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TIEÁT KIEÄM THÔØI GIÔØ BAÈNG CAÙCH BAÀU SÔÙM
Ñi baàu sôùm cho pheùp caùc cöû tri ñaõ ghi danh cuûa Haït Orange ñöôïc baàu taïi baát cöù ñòa ñieåm naøo döôùi
ñaây tröôùc Ngaøy Baàu Cöû. Neáu quyù vò seõ ñi xa nhaø vaøo Ngaøy Baàu Cöû, nhöng muoán baàu taïi phoøng phieáu
hoaëc muoán traùnh phaûi chôø ñôïi xeáp haøng ñeå ñi baàu cho kyø Toång Tuyeån Cöû, caùch Baàu Sôùm naøy seõ
thích hôïp vôùi quyù vò. Vaên Phoøng Baàu Cöû döï ñònh coù khoaûng 30 ñòa ñieåm boû phieáu trong toaøn Haït cho
kyø baàu cöû naøy. Nhöõng ngaøy baàu cöû sôùm taïi haàu heát caùc phoøng phieáu laø töø ngaøy 5 thaùng Möôøi ñeán
ngaøy 29 thaùng Möôøi, 2004.

Haõy tieáp tuïc vaøo xem website cuûa chuùng toâi ôû ñòa chæ, www.ocvote.com hoaëc goïi cho Vaên Phoøng Baàu
Cöû soá (888) OCVOTES ñeå bieát veà nhöõng tin töùc môùi nhaát.

16 Chôï Albertson trong toaøn Haït Orange

Caùc Ñòa Ñieåm cuûa Chính Quyeàn: Giôø môû cöûa – Laøm Vieäc Theo Giôø Giaác Nhö Thöôøng Leä

Hall of Administration
10 Civic Center, Santa Ana

Vaên Phoøng Baàu Cöû
1300 S. Grand Ave., Santa Ana

Phi Tröôøng John Wayne (Choã Ñöa Ñoùn cuûa Höôùng Baéc vaø Nam)
Giôø môû cöûa: 6 giôø saùng ñeán 10 giôø ñeâm

Anaheim City Hall Costa Mesa City Hall Irvine City Hall

Laguna Niguel City Hall San Juan Capistrano City Hall

Caùc Khu Mua Saém (Shopping Mall): Giôø môû cöûa: Ngaøy thöôøng -  töø 10 giôø saùng ñeán 8 giôø toái
Ngaøy cuoái tuaàn – Khaùc nhau tuøy töøng ñòa ñieåm

Thöông Xaù Phöôùc Loäc Thoï 
(Westminster)

Buena Park Mall Mission Viejo Mall

Westfield Shoppingtown at Main Place Mall Westminster Mall

Caùc Ñòa Ñieåm Khaùc: Giôø Môû Cöûa Khaùc Nhau

University of California Irvine "Votemobile" (Registrar of Voters' Mobile Outreach and Voting Unit.)

XIN CAÙO LOÃI, 
ÑAÕ HEÁT CHOÃ 

ÑAÄU XE

Ñöøng ñeå phaûi nhìn thaáy baûng caùo loãi naøy 
taïi phoøng phieáu cuûa quyù vò.

Haõy ñònh tröôùc vaø traùnh ñi baàu vaøo khoaûng 
thôøi gian thöôøng hay baän roän nhaát töø 

7 giôø saùng ñeán 9 giôø saùng  
vaø töø 5 giôø chieàu ñeán 8 giôø toái.
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Do ñoøi hoûi cuûa Boä Luaät Baàu Cöû California ñoaïn 13204 vaø 13205 vaên phoøng baàu cöû phaûi cung caáp 
phaàn höôùng daãn sau ñaây cho caùc cöû tri:

Ñeå baàu cho taát caû caùc ñaïi bieåu cöû tri cuûa ñaûng, haõy xoay nuùt troøn coù chöõ select ñeán thanh ngang maøu xanh ñeå laøm
ñaäm (highlight) teân cuûa caùc öùng cöû vieân toång thoáng vaø phoù toång thoáng cuûa ñaûng ñoù vaø aán nuùt ENTER. Khi xoay nuùt select
ñeå ñöa thanh ngang maøu xanh naèm leân teân cuûa ñaûng vaø öùng cöû vieân toång thoáng vaø phoù toång thoáng cuûa ñaûng ñoù, coù nghóa
laø quyù vò baàu cho taát caû caùc ñaïi bieåu cöû tri cuûa ñaûng ñoù, chöù khoâng baàu cho caùc öùng cöû vieân khaùc.

Ñeå baàu cho nhöõng ñaïi bieåu cöû tri töï cam keát uûng hoä vaøo chöùc vuï Toång Thoáng vaø Phoù Toång Thoáng nhöng khoâng ñöôïc
söï uûng hoä cuûa baát cöù moät ñaûng rieâng bieät naøo, haõy xoay nuùt select ñeå ñöa thanh ngang maøu xanh naèm leân teân cuûa caùc
öùng cöû vieân toång thoáng vaø phoù toång thoáng ñoù vaø aán nuùt ENTER.

Ñeå baàu cho nhöõng ñaïi bieåu cöû tri töï cam keát uûng hoä vaøo chöùc vuï Toång Thoáng vaø Phoù Toång Thoáng cuûa baát cöù moät ñaûng
naøo khoâng ñuû tieâu chuaån ñeå tham gia trong kyø baàu cöû, haõy ñieàn teân vaø ñaûng cuûa caùc öùng cöû vieân toång thoáng vaø phoù toång
thoáng ñoù vaøo choã troáng ñaõ daønh saün ñeå vieát teân vaø aán nuùt ENTER.

Ñeå baàu cho öùng cöû vieân coù teân treân laù phieáu, haõy xoay nuùt select ñeå ñöa thanh ngang maøu xanh naèm leân phaàn maø quyù
vò choïn vaø aán nuùt ENTER. Khi coù töø hai öùng cöû vieân trôû leân tranh cöû vaøo cuøng moät chöùc vuï ñeå baàu, haõy xoay nuùt select ñeå
ñöa thanh ngang maøu xanh naèm leân phaàn maø quyù vò choïn vaø aán nuùt ENTER sau teân cuûa taát caû caùc öùng cöû vieân maø quyù vò
muoán baàu vaøo chöùc vuï ñoù, tuy nhieân, ñöøng baàu quaù soá öùng cöû vieân ñöôïc baàu.

Ñeå baàu cho öùng cöû vieân ñuû tieâu chuaån nhöng khoâng coù teân treân laù phieáu, haõy xoay nuùt select ñeå ñöa thanh ngang maøu
xanh naèm leân choã troáng ñaõ daønh saün ñeå vieát teân sau teân cuûa caùc öùng cöû vieân khaùc vaøo cuøng moät chöùc vuï vaø aán nuùt
ENTER ñeå ñieàn teân ngöôøi ñoù vaøo. 

Ñeå baàu cho döï luaät, haõy xoay nuùt select ñeå ñöa thanh ngang maøu xanh naèm leân phaàn maø quyù vò choïn trong oâ vuoâng ñeå
baàu sau chöõ “Coù” hoaëc sau chöõ “Khoâng” vaø aán nuùt ENTER.

TAÄP SAÙCH HÖÔÙNG DAÃN BAÀU CÖÛ
Nhöõng trang sau ñaây coù

LÔØI PHAÙT BIEÅU CUÛA ÖÙNG CÖÛ VIEÂN
cuøng vôùi caùc

DÖÏ LUAÄT ÑÖÔÏC ÑÖA VAØO LAÙ PHIEÁU, CAÙC BIEÄN LUAÄN VAØ PHAÂN TÍCH
(tuøy theo phaàn naøo thích hôïp cho laù phieáu cuûa quyù vò)

Taäp saùch naøy coù ghi toaøn boä danh saùch caùc öùng cöû vieân. Tuy nhieân, trong ñoù coù theå khoâng coù ñaày ñuû lôøi phaùt bieåu cuûa moïi öùng 
cöû vieân. Moãi lôøi phaùt bieåu cuûa öùng cöû vieân ghi trong taäp saùch naøy laø do chính öùng cöû vieân töï nguyeän cung caáp vaø hoï töï ñaøi thoï 
chi phí veà in aán tröø khi coù söï quyeát ñònh khaùc cuûa cô quan ñieàu haønh.

