
Người dân California cần được tiếp cận với nguồn nước uống sạch, và có thể tiếp cận với giá 
cả phải chăng nhằm duy trì sức khỏe và sinh kế lâu dài trong cộng đồng, tài trợ ngân sách trực 
tiếp để cải thiện các trường học, và tạo nhiều việc làm tốt tại địa phương cộng với nơi làm việc 
phải được bảo vệ mạnh mẽ và chương trình chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Vào ngày 6 tháng 11, chúng ta có cơ hội bỏ phiếu để hưởng lợi trực tiếp cho tương lai của gia 
đình mình và cho cộng đồng của chúng ta. Tổ chức chính trị bảo vệ khí hậu cấp quốc gia mong 
muốn các cộng đồng người da màu thực hiện việc đi bỏ phiếu để đảm bảo rằng California dẫn 
đầu cho cả nước. Chúng ta cần phải tiếp tục tranh đấu để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của 
cộng đồng, chúng ta tiếp tục chỉ đạo để mang lại lợi ích cho các trường công, đường xá và hệ 
thống giao thông, và cung cấp nước uống sạch cho tất cả mọi người. 

Yes trên Dự luật 1: Đạo luật  
nhà ở giá cả phải chăng
Một phiếu bầu thuận sẽ cho phép 4 tỷ  
đô la để mở rộng các chương trình nhà  
ở giá cả phải chăng.

Yes trên Dự luật 2: Nhà ở giá cả  
phải chăng cho người vô gia cư
Một phiếu bầu thuận cho phép 2 tỷ để  
ngăn ngừa tình trạng vô gia cư và những  
người có nguy cơ bị vô gia cư.

Yes trên Dự luật 3: Trái phiếu  
về Nước của California
Một phiếu bầu thuận cho phép 8,9 tỷ  
đô la cho các dự án nước và các cộng đồng  
hưởng lợi cơ sở hạ tầng mà không cần tiếp  
cận với nước uống sạch và an toàn.

Yes trên Dự luật 4:  
Trái phiếu Bệnh viện  
Nhi đồng
Một phiếu bầu thuận cho phép 1,5 tỷ đô la để mở rộng 
các bệnh viện phục vụ trẻ em ở các cộng đồng có thu 
nhập thấp và các cộng đồng người da màu.

No trên DỰ LUẬT 5: Bảo vệ quỹ  
cho trường học và cộng đồng
Bỏ phiếu chống để đảm bảo rằng 2 tỷ đô  
la không bị mất cho các trường học và cộng  
đồng địa phương bởi khả năng không giới  
hạn của chủ nhà từ 55 tuổi trở lên để giữ  
mức thuế tài sản hiện tại của họ khi họ  
mua nhà đắt tiền hơn.

No trên DỰ LUẬT 6: Phá hại an toàn về giao 
thông và phương tiện công cộng
Bỏ phiếu chống lại việc tấn công phá  
hại do đảng Cộng Hòa lãnh đạo với  
số tiền 5 tỷ đô la đã được bảo đảm để  
sửa chữa đường bộ và xe buýt công cộng.

No trên Dự luật 7: Cơ quan lập pháp muốn 
loại bỏ việc thay đổi giờ hằng năm.
Phải cần 2/3 số phiếu thuận thì cơ quan lập pháp 
mới có thể loại bỏ việc thay đổi giờ hằng năm.

Yes trên Dự luật 8: Quy định lọc máu vì lợi 
nhuận và bảo vệ bệnh nhân.
Một phiếu bầu thuận có thể áp dụng hình phạt  
đối với ngành công nghiệp lọc máu vì mục  
đích lợi nhuận quá mức và cấm phân biệt  
đối xử dựa trên phương thức thanh toán.

Yes trên Dự Luật 10: Khống Lệnh  
Ban Hành Thuê nhà ở California
Một lá phiếu thuận là đồng ý hủy bỏ  
Đạo luật nhà cho thuê của Costa Hawkins  
nó có hại và cho phép các cộng đồng mở rộng 
kiểm soát tiền thuê tại địa phương
 

No trên Dự Luật 11: Bảo vệ  
nhân viên cứu thương
Một phiếu chống sẽ ngăn cản các  
công ty xe cứu thương vì lợi nhuận đòi hỏi những 
nhân viên cứu thương phải tiếp tục làm việc trong 
thời gian nghỉ giải lao.

No trên Dự luật 12: Đạo luật đối  
xử tàn ác với nông vật.
Đáp ứng các yêu cầu mới để cung cấp nhiều 
không gian hơn cho nông vật tại trang trại và đảm 
bảo tất cả các sản phẩm nông vật được bán ở 
California đáp ứng các yêu cầu này.
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