
Cuộc Bỏ Phiếu 
Bãi Nhiệm Thống 
Đốc California 
Thứ Ba, ngày 14 tháng 9 năm 2021

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

BỎ PHIẾU AN  
TOÀN CALIFORNIA
Mỗi cử tri đã được đăng 
ký tại California sẽ nhận 
được một lá phiếu bầu 
qua thư trong Cuộc Bỏ 
Phiếu Bãi Nhiệm Thống  
Đốc Tìm hiểu thêm  
bên trong.

Hướng  
Dẫn Cử Tri  
Chính Thức

Bản Chứng Thực
Tôi, Shirley N. Weber Tổng Thư 
Ký Tiểu Bang của Tiểu Bang 
California, xin chứng nhận rằng 
thông tin về cuộc bãi nhiệm 
được trình bày trong tài liệu 
này sẽ được trình cho cử tri của 
Tiểu Bang California tại Cuộc 
Bỏ Phiếu Bãi Nhiệm Thống 
Đốc được tổ chức trên toàn 
Tiểu Bang vào ngày 14 tháng 
Chín, 2021, và tập sách hướng 
dẫn này đã được soạn thảo theo 
đúng pháp luật. Chứng thực 
bằng chữ ký của tôi và Đại Ấn 
của Tiểu Bang tại Sacramento, 
California vào hôm nay,  
ngày 6 tháng Tám, 2021.

Shirley N. Weber, Ph.D.  
Tổng Thư Ký Tiểu Bang

★ Quý vị có thể yêu cầu nhận thêm bản Hướng Dẫn Cử Tri Chính Thức bằng cách liên lạc với viên chức bầu cử quận của quý vị hoặc gọi (800) 339-8163. ★
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TUYÊN NGÔN VỀ QUYỀN CỦ

CỬ TRI
A

QUÝ VỊ CÓ CÁC QUYỀN NHƯ SAU:

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

liên bang cho kết án trọng tội và
• hiện không bị một tòa án phán quyết là tâm 

thần không minh mẫn

 2 Quyền bỏ phiếu tạm thời nếu quý vị 
là cử tri  có ghi danh dù không có tên 
quý vị trong danh sách. Quý vị sẽ bỏ 
phiếu bằng lá phiếu tạm thời. Lá phiếu 
của quý vị sẽ được đếm nếu các viên 
chức bầu cử phải định là quý vị hội đủ 
điều kiện bỏ phiếu.

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

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

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

Hỏi một nhân viên bầu cử tại phòng 
phiếu để lấy một lá phiếu mới,  
Đổi lá phiếu bầu bằng thư của quý vị để 
lấy một lá phiếu mới tại một văn phòng 
bầu cử hoặc tại phòng phiếu của quý  
vị, hoặc  
Bỏ Phiếu bằng lá phiếu tạm thời.

 6 Quyền nhờ giúp để bỏ phiếu từ bất 
cứ người nào quý vị chọn, trừ hãng sở 
hoặc nhân viên công đoàn của quý vị.

 7 Quyền giao lại lá phiếu bầu bằng thư 
đã bầu tại bất cứ phòng phiếu nào 
trong California.

 8 Quyền nhận tài liệu bầu cử bằng một 
ngôn ngữ khác không phải là Anh Ngữ  
nếu có đủ số dân cư trong khu vực bầu 
cử của quý vị nói ngôn ngữ đó.

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

 10 Quyền trình báo bất cứ hoạt động bất 
hợp pháp hoặc gian lận nào cho viên 
chức bầu cử địa phương hoặc cho văn 
phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang.
	Trên trang web tại www.sos.ca.gov

Bằng điện thoại tại (800) 339-8163
Bằng email tại elections@sos.ca.gov

✆	

	

NẾU QUÝ VỊ TIN RẰNG MÌNH ĐÃ BỊ TỪ CHỐI BẤT CỨ QUYỀN NÀO TRÊN ĐÂY, HÃY GỌI CHO ĐƯỜNG DÂY HOTLINE  
CỬ TRI KÍN CỦA TỔNG THƯ KÝ TIỂU BANG TẠI SỐ (800) 339-8163.

http://www.sos.ca.gov
mailto:elections@sos.ca.gov
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Tìm Nơi Bỏ Phiếu của Quý Vị hay một Trung Tâm Bỏ Phiếu
Những nơi bỏ phiếu và trung tâm bỏ phiếu được thiết lập bởi các viên chức bầu cử quận. Tìm địa chỉ nơi bỏ phiếu 
hay địa điểm trung tâm bỏ phiếu của quý vị trong tập Hướng Dẫn Cử Tri của quận mà quý vị nhận được qua thư vài 
tuần trước Ngày Bỏ Phiếu.
Quý vị cũng có thể truy cập trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại vote.ca.gov hoặc gọi Đường Dây Nóng miễn 
cước dành cho Cử Tri theo số (800) 339-8163.
Quý vị cũng có thể nhắn tin “Vote” gửi đến GOVOTE (468683) để tìm địa điểm phòng phiếu của quý vị.

CUỘC BỎ PHIẾU 
BÃI NHIỆM 

THỐNG ĐỐC

KẾT QUẢ 

Quý vị muốn xem kết quả ngày 14 tháng 9 năm 2021, Cuộc Bỏ Phiếu Bãi Nhiệm Thống Đốc 
California sau khi phòng phiếu đóng cửa lúc 8 giờ tối? Hãy truy cập vào trang mạng Kết Quả Bỏ 
Phiếu của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California tại electionresults.sos.ca.gov.
Trang mạng Kết Quả Bỏ Phiếu được cập nhật liên tục vào Đêm Bỏ Phiếu khi các quận báo cáo 
kết quả cho Tổng Thư Ký Tiểu Bang. Các viên chức phòng bầu cử của quận đưa các kết quả bầu 
cử bán chính thức lên trang mạng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang sau khi phòng phiếu đóng cửa lúc 
8 giờ tối và tiếp tục gửi cập nhật ít nhất hai tiếng một lần cho đến khi kiểm đếm xong tất cả các lá 
phiếu của Ngày Bỏ Phiếu.
Bắt đầu vào ngày 14 tháng Chín, trang mạng Kết Quả Bỏ Phiếu sẽ cập nhật lúc 8 giờ tối, và kể từ 

ngày đó trở đi, sẽ cập nhật mỗi ngày lúc 5 giờ chiều khi các quận kiểm đếm các lá phiếu còn lại.
Kết quả bỏ phiếu chính thức sẽ được đăng trước ngày 22 tháng Mười, 2021 tại sos.ca.gov/elections.

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

https://www.sos.ca.gov/elections
http://www.vote.ca.gov
http://www.electionresults.sos.ca.gov
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html
http://www.powersearch.sos.ca.gov
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Tổng Thư Ký Tiểu Bang
Kính thưa Quý Công Dân California,

Bỏ phiếu là điều quan trọng đối với người dân California. Ngay cả trong bối cảnh đại dịch 
tàn khốc trên toàn thế giới, gần 17.8 triệu người dân California đã bỏ phiếu trong cuộc 
Tổng Tuyển Cử năm 2020, cuộc bầu cử lớn nhất trong gần 70 năm qua. Chúng ta đã cho 
thấy rằng chúng ta có thể bỏ phiếu với số lượng lớn bất kể thách thức. Tất cả chúng ta 
nên tự hào về sự cam kết kiên định đối với nền dân chủ này. 

Nhiệm vụ của tôi với tư cách Tổng Thư Ký Tiểu Bang là làm việc với các viên chức tuyển 
cử trên toàn tiểu bang để đảm bảo rằng tất cả các cuộc bầu cử, bao gồm cả Cuộc Bỏ 
Phiếu Bãi Nhiệm Thống Đốc California sắp tới, diễn ra an toàn, công bằng và mọi cử tri 
đều có thể tiếp cận được. Để giúp quý vị điều hướng cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm, chúng tôi 
đã cung cấp Hướng Dẫn Thông Tin Dành Cho Cử Tri này bao gồm thông tin về cuộc bỏ 
phiếu bãi nhiệm, các mốc thời hạn quan trọng, thông tin đăng ký và các quyền của quý vị 
với tư cách là cử tri California. 

Cũng giống như mùa thu năm ngoái, mọi cử tri trong cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm sắp tới sẽ 
có lựa chọn bỏ phiếu qua thư. Các quận sẽ bắt đầu gửi cho các cử tri đã đăng ký lá phiếu 
bầu qua thư 29 ngày trước cuộc bỏ phiếu. Vì hầu hết các hạn chế về sức khỏe được áp 
dụng trong cuộc Tổng Tuyển Cử năm 2020 đã được dỡ bỏ, nên cử tri cũng sẽ có nhiều 
khả năng tiếp cận hơn với các thùng bỏ phiếu an toàn và có nhiều cơ hội bỏ phiếu trực 
tiếp theo cách truyền thống hơn. Để biết thông tin cập nhật về các lựa chọn bỏ phiếu của 
mình, tôi đề nghị quý vị nên kiểm tra các trang mạng của viên chức tuyển cử địa phương. 

Đừng bao giờ tự hỏi liệu phiếu bầu của quý vị có được kiểm đếm hay không. Quý vị có thể 
theo dõi lá phiếu bầu qua thư của mình bằng cách đăng ký tại wheresmyballot.sos.ca.gov 
để nhận thông báo tình trạng lá phiếu bằng văn bản, email hoặc thông báo thoại. 

Mọi lá phiếu đều quan trọng trong mọi cuộc bầu cử. Nhưng để bỏ phiếu, quý vị cần lập 
kế hoạch. Quý vị sẽ bỏ phiếu sớm bằng cách gửi lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu 
điện trong phong bì được cung cấp? Quý vị sẽ bỏ phiếu tại trung tâm bỏ phiếu hoặc 
thùng bỏ phiếu? Hay quý vị sẽ bỏ phiếu trực tiếp tại địa điểm bỏ phiếu trong khu dân cư? 
Hãy tìm hiểu các lựa chọn của quý vị và lập một kế hoạch.

Quý vị có thể truy cập vote.ca.gov để tìm hiểu thêm thông tin hữu ích về cuộc bỏ phiếu. 
Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào về việc đăng ký bỏ phiếu hoặc bỏ lá phiếu của quý vị, 
vui lòng liên lạc với văn phòng Tổng Thư Ký Tiểu Bang bằng cách gọi đến số điện thoại 
miễn cước (800) 339-8163.

https://www.wheresmyballot.sos.ca.gov
https://www.vote.ca.gov
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Các Lá Phiếu Đã Được Trả Trước Bưu Phí
“Không Có Tem, Không Vấn Đề Gì”—Tất cả các lá phiếu bầu qua thư của California kèm theo bì thư 
gửi lại giờ đây đều được trả trước bưu phí, đảm bảo rằng việc bỏ phiếu miễn phí và thuận tiện cho 
tất cả các cử tri California. Sau khi quý vị đã điền vào lá phiếu bầu qua thư của mình, hãy đặt nó vào 
bì thư gửi lại, niêm phong bì thư, ký vào dòng được chỉ định, và đặt nó vào hộp thư.

Tổng Thư Ký Tiểu Bang California cung cấp cho cử tri một phương thức 
để theo dõi và nhận thông báo về tình trạng lá phiếu bầu qua thư của 
họ. “Where’s My Ballot?” (Lá Phiếu của Tôi ở Đâu?) cho cử tri biết lá phiếu 
của họ đang ở đâu, tình trạng như thế nào và tất cả các bước cần làm. 
Đăng ký tại WheresMyBallot.sos.ca.gov.

LÁ PHIẾU CỦA  
TÔI Ở ĐÂU?Khi quý vị đăng ký “Where’s My Ballot?”, quý vị sẽ nhận được bản cập 

nhật tự động khi văn phòng bầu cử quận của quý vị:

• Gửi lá phiếu của quý vị qua thư.

• Tiếp nhận lá phiếu của quý vị.

• Tính lá phiếu của quý vị.

• Hoặc nếu có vấn đề gì với lá phiếu của quý vị.

Cử tri đăng ký tại WheresMyBallot.sos.ca.gov có thể lựa chọn nhận bản cập nhật tự động bằng:

• E-mail

• Tin Nhắn Văn Bản (SMS)

• Cuộc Gọi Điện Thoại

Theo dõi lá phiếu của quý vị—khi nó được gửi thư, được tiếp nhận  
và được tính—chưa bao giờ dễ dàng đến thế. 

WheresMyBallot.sos.ca.gov

Hướng Dẫn Cử Tri dưới dạng Âm Thanh và Chữ In Lớn
Hướng dẫn này có sẵn ở phiên bản âm thanh và chữ in lớn. Hướng dẫn này cũng được cung cấp 
miễn phí bằng tiếng Anh, tiếng Hoa, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Khmer, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban 
Nha, tiếng Tagalog, tiếng Thái và tiếng Việt. 

Để yêu cầu:

Truy cập vote.ca.gov

Gọi Đường Dây Nóng miễn phí dành cho Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang theo số  
(800) 339-8163

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

https://www.wheresmyballot.sos.ca.gov
https://www.wheresmyballot.sos.ca.gov
https://www.wheresmyballot.sos.ca.gov
https://www.vote.ca.gov
https://www.voterguide.sos.ca.gov/ch/audio
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Cuộc Bỏ Phiếu Bãi Nhiệm Thống Đốc California 
ở California
Đối với ngày 14 tháng 9 năm 2021, Cuộc Bỏ Phiếu Bãi Nhiệm Thống Đốc California, sẽ có câu hỏi 
bãi nhiệm được trình bày trên lá phiếu: "Liệu có bãi nhiệm (cách chức) GAVIN NEWSOM khỏi chức 
vụ Thống Đốc hay không?" 