CAÙC BIEÄN LUAÄN UÛNG HOÄ HOAËC CHOÁNG ÑOÁI CAÙC DÖÏ LUAÄT ÑEÀ NGHÒ 
LAØ YÙ KIEÁN RIEÂNG CUÛA TAÙC GIAÛ

GIÔÙI HAÏN CHI PHÍ CHO CUOÄC VAÄN ÑOÄNG
Döï Luaät 34, ñaõ ñöôïc caùc cöû tri thoâng qua trong cuoäc baàu cöû vaøo ngaøy 7 Thaùng Möôøi Moät naêm 2000, quy ñònh raèng nhöõng öùng cöû
vieân öùng cöû vaøo cô quan laäp phaùp tieåu bang töï nguyeän giôùi haïn möùc chi phí trong cuoäc vaän ñoäng baàu cöû ñeå phuø hôïp vôùi Döï Luaät 34,
seõ ñöôïc ñeä trình lôøi phaùt bieåu veà khaû naêng cuûa öùng cöû vieân ñeå ñaêng trong laù phieáu maãu vaø taäp saùch höôùng daãn baàu cöû. Danh saùch
döôùi ñaây bao goàm taát caû nhöõng öùng cöû vieân vaøo cô quan laäp phaùp trong phaïm vi Haït Orange. Nhöõng öùng cöû vieân naøo ñoàng yù töï
nguyeän giôùi haïn möùc chi phí vaän ñoäng baàu cöû cuûa mình seõ coù moät daáu hoa thò(*) ôœ ngay sau teân cuûa hoï.

Thöôïng Vieän Tieåu Bang Haï Vieän Tieåu Bang

Dick Ackerman* Otto Bade Andrew H. Favor* David Silva*

Rufino Mallari Bautista, Jr* Mark Baldwin Bea Foster* Al Snook*

John Campbell Rudy Bermudez Tom Harman* Todd Spitzer*

Randall Daugherty* John Brantuk* Robert "Bob" Huff* Van Tran

Dan Fernandes* Kathleen Calzada* Ross W. Johnson* Tom Umberg

Timothy Johnson Brian Lee Cross Carl Mariz* Mimi Walters

Bob Margett Lynn Daucher* Patrick John Martinez* Norm "Firecracker" Westwell*

Rita B. Siebert* Chuck Devore George Reis
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Cuộc Tổng Tuyển Cử 2004

LÁ PHIẾU CHÍNH THỨC
Vietnamese

Hạt Orange
Ngày 02 Tháng Mười Một, 2004 Precinct

Hướng Dẫn:
Xin dùng bút đen hoặc xanh để đánh dấu 
những chọn lựa của quý vị trên lá phiếu. Ðể 
bầu cho những chọn lựa của quý vị trong mỗi 
phần tranh cử, hãy điền vào ô vuông bên trái 
đã dành sẵn cho phần mà quý vị chọn bầu. Ðể 
bầu cho ứng cử viên bằng cách viết tên, hãy 
điền vào ô vuông bên trái đã dành sẵn để viết 
tên, hãy viết tên của ứng cử viên vào hàng kẻ 
đã dành sẵn.

TỔNG THỐNG VÀ PHÓ 
TỔNG THỐNG 
Bầu Cho Một Ðảng

MICHAEL ANTHONY PEROUTKA /
CHUCK BALDWIN
Hoa Kỳ Ðộc Lập

LEONARD PELTIER /
JANICE JORDAN
Hòa Bình và Tự Do

JOHN F. KERRY / JOHN EDWARDS
Dân Chủ

DAVID COBB / PAT LAMARCHE
Xanh

GEORGE W. BUSH /
RICHARD CHENEY
Cộng Hòa

MICHAEL BADNARIK /
RICHARD CAMPAGNA
Tự Do

THƯỢNG NGHỊ SĨ HOA KỲ
Bầu Một Người

BILL JONES
Nông Gia/Thương Gia
Cộng Hòa

DON J. GRUNDMANN
Bác Sĩ Chỉnh Nắn Cột Sống
Hoa Kỳ Ðộc Lập

JAMES P. "JIM" GRAY
Thẩm Phán
Tự Do

MARSHA FEINLAND
Giáo Viên Trường Công Lập
Hòa Bình và Tự Do

BARBARA BOXER
Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ
Dân Chủ

DÂN BIỂU HOA KỲ
Khu 47
Bầu Một Người

LORETTA SANCHEZ
Dân Biểu Hoa Kỳ
Khu 47
Dân Chủ

ALEXANDRIA A. "ALEX" CORONADO
Ủy Viên, Hạt Orange
Hội Ðồng Giáo Dục 
Cộng Hòa

DÂN BIỂU TIỂU BANG
Khu 67
Bầu Một Người

TOM HARMAN
Dân Biểu, Tiểu Bang California, Khu 67
Cộng Hòa

DAVID SILVA
Nhân Viên Bưu Ðiện Hồi Hưu
Dân Chủ

NORM "FIRECRACKER" WESTWELL
Nhà Chế Tạo Quần Áo Thể Thao Ðịa 
Phương
Tự Do

TRƯỜNG HỌC

KHU HỌC CHÁNH TRUNG 
HỌC ANAHEIM UNION
Ủy Viên Hội Ðồng Quản Trị
Bầu không quá Hai Người

BRIAN O'NEAL
Ủy Viên Hội Ðồng Quản Trị Ðược Bổ 
Nhiệm, Khu Học Chánh Trung Học 
Anaheim Union

DENNIS T. DOI
Hồi Hưu/Huấn Luyện Viên

KATHERINE H. SMITH
Ủy Viên Hội Ðồng Quản Trị, Khu Học 
Chánh Trung Học Anaheim Union

ANTHONY MARMADUKE CLARK
Thương Gia

E.M. (SPEED) CASTILLO
Nhà Giáo Dục Hồi Hưu/Cựu Chiến Binh

MARGARET M. TROUSDALE
Giáo Viên Trung Học

KHU HỌC CHÁNH THÀNH 
PHỐ ANAHEIM
Ủy Viên Hội Ðồng Quản Trị
Bầu không quá Hai Người

JAMES VANDERBILT-LINARES
Nhà Giáo Dục/Ủy Viên Kế Hoạch

SUSAN R. PREUS
Khu Học Chánh Thành Phố 
Anaheim-Ủy Viên Hội Ðồng

DAVID G. VILL
Giáo Viên Hồi Hưu/Huấn Luyện Viên

THÀNH PHỐ

THÀNH PHỐ ANAHEIM
Ủy Viên, Hội Ðồng Thành Phố
Bầu không quá Hai Người

GEORGE CHARLES JOHNSON
Chủ Thương Nghiệp/Hồi Hưu

CRAIG MERRIHUE
Chuyên Viên Truyền Thông Thương 
Mại

ANDREA MANES
Nữ Thương Gia/Ủy Viên Thành Phố

FAIZ ZUBERI
Chuyên Viên Ðịa Ốc

RICHARD "DICK" LAROCHELLE
Quản Ðốc Ngành Công Lực Hồi Hưu

STEFANIE O'NEILL
Nữ Thương Gia Anaheim

JERRY O'CONNELL
Thương Gia/Ủy Viên Kế Hoạch

LORRI GALLOWAY
Giám Ðốc Ðặc Trách Trẻ Em Bị Ngược 
Ðãi

ROBERT J. FLORES
Chủ Thương Nghiệp

LUCILLE KRING
Nữ Thương Gia Anaheim

JOHN R. KARCZYNSKI
Nhân Viên Ngân Hàng Cộng Ðồng

HARRY SIDHU
Thương Gia/Ủy Viên Ngân Sách 

RUBIN JAMISON SKIPPER
Phụ Tá Pháp Lý Tố Tụng Dân Sự

DỰ LUẬT ÐỆ TRÌNH ÐỂ CỬ 
TRI BỎ PHIẾU

1A-Bảo Vệ Các Nguồn Thu 
Nhập Của Chính Quyền Ðịa 
Phương.
BẢO VỆ CÁC NGUỒN THU NHẬP CỦA 
CHÍNH QUYỀN ÐỊA PHƯƠNG. Bảo đảm cho 
số thu nhập từ thuế thổ trạch và thuế bán hàng 
được chính quyền địa phương giữ lại và do đó 
bảo vệ nguồn tài trợ cho an toàn, sức khỏe, 
thư viện, công viên công cộng, và các dịch vụ 
khác tại địa phương. Chỉ cho phép tạm ngưng 
các quy định này nếu Thống Ðốc tuyên bố cần 
thiết về tài khóa và có hai phần ba phiếu thuận 
của Lập Pháp. Tác Ðộng Tài Khóa: Số thu 
nhập của chính quyền địa phương sẽ cao hơn 
so với trước, lâu dần có thể lên đến hàng tỷ đô 
la mỗi năm. Bất cứ tác động nào như vậy về 
số thu nhập địa phương đều sẽ làm giảm bớt 
những ngân khoản đó trong tài nguyên của 
tiểu bang.

