring tawagan ang numero sa ibaba. 
Tagalog: (800) 339-2957

ผู้้ออกเสียงลิงคะแนนในร์ฐแคลิฟอร์เนยท่กคนจำะได
ร์บบัต่ร์เลิอกต่งปร์ะเภท่ลิงคะแนนเสียงท่างไปร์ษณีย
สีาหร์บการ์เลิอกต่งในวนท่ 14 กนยายน 2021 หากมี
คาถามีหร์อต่องการ์ความีชวยเหลิอ กร์ณีาต่ดต่อท่
หมีายเลิขดานลิางน 
ภาษาไท่ยภาษาไท่ย/Thai: (855) 345-3933
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Tất cả các cử tri California đều sẽ nhận được lá phiếu 
bầu bằng thư cho kỳ bầu cử vào ngày 14 tháng Chín, 
2021. Nếu có thắc mắc hoặc cần giúp về bầu cử, xin 
gọi số điện thoại dưới đây. 
VViệtiệt  ngữngữ/Vietnamese: (800) 339-8163
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