Sau câu hỏi bãi nhiệm đó, tất cả các ứng cử viên thay thế hội đủ điều kiện cho chức vụ thống đốc 
sẽ được liệt kê. Các ứng cử viên có thể liệt kê sự ưu tiên đảng chính trị hội đủ điều kiện của họ, 
hoặc không nêu ưu tiên chính đảng hội đủ điều kiện, cũng như chỉ định lá phiếu của họ (nếu ứng 
cử viên lựa chọn cung cấp thông tin đó) mô tả (các) công việc, (các) nghề nghiệp và/hoặc (các) 
ngành nghề chính của họ. Các ứng cử viên thay thế điền tên cho chức vụ thống đốc cũng có thể 
tranh cử trong Cuộc Bỏ Phiếu Bãi Nhiệm Thống Đốc California. 

Nếu đa số phiếu bầu cho câu hỏi bãi nhiệm là “Có”, Thống Đốc Newsom sẽ bị cách chức và ứng cử 
viên thay thế nhận được số phiếu bầu cao nhất sẽ được tuyên bố trúng cử trở thành thống đốc 
trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ. Nếu một nửa số phiếu bầu trở lên cho câu hỏi bãi nhiệm là 
“Không”, Thống Đốc Newsom sẽ vẫn giữ chức vụ.

Hướng dẫn này bao gồm “Tuyên Bố về Lý Do” được đệ trình bởi những người đề xuất yêu cầu bãi 
nhiệm và trả lời của Thống Đốc Newsom cho tuyên bố đó.

Thông Tin Về Các Ứng Cử Viên Thay Thế
Các đảng chính trị không được quyền đề cử chính thức các ứng cử viên cho các chức vụ do cử tri đề 
cử. Chức vụ thống đốc là chức vụ do cử tri đề cử. Một ứng cử viên tranh cử cho một chức vụ do cử tri 
đề cử sẽ có sự ưu tiên chính đảng hội đủ điều kiện của mình, hoặc không có ưu tiên chính đảng hội 
đủ điều kiện, được trình bày trên lá phiếu, nhưng việc chỉ định ưu tiên chính đảng chỉ được lựa chọn 
bởi ứng cử viên đó và được cho biết chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho cử tri. Điều đó không 
có nghĩa là ứng cử viên đó được xác nhận bởi đảng được chỉ định, hoặc có sự liên kết giữa đảng và 
ứng cử viên đó. Trong Hướng Dẫn Cử Tri quận, các đảng có thể liệt kê các ứng cử viên thay thế cho 
chức vụ thống đốc mà đã nhận được sự xác nhận chính thức của đảng đó.

Các cử tri, bất kể ưu tiên chính đảng của họ hay không có ưu tiên chính đảng, đều có thể bỏ 
phiếu cho bất kỳ ứng cử viên thay thế nào. Sự ưu tiên chính đảng, nếu có, được chỉ định bởi 
ứng cử viên thay thế được lựa chọn bởi ứng cử viên đó và được cho biết chỉ nhằm mục đích cung 
cấp thông tin cho cử tri. Điều đó không ngụ ý rằng ứng cử viên được xác nhận bởi đảng đó hoặc 
rằng đảng phê chuẩn ứng cử viên đó.

Chi phí ước tính để thực hiện Cuộc bỏ phiếu  
Bãi nhiệm Thống đốc California
Chiếu theo mục 11108(d) của Bộ luật Bầu cử, Bộ Tài chính, với sự tham vấn của Tổng Thư Ký Tiểu 
bang và các quan chức bầu cử quận, đã ước tính chi phí để thực hiện cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm 
Thống đốc Gavin Newsom là $276 triệu. 

Để biết thêm thông tin liên quan đến chi phí của cuộc bỏ phiếu bãi nhiệm, vui lòng xem trang web 
của Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại: elections.cdn.sos.ca.gov/recalls/dept-finance-letter.pdf 

https://www.elections.cdn.sos.ca.gov/recalls/dept-finance-letter.pdf
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Tuyên bố về Lý do của những người Đề xuất yêu cầu 
Bãi nhiệm và Trả lời của Thống đốc
Kiến nghị bãi nhiệm lan truyền trên khắp tiểu bang bao gồm Tuyên bố về Lý do yêu 
cầu bãi nhiệm và Trả lời của Thống đốc cho Tuyên bố, được cung cấp bên dưới theo 
mục 11325 của Bộ luật Bầu cử.

Tuyên bố về Lý do của những người Đề xuất
GỬI ĐẾN NGÀI GAVIN NEWSOM: Chiếu theo mục 11020, Bộ luật Bầu cử California, những cử tri đủ tiêu 
chuẩn đã đăng ký và đã ký tên dưới đây của Tiểu bang California, bằng tài liệu này thông báo rằng 
chúng tôi là những người đề xuất kiến nghị bãi nhiệm và chúng tôi muốn ngài bị bãi nhiệm và rời 
khỏi văn phòng của Thống đốc Tiểu bang California đồng thời yêu cầu việc bầu cử người kế nhiệm 
ở văn phòng đó. 

Lý do cho yêu cầu bãi nhiệm này là như sau: Thống đốc Newsom đã thực thi các luật gây bất lợi cho công 
dân của tiểu bang này và cuộc sống của chúng ta. Các luật mà ông ấy phê chuẩn là có lợi cho công 
dân nước ngoài, ở đất nước chúng ta một cách bất hợp pháp, hơn là công dân của chúng ta. Người 
dân ở tiểu bang này phải chịu các mức thuế cao nhất trong cả nước, tỷ lệ người vô gia cư cao nhất 
và kết quả là chất lượng cuộc sống thấp nhất. Ông ấy đã áp đặt tình trạng tiểu bang an toàn (safe 
state) và không thực thi luật nhập cư. Ông ấy đơn phương bác bỏ mong muốn của người dân về 
án tử hình. Ông ấy tìm cách tạo thêm gánh nặng cho tiểu bang của chúng ta bằng những việc sau 
đây: loại bỏ các biện pháp bảo vệ của Dự luật 13, hạn chế việc sử dụng nước của chúng ta, tăng 
thuế và giới hạn các quyền làm cha/mẹ. Không còn cách nào khác, chúng tôi, những người dân đã 
cùng nhau thực hiện hành động này, khắc phục những hành vi sai trái này và ngăn chặn những 
bất công tiếp theo.

Trả lời của Thống đốc cho Tuyên bố
CẢNH BÁO: NỖ LỰC BÃI NHIỆM TRÁI PHÉP NÀY SẼ KHIẾN NHỮNG NGƯỜI NỘP THUẾ CALIFORNIA 
PHẢI TRẢ $81 TRIỆU! HÀNH ĐỘNG NÀY ĐANG ĐƯỢC THÚC ĐẨY BỞI NHỮNG NGƯỜI CỰC ĐOAN 
CHÍNH TRỊ ỦNG HỘ CÁC TẤN CÔNG THÙ ĐỊCH CỦA TỔNG THỐNG TRUMP ĐỐI  
VỚI CALIFORNIA.
Vào năm 2018, các cử tri California đã bầu Thống đốc Gavin Newsom với mức chênh lệch lịch sử. 
Với tư cách Thống đốc, Newsom đang nỗ lực để 1) tăng cường tài trợ cho giáo dục công, 2) bảo vệ 
và đảm bảo sức khỏe và chăm sóc y tế của người dân California, 3) cải thiện hệ thống nước, đường 
xá và cầu cống, 4) giải quyết những thách thức về khả năng chi trả nhà ở và tình trạng vô gia cư, 
và 5) chuẩn bị sẵn sàng cho các mối đe dọa về cháy rừng. 
Ngân sách của chúng ta được cân bằng. Dự trữ tài chính của chúng ta ở mức chưa từng có trước 
đây. Nền kinh tế và việc làm của chúng ta đang ở mức mạnh mang tính lịch sử.  
Tuy nhiên, một số ít các nhà hoạt động đảng phái mà ủng hộ Tổng thống Trump và chương trình 
nghị sự nguy hiểm của ông ta nhằm chia rẽ nước Mỹ đang cố gắng lật ngược ý chí dứt khoát của 
các cử tri California và đưa chính phủ đã tan vỡ của Washington đến California bằng nỗ lực bãi 
nhiệm này. 
California không muốn có một cuộc bầu cử đặc biệt và lãng phí khác, được hỗ trợ bởi những kẻ 
làm xấu hình ảnh người dân California và tấn công các giá trị của California. 
Đừng để bị lừa—các sĩ quan cảnh sát, lính cứu hỏa, nhân viên ứng cứu khẩn cấp, giáo viên trường 
công, nhà cung cấp dịch vụ y tế và lãnh đạo doanh nghiệp của California đều PHẢN ĐỐI MẠNH MẼ 
việc bãi nhiệm tốn kém này.  

XIN ĐỪNG CUNG CẤP CHỮ KÝ, SỰ ỦNG HỘ HOẶC THÔNG TIN CÁ NHÂN, RIÊNG TƯ CỦA QUÝ VỊ 
CHO ÂM MƯU BÃI NHIỆM MANG TÍNH PHÁ HOẠI NÀY.
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Tranh Luận về Cuộc Bãi Nhiệm của Người Đề Xuất
Hãy BỎ PHIẾU CÓ để BÃI NHIỆM Gavin Newsom! 
Hơn hai triệu người dân California thuộc mọi tầng lớp đã ký tên kiến nghị Bãi Nhiệm Gavin 
Newsom. Họ yêu mến tiểu bang của chúng ta và muốn mọi thứ tốt đẹp hơn. Đây là cơ hội để chúng 
ta bỏ phiếu cho sự thay đổi tích cực ở California và bầu ra một Thống Đốc mới. 
Hãy BỎ PHIẾU CÓ để BÃI NHIỆM Gavin Newsom. Sau đây là lý do tại sao: 
Kể từ khi Gavin Newsom nhậm chức, các vấn đề của chúng ta trở nên tồi tệ hơn. Gavin Newsom đã 
hứa sẽ giải quyết vấn đề vô gia cư, nhưng dân số vô gia cư của California vẫn tăng đáng kể ngay 
cả khi ông ấy đã chi hàng tỷ mỹ kim cho các chương trình không đem lại hiệu quả. Newsom hứa 
sẽ khiến California trở thành nơi có giá cả phải chăng hơn, nhưng giá xăng, thực phẩm và nhà ở đã 
tăng cao, khiến cho nhiều gia đình có thu nhập trung bình và thu nhập thấp không có khả năng chi 
trả cho cuộc sống của họ tại đây. 
Gavin Newsom hứa sẽ khiến California trở thành nơi an toàn hơn, nhưng tội phạm và tình trạng 
vô gia cư đã tăng vọt kể từ khi ông ấy ra lệnh phóng thích sớm cho gần hai mươi nghìn tù nhân. 
Hiện Newsom đang tạo cơ hội được ra tù sớm cho bảy mươi sáu nghìn người khác, khiến vấn đề 
càng trở nên tồi tệ hơn. Gavin Newsom đã liên tục lừa dối công chúng. Ông ấy đã ngạo mạn tuyên 
bố sẽ tăng cường phòng cháy chữa cháy, nhưng một cuộc điều tra của Capitol Public Radio không 
thuộc chính đảng đã đưa ra kết luận ngược lại. Newsom đã cắt giảm $150 triệu từ ngân sách phòng 
cháy chữa cháy của tiểu bang và ông ấy đã lừa dối công chúng về hồ sơ phòng cháy chữa cháy của 
mình. Điều tồi tệ hơn nữa là, California đã có một đội lính cứu hỏa là tù nhân hùng hậu. Newsom đã 
phóng thích sớm nhiều tù nhân trong đội cứu hỏa và cắt giảm ngân sách của họ. 
Vào tháng Mười Một, Newsom đề nghị người dân California ở nhà, đeo khẩu trang, tránh tụ tập 
với gia đình và bạn bè. Nhiều ngày sau đó, vi phạm lệnh do chính mình đưa ra, ông ấy đã tham dự 
một bữa tối thịnh soạn với những người vận động chính trị tại nhà hàng French Laundry chuyên 
biệt—không đeo khẩu trang cũng như không thực hiện giãn cách xã hội. Newsom cũng bí mật 
phê chuẩn một hợp đồng trị giá gần một tỷ mỹ kim để thuê ngoài một công ty Trung Quốc có 
quan hệ chính trị sản xuất khẩu trang. Người đứng đầu công ty đó đã quyên góp hàng chục nghìn 
mỹ kim cho Cuộc Vận Động Tranh Cử của Newsom. Công ty đã nhận được nửa tỷ mỹ kim, mà 
không có sự chấp thuận của cơ quan lập pháp. Văn phòng thống đốc đã từ chối công bố thông tin 
về việc này một cách công khai.  
LƯU Ý: Các nhà sản xuất ở California có thể thực hiện được đơn đặt hàng tương tự. 
Bộ Phận Phát Triển Việc Làm của Newsom đã chi hơn $30 tỷ cho các khoản thanh toán gian lận cho 
tội phạm và tù nhân, trong khi buộc hàng trăm nghìn người California đang gặp khó khăn, không 
có việc làm phải đợi hàng tháng trời để nhận được tiền của họ. Newsom tiếp tục lừa dối chúng ta. 
California hiện không "Trở Lại Đầy Uy Lực". Thay vào đó, tiểu bang đang ở trạng thái hỗ trợ đời 
sống. Sự ngạo mạn và tự trục lợi của ông ấy đã làm cho vấn đề của chúng ta trở nên tồi tệ hơn. Tội 
phạm tăng vọt. Tội phạm giết người tăng 31% vào năm 2020. Tiểu bang của chúng ta hiện gặp phải 
vấn đề vô gia cư tồi tệ nhất được ghi nhận và giá xăng cao nhất trên toàn quốc. Chi phí sinh hoạt đã 
khiến nhiều gia đình, doanh nghiệp và tập đoàn phải rời khỏi tiểu bang. Các trường công lập xếp 
hạng 37 tổng thể từ lớp mẫu giáo đến lớp 12 và đường xá của chúng ta đang đổ nát. Từ năm 2008 
đến 2017, California đã xảy ra 4,300 lần mất điện. Trong nhiệm kỳ của Newsom, chỉ riêng năm 2019 
đã có 25,281 lần mất điện. Nguồn nước của chúng ta bị hạn chế và những khu rừng được quản lý 
sai cách đang bốc cháy. 
Chúng ta xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn. Chúng ta xứng đáng có một Thống  
Đốc trung thực với chúng ta. Một người nào đó sẽ nỗ lực để giải quyết các vấn đề rất thực tế của 
tiểu bang chúng ta: chi phí sinh hoạt, tình trạng vô gia cư, tội phạm, trường học hoạt động không 
hiệu quả. 