Có

Không

Xin bỏ phiếu cho cả hai mặt của đơn này.  

Xin bỏ phiếu cho cả hai mặt của đơn này.  
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Cuộc Tổng Tuyển Cử 2004

LÁ PHIẾU CHÍNH THỨC
Vietnamese

Hạt Orange
Ngày 02 Tháng Mười Một, 2004 Precinct

59-Xem Xét Dữ Kiện của 
Chính Quyền.
HỒ SƠ CÔNG CỘNG, CÁC PHIÊN HỌP 
CÔNG KHAI. TU CHÍNH HIẾN PHÁP CỦA 
LẬP PHÁP. Tu chính Hiến Pháp để bao gồm 
quyền công chúng tham dự các phiên họp của 
các cơ quan chính quyền và xem các văn bản 
của viên chức chính quyền. Bảo tồn các quyền 
hiến định cụ thể; duy trì những khoản giữ kín 
hiện nay về một số phiên họp và hồ sơ. Tác 
Ðộng Tài Khóa: Các chính quyền tiểu bang và 
địa phương có thể phải tốn chút ít phí tổn hàng 
năm để thông tin thêm cho công chúng.

Có

Không

60-Các Quyền Bầu Cử của 
Các Chính Ðảng.
CÁC QUYỀN BẦU CỬ CỦA CÁC CHÍNH 
ÐẢNG. TU CHÍNH HIẾN PHÁP CỦA LẬP 
PHÁP. Ðòi hỏi lá phiếu trong kỳ tổng tuyển cử 
phải ghi tên ứng cử viên được nhiều phiếu 
nhất trong số các ứng cử viên của cùng đảng 
tranh cử vào chức vụ đảng trong kỳ bầu sơ bộ. 
Tác Ðộng Tài Khóa: Không có tác động tài 
khóa.

Có

Không

60A-Tài Sản Thặng Dư của 
Tiểu Bang.
TÀI SẢN THẶNG DƯ. TU CHÍNH HIẾN PHÁP 
CỦA LẬP PHÁP. Số tiền thu được khi bán đa 
số tài sản thặng dư của tiểu bang được dùng 
để trả dứt nợ các công khố phiếu nhất định nào 
đó. Tác Ðộng Tài Khóa: Về lâu về dài tiết kiệm 
được sau cùng- có thể là vài mươi triệu đô 
la-nhờ trả nợ các công khố phiếu hiện hữu 
nhanh hơn.

Có

Không

61-Các Dự Án Bệnh Viện Nhi 
Ðồng.
CÁC DỰ ÁN BỆNH VIỆN NHI ÐỒNG. 
CHƯƠNG TRÌNH CẤP KHOẢN. ÐẠO LUẬT 
CÔNG KHỐ PHIẾU. ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI. 
Cho phép phát hành $750 triệu công khố 
phiếu mang trách nhiệm tổng quát để làm cấp 
khoản cho các bệnh viện nhi đồng hội đủ điều 
kiện để xây cất, mở rộng thêm, tu bổ, tân trang, 
mua vật dụng trần thiết và trang bị các bệnh 
viện nhi đồng. Tác Ðộng Tài Khóa: Tiểu bang 
tốn khoảng $1.5 tỷ trong 30 năm để trả dứt nợ 
công khố phiếu gồm tiền vốn ($750 triệu) và 
tiền lời ($756 triệu). Mỗi năm phải trả khoảng 
$50 triệu.

Có

Không

62-Các Cuộc Bầu Cử. Bầu Sơ 
Bộ.
CÁC CUỘC BẦU CỬ. BẦU SƠ BỘ. TU CHÍNH 
HIẾN PHÁP TIÊN KHỞI VÀ ÐẠO LUẬT. Ðòi 
hỏi cử tri phải được phép bầu cho bất cứ ứng 
cử viên nào cấp tiểu bang hoặc liên bang trong 
các kỳ bầu sơ bộ bất luận cử tri hoặc ứng cử 
viên thuộc đảng nào. Hai ứng cử viên trong kỳ 
bầu sơ bộ có nhiều phiếu nhất bầu vào một 
chức vụ, bất luận họ là ứng cử viên "phi đảng 
phái" hay thuộc cùng hoặc khác chính đảng, 
sẽ được ghi tên vào lá phiếu trong kỳ tổng 
tuyển cử. Miễn áp dụng cho những kỳ đề cử 
ứng cử viên tổng thống. Tác Ðộng Tài Khóa: 
Không có tác động tài khóa sau cùng nào đáng 
kể đối với các chính quyền tiểu bang và địa 
phương.

Có

Không

63-Mở Rộng Thêm Các Dịch 
Vụ Sức Khỏe Tâm Thần, Tài 
Trợ.
MỞ RỘNG THÊM CÁC DỊCH VỤ SỨC KHỎE 
TÂM THẦN, TÀI TRỢ. THUẾ TRÊN MỨC LỢI 
TỨC CÁ NHÂN HƠN $1 TRIỆU. ÐẠO LUẬT 
TIÊN KHỞI. Thành lập một khoản thuế 1% 
trên mức lợi tức cá nhân chịu thuế hơn $1 triệu 
để tài trợ mở rộng thêm các dịch vụ sức khỏe 
cho trẻ em, người lớn, người cao niên bị bệnh 
tâm thần. Tác Ðộng Tài Khóa: Tiểu bang thu 
nhập thêm khoảng $800 triệu mỗi năm tính 
đến 2006-07, với những mức gia tăng tương 
đương hàng năm về chi phí tổng cộng của tiểu 
bang và quận để mở rộng thêm các chương 
trình sức khỏe tâm thần. Không rõ được những 
khoản có thể tiết kiệm bù trừ cho các cơ quan 
tiểu bang và địa phương.

Có

Không

64-Giới Hạn Tư Nhân Kiện 
Tụng Theo Các Ðạo Luật 
Cạnh Tranh Thương Mại Bất 
Công.
GIỚI HẠN TƯ NHÂN KIỆN TỤNG THEO CÁC 
ÐẠO LUẬT CẠNH TRANH THƯƠNG MẠI BẤT 
CÔNG. ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI. Chỉ cho phép 
các vụ kiện cá nhân hoặc của cả giới về 
"thương mại bất công" nếu thực sự bị thiệt hại; 
chỉ có các viên chức chính quyền mới có thể 
thi hành các đạo luật này cho công chúng. Tác 
Ðộng Tài Khóa: Không rõ tác động tài khóa đối 
với tiểu bang vì còn tùy theo đạo luật này tăng 
hay giảm gánh nặng công việc của tòa án và 
sẽ thay thế các ngân khoản được chuyển cho 
mục đích này đến mức nào. Không rõ có phí 
tổn các chính quyền địa phương có thể phải 
tốn kém, tùy theo các ngân khoản được 
chuyển cho mục đích này sẽ được thay thế đến 
mức nào.

Có

Không

65-Ngân Khoản và Thu Nhập 
của Chính Quyền Ðịa Phương.
NGÂN KHOẢN, THU NHẬP CỦA CHÍNH 
QUYỀN ÐỊA PHƯƠNG. CÁC CHỈ THỊ CỦA 
TIỂU BANG. TU CHÍNH HIẾN PHÁP TIÊN 
KHỞI. Ðòi hỏi phải được cử tri chấp thuận mới 
giảm bớt số thu nhập từ lệ phí/thuế của địa 
phương. Cho phép tạm ngưng chỉ thị của tiểu 
bang nếu tiểu bang không bồi hoàn cho chính 
quyền địa phương trong vòng 180 ngày sau khi 
xác định bổn phận. Tác Ðộng Tài Khóa: Số thu 
nhập của chính quyền địa phương sẽ cao hơn 
so với trước, lâu dần có thể lên đến hàng tỷ đô 
la mỗi năm. Bất cứ tác động nào như vậy về 
số thu nhập địa phương đều sẽ làm giảm bớt 
những ngân khoản đó trong tài nguyên của 
tiểu bang.

