HƯỚNG DẪN BỎ PHIẾU HÀNH ĐỘNG CEJA 2020:
Chiến đấu để bảo vệ tương lai khí hậu của chúng ta.
Phiếu bầu của bạn vào năm 2020 sẽ định hình tương lai của chúng ta.
Kể từ năm 2016, các cộng đồng trên khắp California và quốc gia đã huy động để bảo vệ các giá trị của chúng ta. Mọi
người đã xuống đường để bảo vệ cuộc sống của người da đen và người chuyển giới, gia đình, mẹ, phụ nữ, con trai và
đàn ông; Những người di cư dũng cảm tôn vinh sự sống còn của họ và gia đình của họ tương lai của biên giới; và vì một
thế giới duy trì các thế hệ quản lý và tương lai bản địa để khôi phục nước, không khí và đất đai của chúng ta cho khí hậu
để duy trì nhiều thế hệ tương lai mai sau.
Năm 2020 là một năm để chúng ta tiếp tục hành động chính trị bằng cách khuếch đại tiếng nói của mình. Vào ngày 3 tháng
Ba, người dân California có cơ hội định hình bối cảnh chính trị quốc gia bằng cách bỏ phiếu cho các nhà đấu tranh cho
công bằng xã hội và môi trường với các biện pháp bỏ phiếu quan trọng. Trong tháng Tư, chúng tôi cần đảm bảo mọi người
trong cộng đồng của chúng ta được tính vào Điều tra dân số Hoa Kỳ để đảm bảo California tiếp tục có được các nguồn lực
để giúp đỡ các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của chúng ta. Vào ngày 3 tháng 11, cử tri sẽ bỏ phiếu để xác định tương
lai tập thể của chúng ta và mở đường cho sự lãnh đạo tiến bộ hơn, công bằng hơn ở tiểu bang và quốc gia của chúng ta.

ĐỂ ĐẢM BẢO TẤT CẢ NGƯỜI DÂN CALIFORNIA ĐƯỢC BẢO VỆ KHỎI CUỘC KHỦNG
HOẢNG KHÍ HẬU, CHÚNG TA PHẢI BẦU RA NHỮNG NHÀ ĐẤU TRANH CHỦ ĐỘNG CHO
CÔNG BẰNG MÔI TRƯỜNG, VÀO NGÀY 3 THÁNG 3, BỎ PHIẾU CHO:

NGUYÊN TẮC
CÔNG BẰNG MÔI
TRƯỜNG:
Monique
Limón

Hội Đồng Thượng
Viện 19

Abigail
Medina

Hội Đồng Thượng
Viện 23

Ưu tiên và giá trị phòng
chống tác hại, sức khỏe
con người và cải thiện chất
lượng cuộc sống
Không gây hại
Ưu tiên các cộng đồng
công bằng môi trường

Cathy
Murillo

DeniAntoinette

Hội Đồng Quốc
Gia 37

Hội Đồng Quốc
Gia 42

Lorena
Gonzalez

Georgette
Gómez

Mazingo

Có ý nghĩa tham gia với
cộng đồng
Hãy luôn chủ động
Thực hiện một cách tiếp
cận nhau

Eloise Gómez
Reyes
Hội Đồng Quốc
Gia 47

Shirley
Weber

Hội Đồng Quốc
Gia 79

Hãy phản ứng nhanh
Tôn trọng chuyên môn
cộng đồng

Hội Đồng Quốc
Gia 80

PROP 13: Trái phiếu trường và đại học California

Hội Đồng Quốc
Hội 53

Bỏ phiếu YES cho Dự luật 13 ủy quyền cho 15 tỷ đô la trái phiếu cho các trang bị động đất và
loại bỏ nấm mốc, amiăng, và dẫn đầu trong các trường học và cao đẳng vì sức khỏe và sự an
toàn của học sinh California.
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