Hãy BỎ PHIẾU CÓ cho CUỘC BÃI NHIỆM: Truy cập RecallGavin2020.com ĐỂ TÌM HIỂU THÊM. 

ORRIN HEATLIE
Để Biết Thêm Thông Tin, Vui Lòng Liên Hệ: 
info@recallgavin2020.com 
www.RecallGavin2020.com

http://www.RecallGavin2020.com
mailto:info@recallgavin2020.com
http://www.RecallGavin2020.com
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Tranh Luận về Cuộc Bãi Nhiệm của Thống Đốc
Cuộc bãi nhiệm là một nỗ lực của các đảng viên Đảng Cộng Hòa trên khắp đất nước và những 
người ủng hộ Trump nhằm buộc thực hiện một cuộc bỏ phiếu và giành quyền lực ở California. 
Hãy BỎ PHIẾU KHÔNG cho cuộc bãi nhiệm Thống Đốc Gavin Newsom thuộc Đảng Dân Chủ để 
ngăn chặn sự tiếp quản của Đảng Cộng Hòa đối với tiểu bang của chúng ta. 
Những người ủng hộ hàng đầu của cuộc bãi nhiệm là những đảng viên Đảng Cộng Hòa trên toàn 
quốc, những người đã đấu tranh để lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống và khởi xướng các 
nỗ lực ngầm phá hoại quyền bỏ phiếu trên toàn quốc. 
Tại California, họ đang lạm dụng luật bãi nhiệm của chúng ta để giành quyền lực và thúc đẩy 
chương trình nghị sự của đảng phái của họ. 
Các nhà lãnh đạo cuộc bãi nhiệm của Đảng Cộng Hòa đang tìm cách bãi bỏ các biện pháp bảo vệ 
không khí sạch của California, khôi phục luật an toàn súng và tước bỏ quyền tiếp cận chăm sóc 
sức khỏe cho những người cần nó. 
Và khi California đạt được tiến bộ quan trọng chống lại COVID-19, việc trao quyền cho các đảng 
viên Đảng Cộng Hòa và những người ủng hộ Tổng Thống Trump có thể đưa tiểu bang của chúng 
ta quay trở lại cuộc chiến chống lại đại dịch. 
Một năm rưỡi vừa qua đã thử thách tất cả chúng ta. Đối mặt với một cuộc khủng hoảng toàn cầu 
chưa từng có, Thống Đốc Newsom đã tuân theo khoa học và hoạt động tích cực để cứu sống và 
giúp đỡ những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 
Dưới sự dẫn dắt của Thống Đốc Newsom, tiểu bang của chúng ta đang đánh bại đại dịch. Người 
dân California có mức chủng ngừa thuộc nhóm cao nhất trong cả nước—giúp chúng ta được bảo 
vệ tốt hơn để chống lại các biến thể so với hầu hết các tiểu bang khác. 
Giờ đây, Thống Đốc Newsom đang tập trung vào việc phục hồi kinh tế và việc làm của tiểu bang 
chúng ta. 
Ông ấy tin rằng chúng ta phải sử dụng thời khắc một lần trong đời này để chung tay và đảm bảo 
mọi cư dân—bất kể chủng tộc hay mã bưu chính—đều có thể có một cuộc sống tốt đẹp hơn. 
Đó là lý do tại sao ông ấy đã thông qua Kế Hoạch California Trở Lại trị giá $100 tỷ—gói phục hồi 
kinh tế lớn nhất trong lịch sử tiểu bang. Theo kế hoạch, cứ ba gia đình ở California thì có hai gia 
đình nhận được ít nhất $600 cứu trợ trực tiếp và 200,000 doanh nghiệp nhỏ sẽ được hưởng lợi từ 
các chương trình cứu trợ của chúng ta. 
Thống Đốc Newsom đang theo đuổi các giải pháp chính mới cho những thách thức cấp thiết nhất 
của chúng ta—tình trạng vô gia cư, giáo dục, cơ sở hạ tầng và cháy rừng. 
Nhưng tất cả sự hy sinh  của cư dân chúng ta và sự tiến bộ của tiểu bang chúng ta có thể gặp rủi 
ro nếu cuộc bãi nhiệm của Đảng Cộng Hòa này thành công. 
Đó là lý do tại sao các đảng viên Đảng Dân Chủ và các cư dân độc lập không theo chính đảng 
trên khắp tiểu bang và trên toàn quốc—bao gồm Joe Biden và Kamala Harris—phản đối cuộc bãi 
nhiệm này. Họ tin rằng Thống Đốc Newsom nên được phép hoàn thành công việc của mình.
Hãy BỎ PHIẾU KHÔNG cho cuộc bãi nhiệm để ngăn việc nắm quyền của Đảng Cộng Hòa.
Hãy ngăn chặn Cuộc Bãi Nhiệm Thống Đốc Newsom do Đảng Cộng Hòa đề xuất
stoptherepublicanrecall.com

GAVIN NEWSOM

Để Biết Thêm Chi Tiết, Vui Lòng Liên Hệ: 
Ngăn chặn Cuộc Bãi Nhiệm Thống Đốc Newsom do Đảng Cộng Hòa đề xuất 
stoptherepublicanrecall.com

https://www.stoptherepublicanrecall.com
https://www.stoptherepublicanrecall.com
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Thông Tin Về Các Tuyên Bố của Ứng Cử Viên 
Thay Thế Cho Người Bãi Nhiệm
Trong tập Hướng Dẫn Này
Hướng dẫn cử tri này bao gồm thông tin về các ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm, bắt đầu từ trang 11 của 
hướng dẫn này.
Ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm có thể mua chỗ cho phần tuyên bố của ứng cử viên của mình trong tập 
hướng dẫn cử tri này. Tuy nhiên, một số ứng cử viên chọn không mua chỗ cho phần tuyên bố.
Luật California bao gồm các mức giới hạn chi tiêu tự nguyện cho những ứng cử viên tranh cử cho chức vụ thuộc 
tiểu bang khi họ lựa chọn duy trì mức chi phí vận động tranh cử của mình dưới số tiền quy định. Những ứng cử 
viên này có thể mua chỗ cho một phần tuyên bố của ứng cử viên (tối đa 250 từ) trong hướng dẫn cử tri này.
Mức giới hạn chi tiêu tự nguyện cho các ứng cử viên cho chức vụ Thống Đốc trong Cuộc Bỏ Phiếu Bãi Nhiệm 
Thống Đốc California vào ngày 14 tháng 9 năm 2021 là $9,728,000.
Trong danh sách ứng cử viên ở trang này, một dấu hoa thị (*) ghi dấu một ứng cử viên cho chức vụ thống đốc 
toàn tiểu bang mà đã chấp nhận các mức giới hạn chi tiêu tự nguyện cho cuộc vận động tranh cử của California 
và vì thế có lựa chọn mua chỗ cho một phần tuyên bố của ứng cử viên trong tập hướng dẫn cử tri này. (Một số 
ứng cử viên hội đủ điều kiện chọn không mua chỗ cho phần tuyên bố của ứng cử viên.)
Để biết danh sách ứng cử viên được chứng nhận cuối cùng, truy cập vote.ca.gov.
THỐNG ĐỐC

Tên Ứng Cử Viên  
Thay Thế Người Bãi Nhiệm Đảng
Angelyne*	 Không	Có	Ưu	Tiên	 

Chính	Đảng
Holly	L.	Baade*	 Đảng	Dân	Chủ
David	Alexander	Bramante*	 Đảng	Cộng	Hòa
Heather	Collins*	 Đảng	Xanh
John	Cox	 Đảng	Cộng	Hòa
John	R.	Drake*	 Đảng	Dân	Chủ
Larry	A.	Elder*	 Đảng	Cộng	Hòa
Kevin	L.	Faulconer*	 Đảng	Cộng	Hòa
Rhonda	Furin	 Đảng	Cộng	Hòa
Ted	Gaines*	 Đảng	Cộng	Hòa
Sam	L.	Gallucci*	 Đảng	Cộng	Hòa
James	G.	Hanink*	 Không	Có	Ưu	Tiên	 

Chính	Đảng	Hội	Đủ	Điều	Kiện
Jeff	Hewitt*	 Đảng	Tự	Do
David	Hillberg*	 Đảng	Cộng	Hòa
Caitlyn	Jenner*	 Đảng	Cộng	Hòa
Dan	Kapelovitz*	 Đảng	Xanh
Kevin	K.	Kaul*	 Không	Có	Ưu	Tiên	 

Chính	Đảng
Kevin	Kiley*	 Đảng	Cộng	Hòa
Chauncey	“Slim”	Killens*	 Đảng	Cộng	Hòa
Patrick	Kilpatrick*	 Đảng	Dân	Chủ
Jenny	Rae	Le	Roux*	 Đảng	Cộng	Hòa
Steve	Chavez	Lodge*	 Đảng	Cộng	Hòa
Michael	Loebs*	 Không	Có	Ưu	Tiên	 

Chính	Đảng	Hội	Đủ	Điều	Kiện

	

	

	

	

Tên Ứng Cử Viên Thay  
Thế Người Bãi Nhiệm Đảng
David	Lozano*	 Đảng	Cộng	Hòa
Denis	Lucey*	 Không	Có	Ưu	Tiên	 

Chính	Đảng
Jeremiah	“Jeremy”	
Marciniak*	

Không	Có	Ưu	Tiên	 
Chính	Đảng

Diego	Martinez*	 Đảng	Cộng	Hòa
Jacqueline	McGowan*	 Đảng	Dân	Chủ
Daniel	Mercuri*	 Đảng	Cộng	Hòa
David	Moore*	 Không	Có	Ưu	Tiên	Chính	 

Đảng	Hội	Đủ	Điều	Kiện
Robert	C.	Newman	II*	 Đảng	Cộng	Hòa
Doug	Ose*	 Đảng	Cộng	Hòa
Kevin	Paffrath*	 Đảng	Dân	Chủ
Adam	Papagan*	 Không	Có	Ưu	Tiên	 

Chính	Đảng
Armando	“Mando”		 Đảng	Dân	Chủ 
Perez-Serrato*

Dennis	Richter*	 Không	Có	Ưu	Tiên	 
Chính	Đảng

Brandon	M.	Ross*	 Đảng	Dân	Chủ
Major	Singh*	 Không	Có	Ưu	Tiên	 

Chính	Đảng
Sarah	Stephens*	 Đảng	Cộng	Hòa
Denver	Stoner*	 Đảng	Cộng	Hòa
Joe	M.	Symmon*	 Đảng	Cộng	Hòa
Anthony	Trimino*	 Đảng	Cộng	Hòa
Joel	Ventresca*	 Đảng	Dân	Chủ
Daniel	Watts*	 Đảng	Dân	Chủ
Nickolas	Wildstar*	 Đảng	Cộng	Hòa
Leo	S.	Zacky*	 Đảng	Cộng	Hòa

	

	

	

	

	

	

	

https://www.vote.ca.gov
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BẢN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAY THẾ CHO NGƯỜI BÃI NHIỆM
THỐNG ĐỐC
• Là tổng giám đốc điều hành của tiểu bang, giám sát hầu hết các ban ngành và cơ quan trong tiểu bang và bổ nhiệm 

các thẩm phán.
• Đề xuất các luật mới, phê chuẩn hay phủ quyết luật, và đệ trình ngân sách tiểu bang hàng năm cho Cơ Quan Lập Pháp.
• Huy động và chỉ đạo các nguồn tài nguyên tiểu bang trong những trường hợp khẩn cấp.

Dennis Richter | KHÔNG CÓ ƯU TIÊN CHÍNH ĐẢNG

Lớn lên ở vùng nông thôn Minnesota. Được bầu làm lãnh đạo Đảng Công Nhân Xã Hội. 
Làm công nhân trong nhiều thập kỷ: đường sắt, đóng gói thịt, thép, may mặc. Hiện làm 
việc cho Walmart. Tham gia công đoàn đấu tranh đòi tiền lương cao hơn, người lao 
động kiểm soát điều kiện làm việc. Bảo vệ cuộc cách mạng Cuba, chống lại lệnh cấm vận 
kinh tế của Washington. Diễn thuyết về cuộc đấu tranh cách mạng cho chính quyền 
công nhân và nông dân ở Mỹ, ân xá cho công nhân nhập cư.