Có

Không

66-Các Giới Hạn Về Luật "Ba 
Lần Phạm Tội".
CÁC GIỚI HẠN VỀ LUẬT "BA LẦN PHẠM 
TỘI". CÁC TỘI TÌNH DỤC. TRỪNG PHẠT. 
ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI. Chỉ áp dụng luật "Ba 
Lần Phạm Tội" cho các hình tội bạo động 
và/hoặc nghiêm trọng. Cho phép tuyên án lại 
theo các định nghĩa mới. Gia tăng trừng phạt 
các tội cụ thể về tình dục đối với trẻ em. Tác 
Ðộng Tài Khóa: Về lâu về dài, hàng năm tiểu 
bang tiết kiệm sau cùng đến vài trăm triệu đô 
la, có thể lên hơn mười triệu đô la mỗi năm 
phần chính là cho hệ thống nhà tù; nhà giam 
địa phương và phí tổn của tòa án.

Có

Không

67-Các Dịch Vụ Y Tế Cấp 
Cứu. Tài Trợ.
CÁC DỊCH VỤ Y TẾ CẤP CỨU. TÀI TRỢ. PHỤ 
PHÍ ÐIỆN THOẠI. TU CHÍNH HIẾN PHÁP 
TIÊN KHỞI VÀ ÐẠO LUẬT. Gia tăng phụ phí 
điện thoại và phân bổ các ngân khoản khác 
cho các bác sĩ phòng cấp cứu, các phòng cấp 
cứu tại bệnh viện, các y viện cộng đồng, huấn 
luyện/thiết bị cho nhân viên cấp cứu, và hệ 
thống điện thoại 911. Tác Ðộng Tài Khóa: Gia 
tăng số thu nhập của tiểu bang mỗi năm 
khoảng $500 triệu để bồi hoàn cho các bác sĩ 
và bệnh viện về các dịch vụ y tế cấp cứu 
không được trả tiền và cho các mục đích nhất 
định khác. Tiếp tục ngân khoản $32 triệu của 
tiểu bang tài trợ cho dịch vụ chăm sóc y tế 
không được trả tiền của các bác sĩ và y viện.

Có

Không

Xin bỏ phiếu cho cả hai mặt của đơn này.  

Xin bỏ phiếu cho cả hai mặt của đơn này.  
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Cuộc Tổng Tuyển Cử 2004

LÁ PHIẾU CHÍNH THỨC
Vietnamese

Hạt Orange
Ngày 02 Tháng Mười Một, 2004 Precinct

68-Tu Chính Thỏa Thuận 
Sòng Bài Bộ Lạc.
MỞ RỘNG THÊM SÒNG BÀI THƯƠNG MẠI 
KHÔNG THUỘC BỘ LẠC. TU CHÍNH THỎA 
THUẬN SÒNG BÀI BỘ LẠC. THU NHẬP. 
MIỄN THUẾ. TU CHÍNH HIẾN PHÁP TIÊN 
KHỞI VÀ ÐẠO LUẬT. Cho phép tu chính thỏa 
thuận với bộ lạc. Nếu các bộ lạc không chấp 
nhận, cho phép mở mười sáu sòng bài không 
thuộc bộ lạc. Một số tỷ lệ thu nhập từ sòng bài 
được dành tài trợ cho các dịch vụ của chính 
quyền. Tác Ðộng Tài Khóa: Gia tăng số thu 
nhập từ sòng bài-có thể mỗi năm hơn $1 
tỷ-phần chính dành cho các chính quyền địa 
phương để thêm các dịch vụ nhất định nào đó. 
Tùy theo kết quả thương lượng với bộ lạc, tiểu 
bang có thể bị mất thu nhập tổng cộng mỗi 
năm đến hàng trăm triệu.

Có

Không

69-Mẫu DNA. Thu Thập. Bộ 
Lưu Dữ Kiện. Tài Trợ. 
MẪU DNA. THU THẬP. BỘ LƯU DỮ KIỆN. TÀI 
TRỢ. ÐẠO LUẬT TIÊN KHỞI. Ðòi hỏi phải thu 
thập mẫu DNA của tất cả tội phạm hình sự, và 
của những người khác bị bắt hoặc truy tố về 
những tội nhất định nào đó, và nộp cho bộ lưu 
dữ kiện DNA của tiểu bang. Quy định về tài trợ. 
Tác Ðộng Tài Khóa: Phí tổn sau cùng của tiểu 
bang để lưu trữ những mẫu DNA có thể lên 
đến gần $20 triệu mỗi năm khi tính đầy đủ các 
phí tổn. Phí tổn của địa phương có thể được bù 
đắp hoàn toàn hoặc còn dư ra từ số thu nhập, 
với những nguồn thu nhập thêm từ các hoạt 
động khác liên quan đến DNA.

Có

Không

70-Các Thỏa Thuận Sòng Bài 
Bộ Lạc. Các Ðộc Quyền Sòng 
Bài.
CÁC THỎA THUẬN SÒNG BÀI BỘ LẠC. CÁC 
ÐỘC QUYỀN SÒNG BÀI. NHỮNG KHOẢN 
ÐÓNG GÓP CHO TIỂU BANG. TU CHÍNH 
HIẾN PHÁP TIÊN KHỞI VÀ ÐẠO LUẬT. Nếu 
có yêu cầu của bộ lạc, Thống Ðốc phải ký thỏa 
thuận 99 năm. Các bộ lạc đóng góp một số tỷ 
lệ lợi tức sau cùng của sòng bài cho các quỹ 
của tiểu bang, để đổi lấy độc quyền mở rộng 
thêm sòng bài bộ lạc. Tác Ðộng Tài Khóa: 
Không rõ tác động về những khoản tiền do các 
bộ lạc Thổ Dân trả cho tiểu bang. Tiềm năng 
gia tăng hoặc giảm bớt những khoản trả tiền 
này mỗi năm có thể từ hàng chục đến trên một 
trăm triệu đô la.

Có

Không

71-Khảo Cứu Về Tế Bào Chủ. 
Tài Trợ. Công Khố Phiếu.
KHẢO CỨU VỀ TẾ BÀO CHỦ. TÀI TRỢ. 
CÔNG KHỐ PHIẾU. TU CHÍNH HIẾN PHÁP 
TIÊN KHỞI VÀ ÐẠO LUẬT. Dự luật này thành 
lập "California Institute for Regenerative 
Medicine (Viện Y Khoa Tái Sinh California)" để 
kiểm soát và tài trợ cho công cuộc khảo cứu về 
tế bào chủ, quyền hiến định được khảo cứu 
trong lãnh vực này, và ủy ban giám sát. Cấm 
tài trợ khảo cứu mô phỏng phóng tạo con 
người. Tác Ðộng Tài Khóa: Tiểu bang tốn 
khoảng $6 tỷ trong 30 năm để trả dứt nợ công 
khố phiếu gồm tiền vốn ($3 tỷ) và tiền lời ($3 
tỷ). Tiểu bang trung bình trả mỗi năm khoảng 
$200 triệu.

Có

Không

72-Các Ðiều Kiện Về Bảo 
Hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe.
CÁC ÐIỀU KIỆN VỀ BẢO HIỂM CHĂM SÓC 
SỨC KHỎE. TRƯNG CẦU DÂN Ý. Lá phiếu 
"Thuận" chấp thuận, và lá phiếu "Chống" bác 
bỏ luật đòi hỏi phải có bảo hiểm chăm sóc sức 
khỏe cho nhân viên, như được quy định, làm 
việc cho các hãng sở lớn và trung bình. Tác 
Ðộng Tài Khóa: Những khoản chi tiêu đáng kể 
được bù đắp hoàn toàn, phần chính là từ lệ phí 
của hãng sở, cho một chương trình của tiểu 
bang cốt để mua bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 
tư. Có những khoản tiết kiệm đáng kể cho 
chương trình sức khỏe quận. Tốn kém phí tổn 
đáng kể để bảo hiểm sức khỏe cho công chức. 
Tiểu bang bị mất một số thu nhập sau cùng 
đáng kể. Không rõ mức tiết kiệm hoặc phí tổn 
chung sau cùng của tiểu bang và địa phương.

Có

Không
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Trang này ban chấp hành cố ý bỏ trống
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UÛY VIEÂN HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 
KHU HOÏC CHAÙNH TRUNG HOÏC ANAHEIM UNION

BRIAN O'NEAL
CHÖÙC VUÏ: Phuï Huynh, Thöông Gia Hoài Höu, UÛy Vieân Hoäi Ñoàng AUHSD 
Laø UÛy Vieân Hoäi Ñoàng, toâi uûng hoä caùc muïc ñích laøm cho khuoân vieân nhaø tröôøng cuûa
chuùng ta laø moät nôi hoïc taäp an toaøn cuûa Khu; caûi thieän moâi tröôøng hoïc taäp ôû taát caû
caùc khuoân vieân nhaø tröôøng qua coâng cuoäc hieän ñaïi hoùa vaø xaây döïng môùi; vaø caûi thieän
ñieåm soá hoïc vaán treân toaøn Khu.
Laø Ñoàng Chuû Tòch cuoäc vaän ñoäng coâng khoá phieáu Döï Luaät Z, toâi ñaõ giuùp gaây ñöôïc hôn
$250 trieäu cho Khu ñeå thöïc hieän vieäc caûi thieän cho taát caû caùc tröôøng hoïc, ñeå nhöõng
nôi ñoù ñöôïc trôû thaønh moät nôi hoïc taäp toát hôn vaø an toaøn hôn.
Trong tö caùch UÛy Vieân Hoäi Ñoàng, toâi boû phieáu ñeå baûo ñaûm raèng chuùng ta chuaån bò cho
caùc hoïc sinh cuûa chuùng ta ñöôïc vaøo ñaïi hoïc laãn ñi laøm. Bôûi vì khoâng phaûi taát caû moïi
hoïc sinh ñeàu vaøo ñaïi hoïc, do ñoù chuùng ta phaûi cung caáp caùc chöông trình höôùng
nghieäp nhö Kyõ Thuaät Coâng Ngheä nhaèm chuaån bò cho caùc hoïc sinh moät töông lai thaønh
coâng.
Toâi uûng hoä söï öu vieät trong giaùo duïc baèng caùch tuyeån duïng vaø giöõ laïi nhöõng giaùo vieân
thieát tha chuaån bò moät töông lai cho con em cuûa chuùng ta qua vieäc giaûng daïy caùc khaû
naêng ñôøi soáng nhö loøng töï troïng vaø tinh thaàn traùch nhieäm.
Ñoïc saùch laø neàn taûng cuûa giaùo duïc, vaø toâi seõ tieáp tuïc hoã trôï caùc chöông trình caûi thieän
moân ñoïc cho caùc hoïc sinh cuûa chuùng ta trong taát caû caùc tröôøng hoïc, vaø cho caùc phuï
huynh qua nhöõng chöông trình xa hôn cuûa chuùng ta.
Toâi seõ tieáp tuïc uûng hoä caûi thieän chöông trình giaûng daïy, tuyeån duïng vaø giöõ laïi caùc giaùo
vieân gioûi. Toâi muoán tieáp tuïc thöïc thi nhöõng muïc tieâu naøy. Toâi kính xin laù phieáu cuûa quyù
vò.

UÛY VIEÂN HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 
KHU HOÏC CHAÙNH TRUNG HOÏC ANAHEIM UNION

KATHERINE H. SMITH
CHÖÙC VUÏ: Ñöông Nhieäm/Nöõ Thöông Gia 
Kinh Nghieäm, Muïc Ñích vaø Keá Hoaïch. Toâi ñaõ phuïc vuï cho hoäi ñoàng tröôøng cuûa Khu
Hoïc Chaùnh Trung Hoïc Anaheim Union hai nhieäm kyø vaø “bieát raát roõ veà tình hình.” Muïc
tieâu cuûa toâi laø taïo moät moâi tröôøng nôi caùc giaùo vieân coù theå giaûng daïy vaø nhöõng hoïc
sinh coù theå hoïc taäp.
Ngaøy nay chuùng ta coù caùc khuoân vieân tröôøng an toaøn, saïch seõ vôùi chuoâng baùo doïn
deïp 5 phuùt vaø phoøng veä sinh ñöôïc taân trang. Caùc chöông trình Töï Kieåm vaø Toân Troïng
Nhaân Caùch ñaõ caûi thieän ñöôïc moâi tröôøng hoïc taäp. Vì söï phaùt trieån caù nhaân toâi khôûi
ñaàu giaây phuùt im laëng moãi ngaøy baèng moät ñoaïn trích coù yù nghóa cho hoïc sinh ñeå suy
nghó veà moät ngaøy cuûa caùc em. Ñoàng phuïc ñaõ caûi thieän ñöôïc haïnh kieåm cuûa lôùp hoïc.
Toâi ñaët ra söï khôûi ñaàu môùi ñeå giôùi thieäu laïi huaán luyeän kinh doanh/kyõ thuaät nhaèm giuùp
cho taát caû caùc hoïc sinh tìm moät ngheà nghieäp thích hôïp.
Ñeå giöõ vöõng vôùi soá hoïc sinh ngaøy caøng gia taêng vaø traùnh phaûi tình traïng quaù ñoâng
hoïc sinh, caùc tröôøng hoïc cuûa Khu ñang ñöôïc môû roäng-vaø taát caû ñeàu khoâng vöôït quaù
ngaân saùch! 
Hoïc Vieän Oxford, nôi maø toâi ñang heát loøng phuïc vuï, ñöôïc ñaùnh giaù cao ôû Washington,
D.C., laø moät trong 30 tröôøng kieåu maãu treân toaøn quoác. Hoïc vieän ñöôïc xeáp haïng nhì taïi
California. Toâi seõ tieáp tuïc löu giöõ nhöõng tieâu chuaån cao cuûa Hoäi Ñoàng baèng neàn kinh teá
xaùc thöïc saép ñeán.
Laù phieáu cuûa quyù vò baàu cho toâi seõ giuùp baûo ñaûm raèng AUHSD tieáp tuïc khoùa hoïc tröïc
tieáp veà lyù thuyeát vaø taøi khoùa trong hôn boán naêm.

UÛY VIEÂN HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 
KHU HOÏC CHAÙNH TRUNG HOÏC ANAHEIM UNION

DENNIS T. DOI TUOÅI: 55
CHÖÙC VUÏ: Hoài Höu, Huaán Luyeän Vieân, Tình Nguyeän Vieân Coäng Ñoàng, 

Phuï Huynh 
Laø moät phuï huynh tích cöïc, coù quan taâm, toâi seõ phaùt huy söï an toaøn vaø öu vieät giaùo
duïc trong AUHSD vôùi tö caùch UÛy Vieân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò. Toâi seõ giaùm saùt caùc khoaûn
chi tieâu trong ngaân saùch giaùo duïc vaø coáng hieán thôøi giôø cuûa mình vaøo vieäc tham gia
coäng ñoàng, vaø cho phuï huynh vaø hoïc sinh.
Laø cöïu, UÛy Vieân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò toâi cam keát ñöa vaøo chöùc vuï söï suy xeùt chaéc chaén,
trieån voïng töôi saùng, loøng thöông meán vaø söï caûm thoâng, vaø kieán thöùc veà taøi chaùnh.
Toâi tieáp tuïc phuïc vuï cho vieäc hieän ñaïi hoùa caùc tröôøng hoïc baèng caùch laøm vieäc vôùi UÛy
Ban Giaùm Saùt Coâng Daân, tích cöïc gaây quyõ trong coâng vieäc Thuû Quyõ Cuûa Quyõ Taøi Trôï
Trình Dieãn Ngheä Thuaät cuûa AUHSD, vaø toâi coøn laø moät ngöôøi tham gia tích cöïc cuûa Hoäi
Ñoàng Tham Vaán Phuï Huynh. Nhöõng ñoùng goùp töï nguyeän cuûa toâi vaøo caùc tröôøng hoïc
vaø coäng ñoàng ñöôïc tieáp tuïc maø khoâng giôùi haïn ñeán: Phoù Chuû Tòch thöù 2 cuûa PTSA,
Hoäi Ñoàng Quyõ Taøi Trôï Oxford, UÛy Ban Höôùng Daãn Taùi Xeùt Nguyeân Vaät Lieäu, huaán luyeän
vieân cho Nhoùm Junior High Track, uûy vieân Kiwanis tích cöïc, vaø uûng hoä vieân coâng cuoäc
ñaåy maïnh y teá vaø giaùo duïc.
Laø cöïu UÛy Vieân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò, toâi ñaõ vieáng thaêm töøng tröôøng hoïc ôû AUHSD vaø ñaõ
troø chuyeän vôùi nhieàu nhoùm hoïc sinh trong khuoân vieân tröôøng vaø neáu ñöôïc baàu toâi seõ
tieáp tuïc trao ñoåi vôùi caùc hoïc sinh, phuï huynh, vaø caùc nhoùm coäng ñoàng ñeå trôû thaønh
moät UÛy Vieân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò coù hieäu quaû.
Toâi kính xin laù phieáu cuûa quyù vò.