2826 S. Vermont, Suite 1, Los Angeles, CA 90007
ĐT: (323) 643-4968 | E-mail: socialistworkers2021campaign@gmail.com 
theMilitant.com

Brandon M. Ross | ĐẢNG DÂN CHỦ

California cần một đảng viên Dân Chủ ôn hòa, có thể đứng vững được, hiểu được nỗ lực 
quay trở lại để dẫn dắt. Khi đại dịch vẫn tiếp diễn, chúng ta cần một người hiểu biết về 
khoa học y tế và luật pháp. Câu chuyện của tôi là về sự trở lại. Tôi đã tự gây dựng thành 
công, dính vào ma túy và rồi mất tất cả. Sau đó, tôi đã chiến thắng nghiện ngập và vươn 
lên từ đống tro tàn để xây dựng lại mọi thứ và hơn thế nữa. Tôi là một người California 
bản địa sinh ra và lớn lên ở San Diego. Tôi học ở UC Davis và tốt nghiệp với bằng Danh 
Dự Cao Nhất về Di Truyền Học. Tôi theo học trường y để trở thành bác sĩ, đồng thời lấy 
bằng Thạc Sĩ Y tế Công Cộng và Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh. Tiếp đó, tôi thành lập một 
trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ thành công. Tôi đã có tất cả, bao gồm gia đình và ba đứa 
trẻ. Thế rồi tôi mất tất cả sau khi dính vào ma túy, bắt đầu nghiện thuốc phiện sau khi 
dùng ma tuý vì một vết thương ở lưng. Sự nghiệp, hôn nhân, tài chính, bạn bè và quyền 
nuôi con của tôi—TẤT CẢ ĐỀU MẤT HẾT!  Tôi tham gia một chương trình phục hồi vào 
bảy năm trước và thay đổi cuộc sống của mình. Tôi tốt nghiệp trường luật và xây dựng 
lại cơ sở hành nghề y của mình tốt hơn trước. Tôi giành lại quyền nuôi con, có một gia 
đình tuyệt vời và một cuộc sống viên mãn. Tôi điều hành một tổ chức từ thiện cung cấp 
dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí cho trẻ em sau khi điều trị chấn thương và xạ trị u 
não. Tôi đang sống một cuộc sống không nghiện ngập và sẽ trở thành một thống đốc 
xuất sắc. Nếu không, tôi hy vọng ít nhất sẽ là nguồn cảm hứng cho những người nghiện 
và gia đình của họ rằng có thể vượt qua được nghiện ngập. 

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

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

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
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BẢN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAY THẾ CHO NGƯỜI BÃI NHIỆM TIẾP THEO

Doug Ose | ĐẢNG CỘNG HÒA

Cuộc sống ở California thật bực bội. Các nhà lãnh đạo của chúng ta không tiếp xúc với 
cuộc sống hàng ngày. Họ dường như không quan tâm đến kết quả. Giáo dục công lập 
đang khiến con em chúng ta thất vọng. An toàn công cộng bị xâm phạm. Tỷ lệ tội phạm 
đang tăng vọt và việc ngừng cấp ngân sách cho cảnh sát không có tác dụng. Chính sách 
AB 5 giết chết cơ hội của nhà thầu độc lập. Các hạn chế bất hợp lý về COVID-19 giết chết 
nhiều việc làm và doanh nghiệp hơn. Các chính sách thiếu linh hoạt đã phá hỏng một 
năm học tiến bộ của học sinh. Tình trạng vô gia cư nằm ngoài tầm kiểm soát. Nhà ở và 
thức ăn quá đắt đỏ. Thuế xăng của tiểu bang quá cao. Giá điện đang tăng. Nước vẫn 
khan hiếm. Đường sắt cao tốc là một thảm họa khôn lường. Chính quyền đang ảo tưởng 
khi nói rằng họ đã giảm nguy cơ hỏa hoạn trong khi rừng ở California vẫn cháy mỗi 
năm. Hàng triệu người dân California đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa tại Sở Phát Triển 
Việc Làm và không có cách nào được thực hiện để khắc phục điều đó. Những vết thương 
này là do tự họ gây ra. Đáng lẽ không phải thế này. Chúng ta có thể xây dựng lại Giấc 
Mơ California. Bắt đầu với lựa chọn trường K–12 công lập. Bỏ giới hạn ghi danh vào 
trường bán công—tiền tài trợ phải đi theo trẻ. Cấp tiền cho cơ quan thi hành pháp luật. 
Buộc tội phạm phải chịu trách nhiệm. Cung cấp nguồn lực hỗ trợ tư vấn và điều trị bắt 
buộc cho người nghiện ma túy và người bệnh tâm thần đi lang thang trên đường phố. 
Xây dựng nhà mà chúng ta có thể chi trả. Hạ thấp thuế xăng dầu. Xây dựng hồ chứa 
nước. Giảm tác nhân gây cháy rừng. Cải tổ Sở Phát Triển Việc Làm và kiểm tra những 
người đủ điều kiện.  Mọi thứ tôi ấp ủ đều ở California và tôi đang đấu tranh vì California. 
Khả năng lãnh đạo và kinh nghiệm là điều quan trọng. Đã đến lúc thay đổi. Xin quý vị bỏ 
phiếu cho tôi.

4013 Park Drive, Sacramento, CA 95841
ĐT: (916) 806-3110 | E-mail: dougose@hotmail.com | oseforcalifornia.com 
Facebook: DougOseCalifornia | Twitter: @DougOse | Instagram: dougose 
Khác: TikTok: @dougose

Caitlyn Jenner | ĐẢNG CỘNG HÒA

California đã là quê hương của tôi trong gần 50 năm. Tôi đến đây vì tôi biết rằng bất cứ 
ai, bất kể có xuất thân hay bến đỗ trong cuộc sống như nào thì đều có thể biến ước mơ 
thành hiện thực. Trong thập kỷ qua, chúng ta đã thấy ánh hào quang của Tiểu Bang 
Vàng bị suy giảm bởi chế độ độc đảng đặt chính trị lên trên sự tiến bộ và lợi ích đặc biệt 
của người dân. Sacramento cần một nhà lãnh đạo trung thực với tầm nhìn rõ ràng. Tôi là 
một người có lòng trắc ẩn và chu đáo trong suốt cuộc đời của mình, từ việc đại diện cho 
Hoa Kỳ và giành huy chương vàng tại Thế Vận Hội cho đến việc giúp thúc đẩy phong 
trào đòi quyền bình đẳng. Với tư cách là thống đốc, tôi sẽ đấu tranh cho các gia đình, 
bảo vệ con cái chúng ta và đảm bảo các doanh nghiệp có thể thịnh vượng trở lại. 
Chúng ta đã thấy chi phí sinh hoạt tăng vọt, dẫn đến tình trạng vô gia cư và giá xăng 
tăng vọt. Đây không phải là California mà chúng ta biết. Chúng ta có thể làm tốt hơn và 
tôi là ứng cử viên duy nhất có thể đảm nhận những thách thức này. Tôi sẽ phủ quyết bất 
kỳ đợt tăng thuế mới nào, bất kỳ nỗ lực nào nhằm hủy cấp ngân sách cho cảnh sát và tôi 
sẽ phủ quyết mọi nỗ lực nhằm tước bỏ lợi ích hoặc phẩm giá mà các cựu chiến binh và 
nhân viên ứng phó tuyến đầu của chúng ta đã giành được.

caitlynjenner.com

Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các phần trình bày trên trang này do các ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm 
cung cấp và chưa được kiểm tra về mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Mỗi phần trình bày được ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm nộp 
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Kevin L. Faulconer | ĐẢNG CỘNG HÒA

Tôi tin rằng California là quê hương của những người thông minh nhất, sáng tạo nhất và 
làm việc chăm chỉ nhất trên thế giới. Thật không may là chính quyền tiểu bang lại khiến 
chúng ta thất vọng. Hết năm này qua năm khác, các chính trị gia ở Sacramento khiến 
California trở nên đắt đỏ hơn và kém an toàn hơn. Họ khiến việc kiếm sống, mua nhà, 
khởi nghiệp và nghỉ hưu trở nên khó khăn hơn. Chúng ta cần những ý tưởng mới. Các 
giải pháp thực tế. Kinh nghiệm đáng tin cậy. Với tư cách là thị trưởng San Diego, tôi đã 
cải tổ chính quyền và tập trung vào những điều cơ bản: giảm thiểu thành công tỷ lệ vô 
gia cư, cân bằng ngân sách, tăng ngân sách cho cảnh sát, sửa chữa đường phố—mà 
không tăng thuế. Với tư cách là thống đốc, tôi sẽ: Dọn dẹp những khu lều trại dành cho 
người vô gia cư không an toàn bằng cách tiếp cận nhân ái nhưng kiên quyết đã được 
chứng minh là có hiệu quả ở San Diego. Giúp cho California trở nên hợp lý hơn, bắt đầu 
với việc cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu lớn nhất trong lịch sử California. Giữ an 
toàn cho người dân California bằng cách ngăn việc thả sớm những tên tội phạm bạo lực 
và tăng cường thực thi luật pháp của chúng ta. Ưu tiên phòng chống cháy rừng, khắc 
phục sự cố lưới điện và mở rộng hồ chứa nước—giữ an toàn cho cộng đồng, điện luôn 
sáng và nước luôn chảy. Mở cửa lại hoàn toàn các trường học và cải cách giáo dục để lấy 
học sinh làm trọng tâm và có trách nhiệm với phụ huynh. Ủng hộ việc trao cho phụ 
huynh quyền hạn để lựa chọn trường tốt nhất cho con của họ. Cải cách DMV và phòng 
trợ cấp thất nghiệp kém hiệu quả theo hướng tập trung vào khách hàng và đảm bảo sự 
thuận tiện. Dừng “những dự án tàu cao tốc chẳng đi đến đâu” lãng phí, thay vào đó là 
cải thiện đường xá và đường cao tốc. Đương đầu với lợi ích đặc biệt làm hỏng chính 
quyền của chúng ta. Quý vị xứng đáng được sống, làm việc và nghỉ hưu với một cách 
đàng hoàng trong môi trường an toàn, sạch sẽ và giá cả phải chăng. Với những ý tưởng 
mới và đội ngũ lãnh đạo có kinh nghiệm mới, chúng tôi có thể giải quyết các vấn đề  
của California. www.KevinFaulconer.com

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

Holly L. Baade | ĐẢNG DÂN CHỦ

Lãnh đạo vì một ngày mai tươi sáng hơn.

10C School Street, Fairfax, CA 94930
ĐT: (415) 488-6218 | E-mail: elect@holly2021.com | holly2021.com 
Facebook: holly.baade | Twitter: hollybaade | Instagram: holly.baade 
Khác: mettacine.org
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http://www.instagram.com/kevinfaulconer
mailto:elect@holly2021.com
http://www.holly2021.com
http://www.facebook.com/holly.baade
http://www.twitter.com/@hollybaade
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http://www.mettacine.org
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David Alexander Bramante | ĐẢNG CỘNG HÒA

Hỡi những cư dân của California—tôi có thể giống như quý vị hay một người nào đó mà 
quý vị biết. Tôi đã sống cả đời mình ở Los Angeles. Tôi được nuôi nấng bởi một người mẹ 
đơn thân, bà đã nuôi anh trai tôi, Miles và tôi bằng phiếu thực phẩm khi đang học 
trường luật ở South Western. Từ khi còn nhỏ, tôi đã học được ý nghĩa của việc làm việc 
chăm chỉ và rằng tôi muốn thay đổi hoàn cảnh của mình vì những đứa con trong tương 
lai. Tôi theo học UCLA trước khi rời trường để theo đuổi việc đầu tư bất động sản, và sau 
đó trở thành nhà môi giới hàng đầu tại các công ty như Marcus & Millichap và Douglas 
Elliman. Tôi là chủ một doanh nghiệp nhỏ chuyên về tiếp thị bất động sản, My Home 
Agent và nhóm kinh doanh bất động sản của tôi là Bramante Group. Giờ đây, tôi là cha 
của ba đứa trẻ đang được nuôi dưỡng theo cả hai giá trị của Đạo Do Thái và Cơ Đốc 
Giáo. Tôi muốn trở thành Thống Đốc California vì tôi tin rằng người dân California xứng 
đáng được hưởng những điều tốt nhất. California có chín Công Viên Quốc Gia, Thung 
Lũng Silicon, Hollywood, dải đất dài nhất của Thái Bình Dương và nhiều hơn nữa. Với tư 
cách là Thống Đốc, tôi sẽ lấy Tự Do làm nền tảng cho các chính sách của mình và tranh 
thủ lời khuyên của các chuyên gia nếu cần. Điều đó có nghĩa là có thể tự do chọn đường 
lối tự do hay bảo thủ, tự do được là LGBTQI, tự do tiêm chủng hay không, tự do đeo 
khẩu trang hay không.  Tôi sẽ dọn dẹp California. Tôi muốn các chính sách của mình làm 
cho California tốt hơn cho hiện tại và tuyệt vời cho các thế hệ tương lai. Tôi sẽ không 
điều hành California một mình, tôi sẽ điều hành California với tất cả quý vị.

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

Heather Collins | ĐẢNG XANH

Đảng Xanh. Chủ Tiểu Thương Nghiệp Nhập Cư

mailto:politics@davidbramante.com
http://www.davidbramante.com
http://www.facebook.com/davidbramanteforgovernor
http://www.twitter.com/@davidbramante
http://www.instagram.com/davidbramante
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James G. Hanink | KHÔNG CÓ ƯU TIÊN CHÍNH ĐẢNG HỘI ĐỦ  
TIÊU CHUẨN

Sau 43 năm ở California, tôi biết rõ về tiểu bang này. Là một người làm giáo dục, tôi  
ủng hộ sự đoàn kết, lợi ích chung và tự do tôn giáo. Tôi sẽ nỗ lực vì công bằng về nhà ở, 
trường học và nơi làm việc. Tôi ủng hộ quyền sở hữu nhà ở, mức lương đủ sống và  
dịch vụ chăm sóc con cái phải chăng. Chúng ta phải quản lý tài nguyên thiên nhiên của 
mình một cách có trách nhiệm. Ưu tiên của tôi là tôn trọng phẩm giá của cuộc sống từ 
khi thụ thai cho đến khi qua đời theo cách tự nhiên. Ghé thăm chúng tôi tại địa chỉ 
solidarity-party.org.

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

Jeff Hewitt | ĐẢNG TỰ DO

Tôi yêu tiểu bang này, là một người California bản địa thế hệ thứ ba, tôi đã nuôi nấng gia 
đình mình và điều hành một doanh nghiệp ngay tại California. Tôi thấy xấu hổ vì tiểu 
bang của chúng ta đã xuống cấp đến mức mà các cháu của tôi có thể không xây dựng 
được cuộc sống của chúng ở đây như tôi đã làm. Giá nhà tăng, thiếu cơ sở hạ tầng và hệ 
thống giáo dục suy yếu chỉ là khởi đầu cho các vấn đề ngày càng tồi tệ của chúng ta. Khi 
tôi được bầu làm Giám Sát Viên Quận vào năm 2018, tôi muốn làm hết sức mình để phát 
triển nền kinh tế địa phương và xây dựng lại cơ sở hạ tầng đổ nát. Tôi không bao giờ có 
thể tưởng tượng được những thử thách đang chờ đợi mình. Thay vì xây dựng đường xá, 
tôi đã phải đấu tranh với tiểu bang để phân phối công bằng vắc-xin cho quận của chúng 
tôi. Thay vì xây nhà ở,  tôi lại đi đầu trong việc nghiên cứu để giúp giữ an toàn cho cộng 
đồng của mình. Thay vì giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư, tôi đang phải phân phát 
thức ăn cho các gia đình không có việc làm. Tôi tự hào về công việc mà tôi và các đồng 
nghiệp đã làm, bất chấp những sắc lệnh khủng khiếp và độc đoán từ Thống Đốc. Ở tôi 
có sự kết hợp độc đáo giữa kinh nghiệm của người được bầu, sự nhạy bén của một 
người chủ doanh nghiệp nhỏ và một nghị lực hiếm thấy ở một chính trị gia. Với tư cách 
là Thống Đốc tiếp theo của quý vị, trước tiên, tôi sẽ giải quyết cuộc khủng hoảng nước 
của chúng ta, dành kinh phí cho việc vận chuyển và mở rộng các con đập. Tình trạng 
thiếu nhà ở, giáo dục và khoản nợ lương hưu lớn của chúng ta đều nằm trong tầm 
ngắm của tôi. Là một Người Tự Do Chủ Nghĩa kiêu hãnh, tôi có thể đi khắp nơi để hoàn 
thành công việc. www.hewitt4ca.com

ĐT: (951) 588-5585 | E-mail: info@hewitt4ca.com | hewitt4ca.com 
Facebook: @hewitt4ca | Twitter: @hewitt4ca | Instagram: hewittforca

Không Gửi Ảnh
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David Hillberg | ĐẢNG CỘNG HÒA

Tôi sẽ thực thi Luật pháp, duy trì và ủng hộ Hiến Pháp của Tiểu Bang California và của 
Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Tôi sẽ yêu cầu điều tương tự đối với những người quý vị bầu 
vào chức vụ, Chính Sách Khu Bảo Tồn và Biên Giới Mở vi phạm luật hay các vấn đề khác 
trong quá khứ của chúng ta mà vi phạm Hiến Pháp. Tất cả đều phải được cải chính. 
Những người nắm giữ quyền lực suốt một thời gian dài cần phải được giải quyết ngay. 
Họ đã đi chệch con đường phải đi từ rất lâu rồi. Còn chúng ta đã phải trả quá nhiều khi 
chờ đợi lâu như vậy. Tất cả chúng ta chịu đựng điều này đủ rồi.

P.O. Box 9977, Fountain Valley, CA 92728
ĐT: (714) 580-7486 | E-mail: davidhillberg@yahoo.com

Angelyne | KHÔNG CÓ ƯU TIÊN CHÍNH ĐẢNG

Nữ Hoàng Biển Quảng Cáo Angelyne. Biểu tượng. Chính trị gia lão luyện.

P.O. Box 3864, Beverly Hills, CA 90212
ĐT: (323) 461-2148 | E-mail: angelyneforgovernor@gmail.com 
angelyneforgovernor.com | Facebook: officialangelyne | Twitter: Angelyne2222 
Instagram: officialangelyne
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 Larry A. Elder | ĐẢNG CỘNG HÒA 

Chuyện gì đang xảy ra với California của chúng ta vậy? Đối với người cha từng tham gia 
Thủy Quân Lục Chiến trong Thế Chiến II của tôi, người từng bỏ học hồi lớp 8, California 
thực sự là Tiểu Bang Vàng. Ông đến đây sau Chiến Tranh và làm hai công việc dọn dẹp 
toàn thời gian. Khi đó, nền kinh tế vững mạnh của California đã giúp ông mua một ngôi
nhà và, cùng với mẹ tôi làm nội trợ ở nhà, cả hai đã nuôi dạy ba cậu con trai. Ngôi nhà 
đó hiện trị giá $600,000, một cơn ác mộng đối với bất kỳ gia đình trẻ nào đang vật lộn 
với chi phí sinh hoạt hiện nay và cố đi theo con đường đi lên như của bố tôi. Để dừng
cuộc chiến của California đối với tầng lớp trung lưu, cần phải giảm bớt các quy định làm 
tăng chi phí nhà ở và đưa việc làm đến các tiểu bang khác. Các trường công lập ở Los
Angeles đào tạo để tôi có thể vào một trường đại học thuộc khối Ivy League và sau đó là
trường luật. Ngày nay, rất ít học sinh học tại trường trung học nội thành cũ của tôi giỏi 
toán. Với tư cách là Thống Đốc, tôi sẽ mở rộng các trường bán công và mở cuộc thập tự 
chinh về lựa chọn trường học, khơi lửa cạnh tranh để mang sự xuất sắc tới cho nền giáo 
dục K–12. Có thể làm được việc đó! Làm thế nào mà California lại có ngân sách cao kỷ lục 
và tăng thuế . . . trong khi vẫn còn tình trạng vô gia cư? Tôi cam kết sẽ đại tu quy trình 
ngân sách của tiểu bang, bãi bỏ đợt tăng thuế xăng mới nhất, đồng thời làm việc với các 
tổ chức đức tin và phi lợi nhuận để giúp đỡ những thành viên vô gia cư của chúng ta. Tôi 
cũng sẽ ủng hộ cải cách tư pháp hình sự thực sự, đồng thời phản đối đề xuất không bảo
lãnh cho người tái phạm và dốc sức ủng hộ cảnh sát và công tố viên trong cuộc chiến 
chấm dứt làn sóng tội phạm của California. Tôi không phải là một chính trị gia thèm 
khát quyền lực. Rất mong quý vị hãy bỏ phiếu cho tôi. Tôi là một người lạc quan. Hãy 
cùng mang thời kỳ vàng của California trở lại! 
ElectElder.com 

Joel Ventresca | ĐẢNG DÂN CHỦ 

Không tham nhũng-Độc lập-Người ủng hộ Bernie Sander-Đảng Viên Dân Chủ. Lãnh Đạo 
Chuyển Đổi Mới Và Thay Đổi Cơ Bản. Trong hơn 25 năm với tư cách là chiến binh vì hòa 
bình ở San Francisco, tôi không sợ hãi chiến đấu với Cỗ Máy Tham Nhũng Nhất ở 
California & Mỹ, chế độ đã tích lũy quyền lực và sự giàu có chưa từng có, gian lận hệ 
thống kinh tế và chính trị để làm cho giới siêu giàu trở nên giàu có hơn, đồng thời gây ra 
số vụ truy tố hình sự ngày càng mở rộng. 34 Năm Hoạt Động Công Ích Xuất Xắc Đạt Giải 
Thưởng: Quản Trị Viên, Nhà Phân Tích và Chuyên Gia về Rủi Ro An Ninh An Toàn, xây 
dựng Sân Bay Quốc Tế đầu ngành của Thành Phố và Quận San Francisco thành một đơn 
vị kinh tế mạnh mẽ, tạo ra 300,000 việc làm và $62.5 tỷ doanh thu kinh doanh hàng năm
(1987–2018 ); Trợ Lý Trưởng Phòng và Chuyên Gia về Người Cao Tuổi, Ủy Ban Người Cao 
Tuổi Thành Phố và Quận San Francisco (1981–1984). Các Vị Trí Lãnh Đạo Có Tác Động 
Trước Đây: Vị Trí Thứ Hai của Đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào vị trí Thị Trưởng San 
Francisco năm 2019; Ủy Viên Môi Trường Thành Phố và Quận San Francisco; Chủ Tịch, 
Liên Minh Các Vùng Lân Cận San Francisco; Thành Viên Ban Điều Hành, SEIU; Người Tổ 
Chức Cộng Đồng Thành Công Nổi Tiếng Trên Toàn Quốc. Giáo Dục: Được đào tạo theo 
Dòng Tên; Thạc Sĩ Quản Trị Công, Đại Học San Francisco. Mô Tả Trên Truyền Thông: “anh 
hùng”; "can đảm"; "kiên gan"; "nguyên tắc"; "thật thà"; "liêm khiết"; "tự do"; "cấp tiến"; 
"cánh tả"; "đồng cảm"; "có kiến thức".  Gia Đình: Con trai của giáo viên khoa học người 
Mỹ gốc Ý & nội trợ; Người Mỹ gốc Á nhập cư đã kết hôn; có gốc gác liên quan tới những 
người ký Tuyên Ngôn Độc Lập & Hiến Pháp. Nền Tảng: Thực hiện chăm sóc sức khỏe & 
giáo dục chất lượng cao phổ quát; Tăng lương tối thiểu; Đảo ngược bất bình đẳng kinh 
tế gia tăng; Chấm dứt tình trạng vô gia cư & nghèo đói; Chuyển đổi sang không phát 
thải cacbon; Trẻ hóa nền dân chủ có sự tham gia của mọi người; Giảm quyền lực của 1% 
giới thượng lưu kinh tế hàng đầu; Trao quyền cho các phong trào quần chúng bất bạo 
động; Tạo ra một California yên bình, đáng sống và hưng thịnh cho tất cả mọi người. Với 
tư cách là một Đảng Viên Dân Chủ Thay Đổi Cuộc Chơi Vì Lợi Ích Cộng Đồng nổi bật, người đã 
nhận được 111,000 phiếu bầu trong cuộc bầu cử ở San Francisco, tôi sẽ điều hành với tư cách 
là thống đốc cấp tiến hiệu quả nhất của Hoa Kỳ. 
3934 Ortega Street, San Francisco, CA 94122-3944
ĐT: (415) 941-7945 | E-mail: joelventresca@gmail.com | joelventresca.com 

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

mailto:joelventresca@gmail.com
http://www.ElectElder.com
http://www.joelventresca.com
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Jeremiah “Jeremy” Marciniak | KHÔNG CÓ ƯU TIÊN CHÍNH ĐẢNG 

Tìm YouTube 

Facebook: people/Jeremiah-Marciniak/100070443693256 

Không Gửi Ảnh 

Jacqueline McGowan | ĐẢNG DÂN CHỦ 

Là một người gốc California và là nhà đầu tư Phố Wall dày dặn kinh nghiệm trong 18 
năm, 7 năm kinh nghiệm làm tư vấn về cần sa, tôi rất quen thuộc với cách mà chính trị 
thúc đẩy sự ra đời của thị trường cần sa được quản lý như thế nào. Công việc và nguồn 
thu thuế cần thiết từ các doanh nghiệp nhỏ đang bị tuột ra khỏi tầm kiểm soát và đã 
đến lúc phải hành động. Chúng ta có thể và tôi sẽ tạo điều kiện cho một thị trường cần 
sa công bằng mang lại lợi ích kinh tế ròng cho tất cả người dân California, giành lại vai 
trò thích hợp của chúng ta với tư cách là trung tâm của ngành công nghiệp toàn cầu này 
trong tương lai. Cuối cùng, khi Sacramento bắt đầu điều tiết cần sa vào năm 2014, tôi 
bắt đầu theo dõi chính sách và xây dựng mối quan hệ với 482 thành phố và 58 quận 
bằng cách dẫn đầu một diễn đàn chính sách trực tuyến. Tôi hiểu những thách thức của 
các chính quyền địa phương và đã tạo ra sự thay đổi ở Điện Capitol mặc dù có nhiều ý 
kiến phản đối. Trong khi đó, việc điều tiết quá mức và đánh thuế quá cao đã dẫn đến một 
môi trường kinh doanh thù địch, thị trường bị thống trị bởi một số ít người chiến thắng, 
thường thuộc sở hữu của các công ty nước ngoài. Tôi không thể đứng nhìn trong khi các 
chủ doanh nghiệp nhỏ là đồng nghiệp của tôi (và hàng xóm của quý vị) phải đau khổ, 
dẫn đến các vụ tự tử trong khi mà lời hứa không được giữ đúng và thị trường bất hợp 
pháp phát triển mạnh. Bằng nhiều cách, California có thể làm tốt hơn, đó là lý do tại sao 
giờ là lúc cho ban lãnh đạo mới. Chúng ta xứng đáng có một ngành công nghiệp cần sa 
mạnh mẽ, phát triển và được quản lý chặt chẽ, tự hào đứng bên cạnh những nhà đổi 
mới và doanh nhân của chúng ta, những người được thế giới hướng tới. Chúng ta có thể 
đưa California trở lại đúng hướng. Hãy bỏ phiếu cho Jacqueline McGowan và truy cập 
Jackie4Gov.org. 