UÛY VIEÂN HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 
KHU HOÏC CHAÙNH TRUNG HOÏC ANAHEIM UNION

E.M. (SPEED) CASTILLO
CHÖÙC VUÏ: Nhaø Giaùo Duïc Hoài Höu/Cöïu Chieán Binh 
Qua nhieàu naêm kinh nghieäm quyù giaù vôùi tö caùch laø moät nhaø giaùo duïc hoài höu, E.M.
“Speed” Castillo seõ laø moät UÛy Vieân Hoäi Ñoàng noåi baät. Ñieàu oâng cam keát vôùi quyù vò laø
seõ “Ñaët Treû Em Leân Haøng Ñaàu.”
Speed cuøng vôùi gia ñình cuûa oâng ñaõ sinh soáng taïi khu hoïc chaùnh cuûa chuùng ta 45
naêm qua. Con trai vaø con gaùi oâng laø nhöõng ngöôøi ñöôïc haõnh dieän toát nghieäp töø
AUHSD. Laø moät cöïu chieán binh quaân ñoäi coù Baèng Cao Hoïc Giaùo Duïc, oâng coù kinh
nghieäm thöïc tieãn ñeå daãn daét caùc tröôøng hoïc cuûa chuùng ta ñi theo höôùng tích cöïc. Laø
moät nhaø giaùo duïc chuyeân nghieäp, Speed ñaõ phuïc vuï trong tö caùch giaùo vieân, coá vaán,
quaûn lyù haønh chaùnh, vaø phoái trí vieân caùc döï aùn ñaëc bieät. OÂng vöøa vinh döï nhaän ñöôïc
“Giaûi Thöôûng Veà Phuïc Vuï Xuaát Saéc” cuûa Lieân Ñoaøn Tröôøng California.
Speed Castillo noùi, “Toâi luoân ñieàu haønh vôùi moät chính saùch côûi môû. Toâi seõ tieáp tuïc
thöïc hieän chính saùch naøy neáu ñöôïc baàu vaøo Hoäi Ñoàng Chöôûng Quaûn. Toâi seõ mong ñôïi
caùc tieâu chuaån thaønh tích cao nhaát töø caùc hoïc sinh, vaø ñöông nhieân cuõng töø caùc giaùo
vieân vaø hieäu tröôûng nöõa. Troïng taâm cuûa toâi laø mang ñeán moät neàn giaùo duïc coù phaåm
chaát cho taát caû caùc treû em, ñieàu haønh moät caùch thaän troïng trong phaïm vi ngaân saùch
cuûa khu, bao goàm coâng khoá phieáu tröôøng hoïc. Toâi kính xin laù phieáu cuûa quyù vò.”
Xin haõy lieân keát vôùi caùc nhaø laõnh ñaïo coäng ñoàng cuûa AUHSD - töø Anaheim, Buena
Park, La Palma vaø Stanton – ñeå hoã trôï cho E.M. “Speed” Castillo.
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UÛY VIEÂN HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 
KHU HOÏC CHAÙNH THAØNH PHOÁ ANAHEIM

JAMES VANDERBILT-LINARES
CHÖÙC VUÏ: Chuyeân Vieân Giaùo Duïc Tieåu Bang/UÛy Vieân Keá Hoaïch Anaheim
Toâi may maén ñöôïc sinh ra & lôùn leân ôû ACSD. Ñoái vôùi toâi, vieäc giaùo duïc baét ñaàu ôû caùc
tröôøng tieåu hoïc ñòa phöông leân ñeán cöïc ñieåm khi laõnh nhaän ñöôïc moät Baèng Cao Hoïc
Ñieàu Haønh Coâng Coäng vôùi moät baèng chuyeân moân veà taøi chaùnh coâng coäng taïi CSUF.
Toâi mang ôn laâu daøi moïi ngöôøi daân ñoùng thueá trong khu naøy nhôø ñoù ñaõ thöïc hieän ñöôïc
vieäc hoïc cuûa toâi vaø toâi tin töôûng maïnh meõ raèng qua vieäc tham gia vaøo coäng ñoàng
trong quaù khöù & hieän taïi cuûa toâi, toâi ñaõ coù theå ñaùp laïi nhöõng gì maø quyù vò ñaõ daønh
cho toâi.
Nay, toâi ñang phuïc vuï cho UÛy Ban Giaùm Saùt Coâng Daân Ñoäc Laäp cuûa ACSD ñang giaùm
saùt döï aùn hieän ñaïi hoùa lôùn nhaát trong lòch söû cuûa khu. Toâi haõnh dieän baùo caùo raèng
nhöõng noã löïc cuûa chuùng ta ñaõ ñöa ñeán vieäc giöõ cho caùc khoaûn chi phí trong phaïm vi
ngaân saùch & caùc döï aùn ñang hoaøn thaønh ñuùng thôøi haïn. 
Vôùi söï hoã trôï cuûa quyù vò, toâi seõ tieáp tuïc baûo ñaûm söû duïng nhöõng ñoàng tieàn cuûa ngöôøi
ñoùng thueá höõu hieäu vaø hieäu quaû nhaát vôùi tö caùch uûy vieân hoäi ñoàng khu hoïc chaùnh.
Kinh nghieäm phuïc vuï coäng ñoàng goàm coù: 

UÛy Vieân Keá Hoaïch Anaheim, 5 naêm, cöïu chuû tòch;
Coâng Daân cuûa Tröôøng Tieåu Hoïc Anaheim, Thuû Quyõ;
UÛy Vieân Hoäi Ñoàng Quyõ Taøi Trôï Thö Vieän Coâng Coäng Anaheim, 4 naêm;
Cöïu UÛy Vieân Hoäi Ñoàng Dòch Vuï Coäng Ñoàng Anaheim, 8 naêm;
Cöïu Giaùm Ñoác Khu Giaûi Trí, Coâng Vieân & Khu Giaûi Trí Anaheim;
Ñaõ phuïc vuï taïi Tröôøng Tieåu Hoïc Price & Henry; vaø
Cöïu chieán binh Löïc Löôïng Ñaëc Nhieäm Haûi Quaân Hoa Kyø.

James Vanderbilt-Linares: Ñöôïc Tín Nhieäm, Coù Kinh Nghieäm, & Saün Saøng phuïc vuï!

UÛY VIEÂN HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ 
KHU HOÏC CHAÙNH THAØNH PHOÁ ANAHEIM

SUSAN R. PREUS TUOÅI: 49
CHÖÙC VUÏ: UÛy Vieân Hoäi Ñoàng Quaûn Trò
Toâi taän taâm trong vieäc giaùo duïc treû em.
Kinh nghieäm tröïc tieáp cuûa toâi bao goàm vaên baèng BA veà giaùo duïc, chöùng chæ giaûng daïy
giaùo duïc ñaëc bieät/töø Maãu Giaùo ñeán lôùp 12, 8 naêm laøm Chöôûng Quaûn ACSD, toát nghieäp
Cao Hoïc Quaûn Trò CSBA, tham gia trong giôùi Laõnh Ñaïo cuûa Anaheim, hoäi ñoàng Phaân
Khu Phuï Nöõ cuûa Phoøng Thöông Maïi, vaø UÛy Vieân Ban Coâng Vieân vaø Giaûi Trí. Toâi giöõ raát
nhieàu chöùc vuï ôû PTA/hoäi ñoàng/khu vaø ñoàng chuû trì cuoäc vaän ñoäng chính trò coâng khoá
phieáu tröôøng hoïc naêm 1998.
Toâi laøm chuû vaø sinh soáng ôû queâ höông Anaheim lòch söû cuûa toâi töø naêm 1983. Con toâi
theo hoïc taïi caùc tröôøng coâng laäp cuûa Anaheim.
Trong suoát nhieäm kyø cuûa toâi khu: 
ñaõ duy trì ngaân saùch caân baèng; 
môû theâm naêm tröôøng hoïc môùi, taân trang boán tröôøng, ñang taùi xaây döïng hai tröôøng;
thieát laäp nhöõng khaû naêng caên baûn môùi vaø caùc tieâu chuaån tieáp nhaän Anh Ngöõ; 
vieäc tham gia cuûa phuï huynh taêng theo caùc quyeát ñònh cuûa nhaø tröôøng; 
thoâng qua $111 Trieäu coâng khoá phieáu; 
ñieåm thi taêng ñeàu; 
nhaän ñöôïc Giaûi Thöôûng Cho Tröôøng Xuaát Saéc cuûa tieåu bang (Barton); 
khôûi ñaàu nhöõng chöông trình Thaønh Tích sau giôø hoïc cuûa Anaheim; 
cung caáp vieäc phaùt trieån chuyeân nghieäp bao goàm Hoïc Vieän Giaùo Vieân Môùi; 
thu veà khoaûn taøi trôï $6 Trieäu ñeå trang bò kyõ thuaät ñieän toaùn cho caùc phoøng hoïc; 
nhaän giaûi thöôûng veà chuaån bò caáp cöùu cuûa Hoäi Chöõ Thaäp Ñoû.
Nhieàu vieäc ñaõ ñöôïc hoaøn taát; nhieàu cô hoäi hôn ñang ôû phía tröôùc. Chuùng ta phaûi tieáp
tuïc ñem ñeán moät chöông trình giaûng daïy thaän troïng, caûi thieän caùc cô sôû, phaùt trieån
ban nhaân vieân, vaø tham gia vaøo coäng ñoàng trong vieäc taïo ra nhöõng moâi tröôøng hoïc
taäp an toaøn. Caùc hoïc sinh cuûa chuùng ta phaûi ñöôïc chuaån bò ñeå naém vöõng kyõ thuaät cuûa
ngaøy mai.
Caùc khu hoïc chaùnh phaûi ñieàu haønh baèng nhöõng nguyeân taéc kinh doanh laønh maïnh,
giöõ vöõng taàm nhìn söù meänh cuûa hoï-laø giaùo duïc treû em.
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UÛY VIEÂN HOÄI ÑOÀNG THAØNH PHOÁ
THAØNH PHOÁ ANAHEIM

GEORGE CHARLES JOHNSON
CHÖÙC VUÏ: Hoài Höu/Chuû Thöông Nghieäp
Laø moät cö daân vaø thöông gia toâi saün saøng ñeàn ñaùp coäng ñoàng maø toâi yeâu quyù raát
chaân tình. Toâi hieän ñaõ hoài höu sau khi laøm vieäc ôû Anaheim hôn 40 naêm vaø ñaõ cö nguï
ôû Anaheim hôn 35 naêm. Toâi ñaõ keát hoân ôû ñaây vaø caùc con cuûa toâi ñöôïc sinh ra taïi ñaây.
Thaønh Phoá Anaheim, ñöôïc thaønh laäp naêm 1857 laø moät trong nhöõng thaønh phoá toát
nhaát ôû Hoa Kyø, khoâng tröø thaønh phoá naøo. Toâi seõ giöõ cho Anaheim ñöôïc toát nhaát, baèng
caùch laøm vieäc vôùi caùc thöông nghieäp, cö daân, Thò Tröôûng vaø Hoäi Ñoàng nhaèm duy trì vaø
laøm cho thaønh phoá ñöôïc toát hôn. Giôø ñaây toâi coù ñuû thôøi gian ñeå coáng hieán cho thaønh
phoá cuûa chuùng ta. Trong cöông vò UÛy Vieân Hoäi Ñoàng toâi seõ laøm vieäc tích cöïc veà caùc
vaán ñeà nhö giao thoâng, söï phaùt trieån quaù taûi, caùc nguoàn cung caáp nöôùc, tình traïng
ñöôøng phoá, tröôøng hoïc, naïn veõ baäy treân töôøng vaø phaåm chaát ñôøi soáng.
Caùc Khaû Naêng:
Cö Daân Anaheim.
Coâng Daân Hoa Kyø.
Nhöõng Ngöôøi UÛng Hoä:
Caùc Baïn Ñoàng Nghieäp.
Caùc Coâng Daân Anaheim.
Gia Ñình.
Baïn Höõu.
Kinh Nghieäm:
Chuû Tieåu Thöông Nghieäp.
Giaùm Ñoác, Broadmoor HOA.
Giaùm Ñoác, Riverbend HOA.
V. P., Trung Taâm Tónh Taâm Mater Dolorosa
Ñaïi Dieän, Phoøng Thöông Maïi Anaheim.
Giaùm Ñoác, Nhaø Thôø San Antonio/Hoäi Ñoàng Muïc Vuï.
Nhieáp AÛnh Gia, CHCC/Extravaganza Ngaøy 4 Thaùng Baûy.
Toâi traân troïng xin laù phieáu cuûa quyù vò vaø laø moät ñaëc aân ñeå phuïc vuï quyù vò.
www.vote4georgejohnson.com.

UÛY VIEÂN HOÄI ÑOÀNG THAØNH PHOÁ
THAØNH PHOÁ ANAHEIM

STEFANIE O’NEILL
CHÖÙC VUÏ: Nöõ Thöông Gia
“Kinh nghieäm, söï tham gia coäng ñoàng roäng raõi vaø naêng löïc cuûa Stefanie ñaõ chuaån bò
cho baø phuïc vuï trong Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá. . . Anaheim caàn Stefanie O’Neill.”- Frank
Makowski
Kinh Nghieäm:

Cö daân laâu ñôøi taïi Anaheim 
Chuû thöông nghieäp vaø Chuyeân Vieân Ñòa OÁc thaønh coâng
Chuû Tòch, Nhöõng Coâng Daân Coù Quan Taâm cuûa Canyon
Tình Nguyeän Vieân, chöông trình tieáp ngoaïi cuûa UÛy Ban Cöùu Trôï Haït Orange cho
chöông trình “Motel Families” cuûa Anaheim
Cöïu Phoù Chuû Tòch, Hoäi Ñoàng Coäng Ñoàng Canyon Hills

Caùc Öu Tieân cuûa Stefanie laø:
Cuûng coá an toaøn coâng coäng ñeå caùc caûnh saùt vieân cuûa chuùng ta coù theå maïnh tay hôn
trong vieäc choáng toäi aùc, baêng ñaûng vaø ma tuùy trong coäng ñoàng cuûa chuùng ta. Öu tieân
haøng ñaàu cuûa toâi laø taïo theâm nguoàn ngaân quyõ ñeå coù theâm caûnh saùt vieân vaø ñeå baûo ñaûm
cho hoï ñöôïc huaán luyeän vaø trang bò ñaày ñuû nhaèm giaûi quyeát baát cöù tình huoáng naøo.
Giöõ an toaøn caùc khu phoá cuûa chuùng ta baèng caùch baûo ñaûm cho baát cöù söï phaùt trieån
töông lai naøo ôû Anaheim ñeàu coù moät maät ñoä daân cö thaáp vaø phuø hôïp vôùi quaù trình töï
haøo cuûa thaønh phoá chuùng ta. Toâi seõ laøm vieäc cho caùc coâng vieân an toaøn vaø ñöôïc caûi
thieän, vaø laäp theâm caùc coâng vieân, caùc trung taâm giaûi trí vaø caùc khu theå thao lieân hôïp
cho taát caû caùc cö daân Anaheim.
Haïn cheá vieäc chi tieâu cuûa chính quyeàn baèng caùch nghieân cöùu caån thaän nhöõng khoaûn
chi tieâu hieän nay vaø baèng caùch tìm ra caùc nguoàn thu nhaäp khaùc ñeå theâm vaøo nguoàn
thu nhaäp chung cuûa Anaheim maø khoâng ñaët gaùnh naëng theâm nöõa treân caùc cö daân vaø
caùc chuû thöông nghieäp cuûa Anaheim.
“Stefanie O’Neill laøm cho caùc vieäc ñöôïc thöïc hieän. Baø coù moät ñöôøng höôùng cho töông
lai cuûa Anaheim.” - David Magee
www.stefanieoneill.com
Haõy baàu cho Stefanie O’Neill.