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

Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các phần trình bày trên trang này do các ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm 
cung cấp và chưa được kiểm tra về mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Mỗi phần trình bày được ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm nộp 
và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm mà không nộp phần trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu. 
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Daniel Mercuri | ĐẢNG CỘNG HÒA 

Với tư cách là một cha sứ, Chúa Giê-xu là nền tảng của tôi. Là một cựu chiến binh, tôi 
vẫn tôn trọng lời thề của mình. Là một chủ doanh nghiệp, tôi tin rằng chúng ta là một 
cộng đồng chứ không vì lợi nhuận. Là một người yêu nước, tôi sẽ chiến đấu với chính 
quyền bỏ làm lợi trên người dân. 

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

Dan Kapelovitz | ĐẢNG XANH 

Quý vị có hiểu không? 

7119 W. Sunset Blvd., #999, West Hollywood, CA 90046
ĐT: (323) 839-6227 | E-mail: Dan@radicallawcenter.com | Kapelovitz.com
Facebook: kapelovitz 

Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các phần trình bày trên trang này do các ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm 
cung cấp và chưa được kiểm tra về mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Mỗi phần trình bày được ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm nộp 
và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm mà không nộp phần trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu. 
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mailto:Dan@radicallawcenter.com
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http://www.twitter.com/@Dan_Mercuri
http://www.instagram.com/danielmercuriforcagovernor
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http://www.Kapelovitz.com
http://www.facebook.com/kapelovitz


20 | Bản Trình Bày Của Ứng Cử Viên Thay Thế Cho Người Bãi Nhiệm 

BẢN TRÌNH BÀY CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAY THẾ CHO NGƯỜI BÃI NHIỆM TIẾP THEO

  

 

 

 

 

 
 

Kevin Kiley | ĐẢNG CỘNG HÒA 

California từng là tiểu bang mà bất cứ ai cũng có thể vươn lên. Giờ thì đó lại là tiểu bang 
nơi nhiều người không thể chờ để bỏ lại phía sau. Vì lợi ích của tiểu bang mà chúng ta 
yêu mến, tôi đề nghị cử tri hãy nhân cơ hội để thay đổi. 5 năm trước, tôi đã tranh cử vào 
Cơ Quan Lập Pháp với tư cách là một người ngoài cuộc. Tôi từng dạy trung học ở nội 
thành Los Angeles, truy tố nhiều vụ án chống lại trọng tội bạo lực và bảo vệ Hiến Pháp 
tại tòa án. Kể từ khi nhậm chức, tôi đã đấu tranh để loại bỏ tận gốc nạn tham nhũng tại 
Tòa Nhà Quốc Hội. Tôi là nhà lập pháp duy nhất từ chối tất cả các khoản tài trợ lãi suất 
đặc biệt. Tôi đã từ chối khoản trợ cấp $40,000 hàng năm và từ chối tăng lương. 
Tôi đã hành động để chấm dứt các đặc quyền, ví dụ như văn phòng DMV riêng dành cho 
các nhà lập pháp. Tôi là tác giả của đạo luật đột phá về tự do ngôn luận, an toàn công 
cộng, lựa chọn trường học, cải cách tư pháp hình sự và trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên, tôi 
cũng thấy rằng chính quyền tiểu bang của chúng ta về cơ bản đã hỏng. Điện Capitol của 
chúng ta đầy rẫy tham nhũng. Các nhà lãnh đạo chính trị của chúng ta phục vụ lợi ích 
đặc biệt hơn là lợi ích công cộng. Đó là lý do tại sao chúng ta phải trả thuế xăng cao nhất 
khi lái xe qua những ổ gà sâu nhất. Đó là lý do tại sao chúng ta chi hàng tỷ đô cho tình 
trạng vô gia cư khi vấn đề ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Ở California, chúng ta hy sinh 
nhiều nhất và nhận lại ít nhất. Người dân California xứng đáng được hưởng điều tốt 
hơn. Nếu được bầu, tôi sẽ ngay lập tức triệu tập một Phiên Họp Đặc Biệt của Cơ Quan 
Lập Pháp để giải quyết các trường học suy yếu, chi phí sinh hoạt tăng cao, tỷ lệ tội phạm 
gia tăng và tình trạng vô gia cư. Đã đến lúc quay lại những điều cơ bản và khôi phục sự 
liêm chính cho chính quyền tiểu bang. 

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

Chauncey “Slim” Killens | ĐẢNG CỘNG HÒA 

Hãy Bỏ Phiếu Cho Tôi, Thống Đốc Của Người Dân 

ĐT: (916) 562-2744 | E-mail: chaunceyslimkillensforgovernor@gmail.com
witnessinthepublicsquare.com 

Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các phần trình bày trên trang này do các ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm 
cung cấp và chưa được kiểm tra về mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Mỗi phần trình bày được ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm nộp 
và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm mà không nộp phần trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu. 
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Patrick Kilpatrick | ĐẢNG DÂN CHỦ 

200 bộ phim/chương trình truyền hình ăn khách với vai trò diễn viên chính, biên kịch, 
sản xuất phim, chuyên gia tài chính điện ảnh toàn cầu. Hollywood trở lại California. Đưa 
ngành sản xuất phim/truyền hình, các ngành công nghiệp nhạy cảm với sinh thái—tất cả 
những công việc đó trở lại thông qua các ưu đãi lớn hơn. Nâng cao chất lượng trường học 
của chúng ta bằng cách đảm bảo rằng nguồn tài trợ đến được với các chương trình của 
trẻ em và giáo viên. Các trường từ trước mẫu giáo đến cao đẳng cộng đồng của chúng ta 
phải là trường tốt nhất cả nước. Giảm thuế. Không khoan nhượng đối với tội phạm bằng các 
khóa đào tạo và cải tổ cảnh sát nâng cao. Xóa bỏ tình trạng vô gia cư bằng cách cung cấp 
các dịch vụ thiết yếu và việc làm cần thiết. Biên giới an toàn, công bằng bình đẳng cho tất 
cả mọi người—con đường đến tư cách công dân, phạt tiền nếu nhập cảnh bất hợp pháp. 
Chữa lành cho California! California đoàn kết—Chúng ta là MỘT! Thực hiện ngay chiết khấu 
tiền mặt 25% đối với chi tiêu trong tiểu bang cho các dự án làm phim/truyền hình, trò 
chơi video và nhiếp ảnh được duyệt. Mở rộng đường cao tốc tại các điểm tắc nghẽn. Trợ 
cấp của Liên Bang/Tiểu Bang cho việc trang bị thêm năng lượng mặt trời và năng lượng 
gió, bao gồm trợ cấp lắp đặt cho Chủ Nhà. Tạo ra lực lượng lao động quy mô lớn cho các 
chương trình gìn giữ rừng để phòng cháy, tái chế, làm sạch bãi biển/bảo tồn đại dương, 
làm đẹp trường học, không gian mở và đường cao tốc. Tuân thủ trên toàn tiểu bang về đồ 
dùng/bao bì phân hủy sinh học dùng một lần. Phạt nặng những đối tượng gây ô nhiễm 
công nghiệp. Trồng cây chịu hạn. 

E-mail: kilpatrick203@gmail.com | patrickkilpatrick.com | kilpatrickforgovernor.com
udfilms.com | Facebook: ImPatKilpatrick | Instagram: patrickkilpatrick 

Không Gửi Ảnh 

Denver Stoner | ĐẢNG CỘNG HÒA 

Ngày nay, các quan chức chính phủ thiếu tư cách đạo đức và tinh thần phục vụ nghiêm 
trọng, điều này đã dẫn đến sự suy thoái về cách thực hiện trách nhiệm xã hội và tài 
khóa, dẫn đến việc người dân tiểu bang bị từ chối các quyền và quyền tự do theo hiến 
pháp và được Chúa ban cho. Đã đến lúc đưa Chúa trở lại quy trình quản lý của chúng ta 
để khôi phục sự vĩ đại cho tiểu bang California. Tôi đã cống hiến cả cuộc đời mình để 
phục vụ và được mọi người kính trọng tại cộng đồng của mình, nơi tôi đã phục vụ với tư 
cách là nhân viên cứu hộ trước tiên, cụ thể là đội phó và lính cứu hỏa trong hơn 19 năm. 
Là một công dân trọn đời của California, tôi mong muốn một tương lai tốt đẹp hơn, tươi 
sáng hơn cho con cháu của chúng ta. Là một người theo Đạo Cơ Đốc bảo thủ ủng hộ 
Chúa, ủng hộ cuộc sống, ủng hộ gia đình, ủng hộ súng ống, ủng hộ tự do và ủng hộ 
thực thi pháp luật, tôi tin rằng mình có thể thực hiện nghĩa vụ do Chúa giao cho của 
Thống Đốc California để mang lại sự thay đổi tốt đẹp và khôi phục tiểu bang tuyệt vời 
của chúng ta. 
StonerForGovernor@GMail.com 

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

Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các phần trình bày trên trang này do các ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm 
cung cấp và chưa được kiểm tra về mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Mỗi phần trình bày được ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm nộp 
và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm mà không nộp phần trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu. 
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Jenny Rae Le Roux | ĐẢNG CỘNG HÒA 

Jenny Rae Le Roux đang trong cuộc đua giải phóng California để người dân California có 
thể sống, làm việc và hít thở trở lại. Các chính trị gia chuyên nghiệp đã làm chúng ta thất 
vọng. Mọi người từng mơ đến California để theo đuổi tự do và thịnh vượng. Giờ đây, 
người dân California đang chạy trốn cơn ác mộng: chi phí sinh hoạt cao và thuế cao hơn, 
trong khi tội phạm và thất nghiệp tăng vọt. Các trường học của chúng ta được quản lý 
sai cách, chương trình giảng dạy quá tải. Hỏa hoạn hoành hành, nước khan hiếm; 
chúng ta thậm chí không thể duy trì nguồn điện. Các nhà lãnh đạo của chúng ta tỏ ra 
không hiệu quả, lạc lõng và sống không cần biết hậu quả—nhưng lại rất vui khi tiêu tiền 
của quý vị và nói quý vị phải sống như thế nào. Jenny Rae rất khác biệt. Cô ấy nhận trách 
nhiệm và làm ra kết quả. Cô ấy là một nhà lãnh đạo định hình văn hóa. Cô ấy là một nữ 
doanh nhân điều hành các tổ chức chú trọng vào kết quả. Cô ấy phát triển công ty khởi 
nghiệp thành doanh nghiệp toàn cầu bằng cách giảm chi phí và thúc đẩy sự thay đổi. Và 
cô ấy đã làm tất cả khi đang nuôi dưỡng cả một gia đình. Đối với Jenny Rae, dịch vụ 
công xác định quyền phục vụ lợi ích của cô ấy để cô ấy có thể phục vụ mọi người dân 
California. Với tư cách là người điều hành của tiểu bang, cô ấy sẽ làm những gì cô ấy 
luôn làm: theo dõi dữ liệu để đưa ra các giải pháp hợp lẽ thường. Là một người ngoài 
cuộc, cô ấy chỉ đứng quan sát người dân California. Là một người California đang làm 
việc, cô ấy sẽ không yêu cầu quý vị làm bất cứ điều gì mà cô ấy không sẵn sàng làm. Là 
một người mẹ, cô ấy tin rằng những đứa trẻ ở California xứng đáng nhận được những 
điều tốt hơn: một tương lai tự do và thịnh vượng ở California. Cô ấy sẽ quy trách nhiệm 
cho các chính trị gia và là tiếng nói cho những người không có tiếng nói, đấu tranh cho 
quyền tự do được sống, làm việc và hít thở trở lại. 

1095 Hilltop Drive, Suite 277, Redding, CA 96003
ĐT: (530) 691-0434 | E-mail: hello@jennyraeca.com | jennyraeca.com
Facebook: jennyraeca | Twitter: jennyraeca | Instagram: jennyraeca
Khác: youtube.com/c/jennyraelerouxca 

Michael Loebs | KHÔNG CÓ ƯU TIÊN CHÍNH ĐẢNG 

Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đang thất bại ở California, đại diện cho đảng hay sự 
nghiệp của họ chứ không phải cho lợi ích của chúng ta. Là một giảng viên khoa học 
chính trị sinh ra ở California và là chủ tịch Đảng Quốc Gia California, tôi sẽ đưa nền chính 
trị của California trở lại với cử tri. 

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

Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các phần trình bày trên trang này do các ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm 
cung cấp và chưa được kiểm tra về mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Mỗi phần trình bày được ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm nộp 
và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm mà không nộp phần trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu. 
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David Lozano | ĐẢNG CỘNG HÒA 

David Lozano là ứng cử viên duy nhất có giải pháp thực sự cho tình trạng vô gia cư. Truy 
cập Lozanoforcalifornia.com để đọc về các giải pháp của ông ấy cho các vấn đề của 
California, như Cải tổ Cảnh Sát, Nhà Ở Có Giá Phải Chăng, Giảm Thuế và hơn thế nữa. 
David là người gốc California, một luật sư với hơn 28 năm kinh nghiệm, từng là Cảnh Sát 
Trưởng Los Angeles và đã làm việc tại hơn 10 quốc gia trên thế giới, như Ai Cập, Thổ Nhĩ 
Kỳ, Úc, Mexico, Maldives và Hy Lạp. David có bằng Khoa Học Chính Trị và bằng Tiến Sĩ 
Luật. David hiện là một viên chức điều hành và một nhà đàm phán hàng đầu. Để phiếu 
bầu của quý vị góp phần chấm dứt tình trạng vô gia cư bằng cách bỏ phiếu cho David 
Lozano làm Thống Đốc. 

P.O. Box 1090, San Gabriel, CA 91778-1090 
ĐT: (626) 521-5660 | E-mail: davidlozanolaw@gmail.com | lozanoforcalifornia.com 

Denis Lucey | KHÔNG CÓ ƯU TIÊN CHÍNH ĐẢNG 

Là một giáo viên, tôi đã tuyên thệ ủng hộ Hiến Pháp Hoa Kỳ. Một bé mẫu giáo khóc và 
nói với tôi là, "Con yêu mẹ, con yêu bố, tại sao con không thể yêu cả bố và mẹ như nhau 
bằng cách sống nửa thời gian với mỗi người ạ?" Học sinh đẫm nước mắt của tôi muốn 
nói về việc dàn xếp tỷ lệ 50-50 cho Quyền Giám Hộ Trẻ như được quy định trong Điều 
Khoản Bảo Vệ Bình Đẳng của Tu Chính Thứ 14, tôi tôn trọng các học sinh của California. Không Gửi Ảnh 

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

Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các phần trình bày trên trang này do các ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm 
cung cấp và chưa được kiểm tra về mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Mỗi phần trình bày được ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm nộp 
và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm mà không nộp phần trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu. 
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Adam Papagan | KHÔNG CÓ ƯU TIÊN CHÍNH ĐẢNG 

Yêu các bạn 

6727 ¹⁄8 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 90028
ĐT: (310) 614-4163 | E-mail: ADAMPAPAGAN@gmail.com | adamforgov.com
Facebook: ADAMPAPAGAN | Twitter: ADAMPAPAGAN | Instagram: ADAMPAPAGAN
Khác: TikTok@ADAMFORGOV | youtube.com/c/deltalkshow 

Robert C. Newman II | ĐẢNG CỘNG HÒA 

Không làm chính trị nhưng là một công chức đủ tiêu chuẩn có bằng AA, BA (động vật 
học/hóa học), MA (lý thuyết/nghiên cứu), Ph.D. (tâm lý học nghiên cứu lâm sàng, ấn 
phẩm khoa học), kết hôn 60 năm, có 2 con và 2 cháu. Chuyển từ Michigan đến 
San Diego (1944) nơi cha tôi từng phục vụ trong Hải Quân. Ủng hộ Chúa, cuộc sống, hôn 
nhân truyền thống, Hiến Pháp Hoa Kỳ, Quyền Tu Chính Thứ Hai, nhập cư hợp pháp, 
nông nghiệp, kinh doanh nhỏ, tài xế xe tải; Lựa Chọn Trường Học. Một người yêu nước 
tôn vinh các cựu chiến binh. California có tỷ lệ đói nghèo, thất nghiệp, tội phạm bạo lực 
và thuế cao trong khi trường học là một trong những nơi tồi tệ nhất. Môi trường pháp lý 
què quặt đang giết chết các doanh nghiệp. Hạn chế chính phủ chú trọng vào trách 
nhiệm cá nhân. Tuyên Ngôn Độc Lập, Hiến Pháp Hoa Kỳ lấy cảm hứng từ đức tin của 
Cha Ông Sáng Lập vào Chúa thật là tuyệt vời. Bảo vệ chủ quyền của tiểu bang, Mở cửa 
California, tăng lương thực tế, bảo vệ lương hưu, trả lại trường học cho địa phương kiểm 
soát, phân bổ nhiều nước hơn cho nông dân, cắt giảm thuế, giảm quy định, khôi phục 
các quyền theo hiến pháp—bao gồm cả quyền sử dụng súng và thu hẹp chính phủ. Giải 
pháp thực tế cho người vô gia cư. 

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

Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các phần trình bày trên trang này do các ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm 
cung cấp và chưa được kiểm tra về mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Mỗi phần trình bày được ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm nộp 
và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm mà không nộp phần trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu. 
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John R. Drake | ĐẢNG DÂN CHỦ 

John là một sinh viên mới tốt nghiệp đại học cộng đồng với bằng Khoa Học Chính Trị. 
Trọng tâm giáo dục liên tục của anh đó là Chính Phủ và Hoạch Định Chính Sách. 

8338 Lakewood Circle, Ventura, CA 93004 
ĐT: (805) 794-7950 | E-mail: johnrobertdanieldrake@gmail.com | johnrdrake.com
Facebook: JohnDrakeforGovernorofCalifornia | Twitter: johnrobertdrake
Instagram: johnrobertdrake | Khác: instagram.com/john.r.drake 

Ted Gaines | ĐẢNG CỘNG HÒA 

Gia đình tôi đến California vào năm 1853 và phát triển mạnh mẽ trong nền kinh tế Cơn 
Sốt Vàng đầy thăng trầm. Tôi mãi mãi biết ơn về tiểu bang này và tôi cam kết hướng tới 
một tương lai tươi sáng như quá khứ của chúng ta. Nhưng đã xa rồi cái thời bay lượn tự 
do vốn đã thu hút những người đầy mơ ước của thập niên 49. Đơn giản là California 
không thể có Cơn Sốt Vàng vào thời nay.  Chính phủ sẽ chặn việc đó ngay lập tức, điều 
tiết và đánh thuế để ngành đó không thể tồn tại. Với tư cách là Thống Đốc, tôi sẽ khôi 
phục sự tự do và lời hứa từng biến California trở thành miền đất hứa cho các nhà xây 
dựng và sáng tạo từ khắp nơi trên thế giới, đồng thời tôi sẽ thúc đẩy khả năng chi trả để 
các gia đình trung lưu không bị tính thuế quá cao mà buộc phải rời khỏi tiểu bang của 
chúng ta. Tôi là một nhà lập pháp được xếp hạng A bởi Hiệp Hội Người Đóng Thuế 
Howard Jarvis và sẽ hoàn toàn ủng hộ Dự Luật 13 và trấn áp những nỗ lực tăng thuế. Tôi 
sẽ cắt giảm quy định và mức phí giới hạn khiến giá nhà ở ngoài tầm với của các gia đình 
trẻ. Tôi sẽ bãi bỏ thuế xăng dầu và sử dụng ngân quỹ chung dồi dào của tiểu bang để 
xây dựng lại hệ thống đường bộ tuyệt vời một thời của chúng ta mà không cần chi $5 
cho mỗi gallon xăng. Tội phạm sẽ phải chịu trách nhiệm và tôi sẽ không tước súng khỏi 
những công dân tuân thủ pháp luật trong khi thả 70,000 kẻ mang trọng tội trở lại 
đường phố của chúng ta. Tôi sẽ đấu tranh để có được hồ chứa nước mới như Sites 
Reservoir để các gia đình không bị phân chia và nông dân có thể có lượng nước mà họ 
cần. Tôi sẽ ủng hộ nguồn năng lượng đáng tin cậy, phải chăng và dồi dào để chúng ta 
không bị mất điện và tạo ra tình trạng nghèo năng lượng.  Ủng hộ cuộc sống, ủng hộ 
gia đình. “Nơi nào không có khải tượng, loài người sẽ diệt vong.” Cựu Ước 29:18. 
TedGaines.com 
5170 Golden Foothill Parkway, El Dorado Hills, CA 95762
ĐT: (916) 773-8000 | E-mail: Ted@TedGaines.com | TedGaines.com
Facebook: TedGaines | Twitter: TedGaines 

Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các phần trình bày trên trang này do các ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm 
cung cấp và chưa được kiểm tra về mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Mỗi phần trình bày được ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm nộp 
và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm mà không nộp phần trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu. 
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Sam L. Gallucci | ĐẢNG CỘNG HÒA 

Tôi tranh cử vị trí Thống Đốc vì California mà chúng ta biết đã bị tước đoạt khỏi chúng 
ta. Đó không còn là Tiểu Bang Vàng nữa. Nhiều người dân California cảm thấy chúng ta 
không còn có tiếng nói. Chúng ta không tự tin về vấn đề lá phiếu của mình và tin rằng 
chúng ta đang đánh mất các giá trị California của mình. Chúng ta phải mang California 
trở lại với người dân. Chúng ta phải lãnh đạo có đạo đức, trung thực và minh bạch. 
Chúng ta phải bảo vệ con cái, gia đình, doanh nghiệp nhỏ, việc làm của chúng ta, chúng 
ta phải giải quyết cuộc khủng hoảng vô gia cư. Là một giám đốc điều hành kinh doanh, 
tôi có kinh nghiệm thực tế trong việc tạo việc làm và với tư cách là một Mục Sư, tôi có 
kinh nghiệm thể hiện lòng trắc ẩn đã được chứng minh trong việc giải quyết cuộc khủng 
hoảng vô gia cư ở quận của mình trong hơn 14 năm. Tôi có một kế hoạch toàn diện để 
giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo này. Ngày nay, người giàu, người nghèo, người 
vô gia cư và người di cư gọi tôi là mục sư của họ. Chúng ta cần một người California 
thực sự chứ không phải một chính trị gia chuyên nghiệp khác. Với tư cách là Thống Đốc 
của quý vị, tôi sẽ làm việc mỗi ngày để trả lại chính quyền cho người dân. Xin quý vị bầu 
cho tôi để khôi phục Giấc Mơ California! Truy cập SamGallucci.com. 

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

Anthony Trimino | ĐẢNG CỘNG HÒA 

Anthony Trimino là giám đốc điều hành của một trong những công ty tư nhân phát triển 
nhanh nhất nước Mỹ. Ông ấy cũng là cháu trai của một người nhập cư chạy trốn khỏi 
chế độ Cuba cộng sản để theo đuổi Giấc Mơ Mỹ. Một giấc mơ mà ông tin rằng đang dần 
chết ở đây, ở California. Anthony sẽ khôi phục lời hứa về sự tự do cho con cái chúng ta, 
cho gia đình chúng ta và cho tương lai của chúng ta. Bầu chọn cho Anthony sẽ đảm bảo 
chúng ta có cách tiếp cận gia đình trước tiên đối với các chính sách được xây dựng trên 
nền tảng đức tin vững chắc của ông ấy. Ông ấy sẽ bảo vệ con cái chúng ta, bảo vệ doanh 
nghiệp của chúng ta, bảo vệ quyền được thờ phụng của chúng ta và sẽ nỗ lực để giải 
phóng California khỏi bàn tay của một chính quyền lừa dối—một lần và mãi mãi. 

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

Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các phần trình bày trên trang này do các ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm 
cung cấp và chưa được kiểm tra về mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Mỗi phần trình bày được ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm nộp 
và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm mà không nộp phần trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu. 
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Daniel Watts | ĐẢNG DÂN CHỦ 

Hãy tưởng tượng một California với các trường cao đẳng công lập tự do tôn trọng quyền 
tự do ngôn luận. Bảo vệ các quyền thuộc hiến pháp và giáo dục đại học. Hãy bỏ phiếu 
cho WattsforGovernor.com. 

407 Alvarado Terrace, Vista, CA 92084 
ĐT: (619) 663-5833 | E-mail: governorwatts@gmail.com | wattsforgovernor.com
Facebook: governorwatts | Twitter: governorwatts | Instagram: governorwatts
Khác: youtube.com/governorwatts 

Nickolas Wildstar | ĐẢNG CỘNG HÒA 

Tôi là ứng cử viên Thống Đốc duy nhất sẽ khôi phục trách nhiệm giải trình, trách nhiệm 
và tính hợp hiến cho California. Quốc gia của chúng ta được thành lập dựa trên quyền 
tự do, nhưng bây giờ đây lại bị coi là một ý tưởng hoang dã. Đó là lý do tại sao tôi yêu 
cầu quý vị hãy Đứng Lên và bầu Wildstar làm Thống Đốc ngay bây giờ! 

P.O. Box 13033, Fresno, CA 93794 
ĐT: (818) 538-4878 | E-mail: wildstar@governorwildstar.com | Wildstar2022.com
Facebook: wildstar2022 | Twitter: therealqball | Instagram: governorwildstar
Khác: youtube.com/governorwildstar 

Thứ tự các phần trình bày được xác định bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên. Các phần trình bày trên trang này do các ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm 
cung cấp và chưa được kiểm tra về mức độ chính xác bởi bất kỳ cơ quan chính thức nào. Mỗi phần trình bày được ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm nộp 
và trả tiền một cách tự nguyện. Ứng cử viên thay thế cho người bãi nhiệm mà không nộp phần trình bày có thể hội đủ điều kiện khác để có mặt trên lá phiếu. 
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Đăng Ký Bỏ Phiếu 
Nếu quý vị đã đăng ký bỏ phiếu, quý vị không cần phải đăng ký lại trừ khi quý vị thay đổi tên gọi, địa chỉ 
nhà, địa chỉ nhận thư hoặc nếu quý vị muốn đổi hoặc chọn đảng chính trị. 
Quý vị có thể đăng ký bỏ phiếu trực tuyến tại registertovote.ca.gov hoặc gọi Đường Dây Nóng miễn phí dành 
cho Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang theo số (800) 339-8163 để nhận mẫu đăng ký được gửi qua đường 
bưu điện cho quý vị. 
Mẫu đăng ký bỏ phiếu có thể được lấy tại hầu hết các bưu điện, thư viện và văn phòng chính phủ của thành 
phố và quận, văn phòng bầu cử của quận, và văn phòng của Tổng Thư Ký Tiểu Bang California. 

Đăng Ký Bỏ Phiếu Có Điều Kiện 
Trong khoảng thời gian 14 ngày trước Ngày Bỏ Phiếu và kể cả Ngày Bỏ Phiếu, quý vị có thể đến văn phòng 
của viên chức bầu cử của quận quý vị hoặc một trung tâm bỏ phiếu hay phòng phiếu để đăng ký bỏ phiếu 
có điều kiện và bỏ phiếu. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập 
sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg/. 

Thông Tin Riêng Tư của Việc Đăng Ký Bỏ Phiếu 
Chương Trình Đăng Ký Cử Tri Bí Mật Tại Nhà: Một số cử tri phải đối mặt với những tình huống đe dọa đến tính 
mạng (đó là: các nạn nhân và người sống sót sau bạo lực gia đình, săn đuổi, tấn công tình dục, buôn người, 
lạm dụng người cao tuổi/người lớn phụ thuộc) có thể đủ điều kiện để được bỏ phiếu bí mật nếu họ đang 
là thành viên của chương trình An Toàn Tại Nhà. Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với chương trình 
An Toàn Tại Nhà của Tổng Thư Ký Tiểu Bang theo số điện thoại miễn phí (877) 322-5227 hoặc truy cập 
sos.ca.gov/registries/safe-home/. 

Quyền Riêng Tư Về Thông Tin Cử Tri: Thông tin trong bản khai có tuyên thệ về ghi danh cử tri của quý vị sẽ 
được viên chức bầu cử sử dụng để gửi cho quý vị thông tin chính thức về quá trình bỏ phiếu, chẳng hạn 
như địa điểm nơi bỏ phiếu của quý vị và các vấn đề và các ứng cử viên sẽ xuất hiện trên lá phiếu. Việc sử 
dụng thương mại đối với thông tin đăng ký bỏ phiếu bị pháp luật nghiêm cấm và được coi là một tội tiểu 
hình. Thông tin cử tri có thể được cung cấp cho ứng cử viên tranh cử, ủy ban dự luật lá phiếu hoặc cho 
người khác với mục đích bầu cử, học thuật, báo chí, chính trị hay chính phủ, theo quyết định của Tổng Thư 
Ký Tiểu Bang. Số giấy phép lái xe và số An Sinh Xã Hội, hoặc chữ ký của quý vị trên phiếu đăng ký cử tri, 
không thể được tiết lộ vì các mục đích này. Nếu quý vị có điều gì thắc mắc về việc sử dụng thông tin cử tri 
hoặc muốn trình báo trường hợp nghi sử dụng sai thông tin này, vui lòng gọi Đường Dây Nóng miễn phí 
dành cho Cử Tri của Tổng Thư Ký Tiểu Bang theo số (800) 339-8163. 

Kiểm Tra Tình Trạng Cử Tri của Quý Vị Trực Tuyến 
Truy cập trang My Voter Status (Tình Trạng Cử Tri của Tôi) của 
Tổng Thư Ký Tiểu Bang tại voterstatus.sos.ca.gov, nơi mà quý vị có 
thể kiểm tra tình trạng cử tri của quý vị, tìm phòng phiếu của quý 
vị hoặc một trung tâm bỏ phiếu và nhiều hơn nữa. 

Sử dụng My Voter Status để: 
• Xem liệu quý vị đã đăng ký bỏ phiếu hay chưa và nếu có, thì tại quận nào 
• Kiểm tra ưu tiên đảng chính trị của quý vị 
• Tìm nơi bỏ phiếu của quý vị 
• Tìm trung tâm bỏ phiếu 
• Tìm các cuộc bầu cử sắp diễn ra tại khu vực của quý vị 
• Nhận Hướng Dẫn Cử Tri (Voter Information Guide, VIG) của tiểu bang qua email trước mỗi cuộc bầu 

cử toàn tiểu bang 
• Tìm thông tin liên hệ của văn phòng bầu cử cấp quận của quý vị 
• Kiểm tra tình trạng lá phiếu bầu qua thư hoặc lá phiếu tạm thời của quý vị 

Truy cập voterstatus.sos.ca.gov để bắt đầu. 
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BỎ PHIẾU AN TOÀN tại các Địa Điểm Bỏ Phiếu Sớm 
Nhiều quận sẽ mở một hay nhiều địa điểm bỏ phiếu sớm bắt đầu trước cuộc bỏ phiếu ngày 14 tháng Chín,
2021. Các địa điểm bỏ phiếu sẽ cung cấp việc đăng ký bỏ phiếu, lá phiếu thay thế, máy bỏ phiếu dễ dàng tiếp
cận và sự hỗ trợ về ngôn ngữ. 

Quý vị có thể giúp giữ các địa điểm bỏ phiếu an toàn cho cử tri và nhân viên cuộc bỏ phiếu bằng hai cách sau: 

1 Miễn xếp hàng.
Quý vị có thể gửi lại lá phiếu đã điền đầy đủ qua thư, không cần dán tem, tại một thùng 
bỏ phiếu an toàn, hoặc một địa điểm bỏ phiếu. Các địa điểm bỏ phiếu sẽ có các hàng 
riêng biệt để cử tri bỏ lá phiếu đã điền đầy đủ. 

Tìm thùng bỏ phiếu hoặc địa điểm bỏ phiếu gần quý vị tại caearlyvoting.sos.ca.gov 
hoặc vote.ca.gov. 

2 Bỏ phiếu sớm.
Nếu quý vị trực tiếp có mặt tại địa điểm bỏ phiếu, vui lòng đến trước Ngày Bỏ Phiếu. 
Nhiều quận sẽ mở một hay nhiều địa điểm bỏ phiếu trước Ngày Bỏ Phiếu. 

Các văn phòng bầu cử sẽ bắt đầu gửi lá phiếu bầu qua thư cho cử tri California không muộn hơn
ngày 16 tháng Tám, 2021. Các lá phiếu được gửi lại qua đường bưu điện sẽ phải có dấu bưu điện trước 
ngày 14 tháng Chín, 2021; lá phiếu được gửi lại tại một thùng bỏ phiếu an toàn phải được bỏ vào thùng 
trước 8 giờ tối ngày 14 tháng Chín, 2021. 

Hỗ Trợ Cử Tri Khuyết Tật 
California cam kết đảm bảo mọi cử tri đều có thể bỏ phiếu một cách riêng tư và độc lập. 

Hệ thống bầu cử từ xa qua thư dễ tiếp cận (remote accessible vote-by-mail, RAVBM) cung cấp lựa chọn dễ 
tiếp cận cho cử tri khuyết tật để nhận lá phiếu của họ tại nhà và đánh dấu chúng một cách độc lập và riêng
tư trước khi gửi lại cho viên chức tuyển cử. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về những hỗ trợ mà quận của quý vị cung cấp cho cử tri khuyết tật, vui lòng 
kiểm tra Hướng Dẫn Cử Tri của quận hoặc liên hệ với quận của quý vị. Thông tin liên lạc của quận có sẵn tại 
sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices. 

Cùng Ngày Đăng Ký Bỏ Phiếu 
Quý vị đã quên đăng ký hoặc cập nhật việc đăng ký bỏ phiếu của mình? Không vấn đề gì! Quý vị có thể đăng
ký bỏ phiếu và bỏ phiếu cho đến 8 giờ tối Ngày Bỏ Phiếu tại văn phòng bỏ phiếu quận của quý vị hoặc tại bất
kỳ trung tâm bỏ phiếu hoặc phòng phiếu nào ở quận của quý vị. Quy trình này được gọi là Đăng Ký Bỏ Phiếu
Có Điều Kiện và thường được gọi là Đăng Ký Bỏ Phiếu Cùng Ngày. Dưới đây là cách thực hiện: 

1. Tới văn phòng bầu cử quận của quý vị, một trung tâm bỏ phiếu hay phòng phiếu ở quận của quý vị, 
quý vị có thể tìm những địa điểm này trên Hướng Dẫn Cử Tri ở quận của quý vị hoặc tại vote.ca.gov. 

2. Hoàn thành phiếu đăng ký bỏ phiếu hoặc đăng ký trực tuyến. 

3. Bỏ lá phiếu của quý tại văn phòng bầu cử quận, trung tâm bỏ phiếu hay phòng phiếu. 

4. Sau khi viên chức tuyển cử quận xử lý đăng ký của quý vị và xác định quý vị hội đủ điều kiện, quý vị 
sẽ được đăng ký bỏ phiếu và lá phiếu của quý vị sẽ được tính. 

Để tìm hiểu thêm về Đăng Ký Bỏ Phiếu Có Điều Kiện, truy cập vote.ca.gov. 
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BỎ PHIẾU AN TOÀN Bằng Lá Phiếu Bầu Qua Thư 
Các văn phòng bầu cử sẽ bắt đầu gửi lá phiếu bầu qua thư, tương tự như trong hình ảnh bên dưới, cho cử tri 
California không muộn hơn ngày 16 tháng Tám, 2021. Các lá phiếu được gửi lại qua đường bưu điện sẽ phải 
có dấu bưu điện trước ngày 14 tháng Chín, 2021; lá phiếu được gửi lại tại một thùng bỏ phiếu an toàn phải 
được bỏ vào thùng trước 8 giờ tối ngày 14 tháng Chín, 2021. 

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

Va  l  e  n  t  i  n  a Q. Vo  t  e  r  
5  67  8 S  e  v  e  n  t  h A  v  e  ,  A  p  t  9  8  6  3  
F  r  a  n  k  l  i  n  ,  H  N 9  9  9  9  9  –12  7  8  

RETURN SERVICE REQUESTED 

OFFICIAL VOTE-BY-MAIL BALLOT MATERIAL 

Vote-by-mail  
Official ballot 
Bầu	qua	thư	Lá
phiếu	chính	thức 

Bỏ phiếu qua thư là AN TOÀN và ĐƠN GIẢN. 
Sau khi đánh dấu các lựa chọn trên lá phiếu của mình, chỉ cần: 

   

 

 
	

Niêm phong lá phiếu. 
Giữ an toàn cho lá phiếu của quý vị bên trong bì thư từ văn phòng bầu cử quận của quý vị. 

Ký tên. 
Vui lòng đảm bảo chữ ký trên bì thư đựng lá phiếu khớp với chữ ký trên giấy phép lái 
xe/ID tiểu bang California của quý vị, hoặc chữ ký mà quý vị đã cung cấp khi đăng ký. 
Văn phòng bầu cử quận của quý vị sẽ so sánh các chữ ký để bảo vệ việc bỏ phiếu của quý vị. 

Gửi lại lá phiếu. 
Qua thư tín—Vui lòng đảm bảo lá  
phiếu của quý vị có dấu bưu điện  
trước ngày 14 tháng Chín, 2021. 
Không cần dán tem! 

HOẶC 
Bằng hình thức trực tiếp—Mang lá phiếu 
của quý vị đến bỏ vào thùng bỏ phiếu 
an toàn, quầy phiếu, trung tâm bỏ phiếu 
hoặc văn phòng bầu cử quận trước  
8 giờ tối ngày 14 tháng Chín, 2021. 

Theo dõi lá phiếu. 
Quý vị có thể đăng ký tại wheresmyballot.sos.ca.gov để nhận được thông báo bằng tin nhắn (SMS), 
e-mail, hoặc cuộc gọi thoại về tình trạng lá phiếu bầu qua thư của quý vị. 

Các địa điểm bỏ phiếu sẽ mở ở tất cả các quận trước Ngày Bỏ Phiếu. Các địa điểm bỏ phiếu sẽ cung cấp việc 
đăng ký bỏ phiếu, lá phiếu thay thế, máy bỏ phiếu dễ dàng tiếp cận và sự hỗ trợ về ngôn ngữ. 
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NHỮNG NGÀY CẦN NHỚ! 

HÃY NHỚ BỎ PHIẾU! 
Phòng Phiếu mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối vào Ngày Bầu Cử! 

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

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

 

 

Ngày 16 Tháng Tám, 2021 
Ngày đầu tiên để bỏ phiếu qua thư. 

Ngày 30 Tháng Tám, 2021 
Ngày cuối cùng đăng ký bỏ phiếu. 
Quý vị có thể đăng ký và bỏ phiếu “có 
điều kiện” tại văn phòng bầu cử quận 
của quý vị hoặc địa điểm bỏ phiếu sau 
hạn chót đăng ký bỏ phiếu cho đến 
hết Ngày Bầu Cử. 

 

 

 

 

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

   1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 

Ngày 14 Tháng Chín, 2021 
Ngày Bầu Cử!
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Cuộc Bỏ Phiếu Bãi Nhiệm Thống Đốc California 
Thứ Ba, ngày 14 tháng 9 năm 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 /Chinese: (800) 339-2857 

कैलिफोर् या के सभी मतदाताओं को 14 लसतंबर, 2021 के चु्ाव के 
लिए “डाक द्ारा मतदा् करें” मतपत्र प्ापत होगा। प्श्नों या मतदाता 
सहायता के लिए, कृ पया ्ीचे ददए गए ्ंबर पर कॉि करें। 
हह दी /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。
日本語 /Japanese: (800) 339-2865 

្ំ 
នំ

បំ
ណំស់

អ្នកបោះប ្្ន តទំា ងអសប់ៅក្ន ងរដ្ឋ California នងទទួលោនសនក្ប ្្ន តនុ ឹ ឹ
បោះតាមស នុតតសតរាបក់ារបោះប ្្ន តបៅថ្ងៃទ ី14 ខែកញ្ញា ្ន 2021។ 
សតរាប ួ រ ឬជ ួយអ្នកបោះប ្្ន ត សូមបៅមកបលែខាងបតកាម។ 
ខែមែរ /Khmer: (888) 345-4917 

모든 캘리포니아 유권자는 2021년 9월 14일 선거를 위한 우
편 투표지를 받게 됩니다. 문의 사항 또는 유권자 지원을 
원하시면, 아래 전화번호로 연락해주십시오. 
한국어 /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 

ส 
ค

ผู้ออกเสียงลงคะแนนในรฐัแคลิฟอรเ์นียทุกคนจะได ้
รบับัตรเลือกต้ังประเภทลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย ์
าหรบัการเลือกต้ังในวนัท ี่ 14 กันยายน 2021 หากม ี
 าถามหรอืต้องการความชว่ยเหลือ กรุณาติดต่อท ี่
หมายเลขด้านล่างน ี้
ภาษาไทย/Thai: (855) 345-3933 

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. 
Việt ngữ/Vietnamese: (800) 339-8163

VIETNAMESE  21 151602
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