UÛY VIEÂN HOÄI ÑOÀNG THAØNH PHOÁ
THAØNH PHOÁ ANAHEIM

RICHARD “DICK” LAROCHELLE TUOÅI: 56
CHÖÙC VUÏ: Quaûn Ñoác Nhaân Vieân Coâng Löïc Anaheim Hoài Höu
Laø cö daân 50 naêm cuûa Anaheim, trong 29 naêm qua toâi ñaõ laøm vieäc trong cöông vò moät
Nhaân Vieân Coâng Löïc cuûa Anaheim.
Trong thôøi gian toâi laøm vieäc ôû caùc khu phoá cuûa chuùng ta, toâi ñaõ chöùng kieán söï sa suùt
vaø söï coá gaéng voâ ích cuûa caùc cö daân khi giuùp Thaønh Phoá caûi thieän hay duy trì haï taàng
cô sôû cuûa khu phoá. Caùc leà ñöôøng bò vôõ naùt, baûng hieäu phai môø vaø ræ seùt, vaø caùc con
ñöôøng ít khi ñöôïc traûi vaø sôn laïi. Keá hoaïch taïo phong caûnh nhö khu du lòch cho ñöôøng
xaù trong khu phoá quyù vò ôû ñaâu?
Vôùi möùc thu nhaäp caên baûn cuûa chuùng ta - Disneyland, Khu Du Lòch, Trung Taâm Hoäi
Nghò, Ao Hoà, Saân Vaän Ñoäng Ngoaøi Trôøi, Khu Röøng Nhoû, Nhieân Lieäu, v.v. chuùng ta phaûi
coù caùc khu phoá ñeïp nhaát Nöôùc Myõ. Chuùng ta coù nhöõng khu phoá döôùi trung bình ôû Haït
Orange!
Caùc Hoäi Ñoàng Anaheim ñaõ ñoå haøng trieäu myõ kim vaøo khu du lòch. Khu du lòch troâng
tuyeät vôøi vaø ñaõ phaùt sinh haøng trieäu myõ kim cho Thaønh Phoá. Baây giôø laø luùc quan taâm
cuøng moät möùc ñoä ñeán caùc khu phoá.
Caùc cö daân haàu nhö khoâng nhìn thaáy söï ñaàu tö ñoå vaøo chuùng ta - nôi chuùng ta sinh
soáng - trong caùc khu phoá cuûa chuùng ta. Ñaây laø luùc traû laïi Thaønh Phoá cho chuùng ta laø
caùc cö daân. Toâi seõ tranh ñaáu cho caùc khu phoá trong töøng laù phieáu. Caùc Khu Phoá Ngay
Baây Giôø!
Xin xem keá hoaïch chi tieát cuûa toâi taïi www.electlarochelle.org. Neáu quyù vò thích keá
hoaïch naøy hoaëc chæ thaáy chaùn hay meät vì bò boû queân, xin haõy laøm ôn, giuùp chuùng toâi
baèng caùch baàu cho LaRochelle.

UÛY VIEÂN HOÄI ÑOÀNG THAØNH PHOÁ
THAØNH PHOÁ ANAHEIM

JERRY O’CONNELL TUOÅI: 49
CHÖÙC VUÏ: Thöông Gia/UÛy Vieân Keá Hoaïch
Jerry O’Connell laø moät taám göông laøm cho caû Hoa Kyø laãn Anaheim thaønh xuaát chuùng!
Naêm 1983, Jerry ñaõ toå chöùc Caùc Chuyeán Du Lòch Tham Quan Bôø Bieån Thaùi Bình
Döông. Khôûi ñaàu baèng moät chuyeán xe bus, vôùi coâng vieäc khoù nhoïc vaø tính quaû quyeát,
Jerry ñaõ thaønh laäp cô sôû kinh doanh taïi Anaheim tôùi 77 xe bus vaø 200 nhaân vieân.
Trong moät thaäp nieân qua Jerry O’Connell ñaõ baän roän ñeå ñeàn ñaùp coäng ñoàng. Jerry laø
ñoàng-chuû tòch cuûa Cuoäc Vaän Ñoäng Gaây Quyõ YMCA trong hai naêm. OÂng laø moät cöïu chuû
tòch cuûa Providence Speech and Hearing. OÂng ñaõ nhaän ñöôïc Giaûi Thöôûng Coäng Ñoàng
naêm 2000 cuûa Lieân Ñoaøn Hoã Trôï Anaheim.
Jerry ñaõ tham gia vaøo nhaø thôø cuûa oâng vaø ñaûm nhaän moät chöùc vuï tích cöïc trong vieäc
huaán luyeän theå thao giôùi treû Anaheim.
Jerry laø cöïu chuû tòch cuûa Phoøng Thöông Maïi Anaheim, chuû tòch ñöông nhieäm cuûa
phoøng Quaûn Lyù Hoäi Nghò Anaheim, vaø chuû tòch ñöông nhieäm cuûa UÛy Ban Keá Hoaïch
Anaheim.
Laø uûy vieân hoäi ñoàng, ba öu tieân haøng ñaàu cuûa Jerry seõ laø:

Choáng laïi söï taéc ngheõn giao thoâng treân caùc ñöôøng phoá ñòa phöông vaø caùc con
ñöôøng soá 5, 57 vaø 91 cuûa chuùng ta; 
Ñem laïi cho ngaønh coâng löïc ñòa phöông caùc phöông tieän caàn thieát ñeå tranh ñaáu
choáng toäi aùc vaø khuûng boá; 
Tieáp tuïc noã löïc nhaèm laøm cho Anaheim thuaän lôïi hôn cho thöông nghieäp vaø vieäc
laøm.

Vaøo Ngaøy 2 Thaùng Möôøi Moät, haõy baàu cho ngöôøi ñaõ taïo ñöôïc söï thay ñoåi cho
Anaheim. . .Jerry O’Connell.

Ballot Type SB019 Page 9



5002bV

UÛY VIEÂN HOÄI ÑOÀNG THAØNH PHOÁ
THAØNH PHOÁ ANAHEIM

LORRI GALLOWAY
CHÖÙC VUÏ: Giaùm Ñoác Ñieàu Haønh Toå Chöùc Ngaên Ngöøa Ngöôïc Ñaõi Treû Em
Trong Thaùng Naêm, toâi ñaõ göûi thö ñi khaép thaønh phoá hoûi quyù vò, caùc cöû tri cuûa
Anaheim, nhöõng vaán ñeà naøo laø quan troïng nhaát.
Caâu traû lôøi cuûa quyù vò ñoàng loaït noùi vôùi toâi raèng caùc möùc ñoä saép xeáp nhaân vieân caûnh
saùt vaø cöùu hoûa phaûi ñem laïi nhöõng khu phoá vaø nôi gaëp gôõ coâng coäng an toaøn. Quyù vò
ñaõ noùi Xa Loä 91 laø moät trong nhöõng xa loä bò taéc ngheõn nhieàu nhaát trong tieåu bang cuûa
chuùng ta vaø vieäc giaûi toûa phaûi laø moät öu tieân. Quyù vò ñaõ noùi nhu caàu nhaø ôû laø raát quan
troïng, vaø söï phaùt trieån caån thaän laø quan troïng. Nhöõng vaán ñeà cuûa quyù vò ñeàu naèm
trong chöông trình cuûa toâi.
Laø giaùm ñoác cuûa toå chöùc phoøng choáng ngöôïc ñaõi treû em baát vuï lôïi trong 20 naêm qua,
toâi ñaõ hoïc ñöôïc caùch laøm cho moïi vieäc ñöôïc thöïc hieän coù hieäu quaû baèng nhöõng nguoàn
taøi saûn saün coù vaø söï thaùo vaùt. Thaän troïng veà taøi khoùa laø ñieàu baét buoäc. Toâi coù moät
thaønh tích ñöôïc coâng nhaän bôûi caùc nhaø laäp phaùp ñòa phöông, tieåu bang, vaø quoác gia
veà nhöõng ñieàu ñaõ ñöôïc thöïc hieän. Toâi ñem kinh nghieäm ñaëc bieät naøy ñeán vôùi caùc coâng
daân cuûa Anaheim.
Toâi haõnh dieän vì caùc coâng daân trong toaøn Anaheim uûng hoä vieäc öùng cöû cuûa toâi. Thò
Tröôûng Curt Pringle, Thò Tröôûng Laâm Thôøi Richard Chavez, UÛy Vieân Hoäi Ñoàng Tom
Tait, Hieäp Hoäi Caùc Nhaân VIeân Cöùu Hoûa Anaheim, vaø nhieàu nhaø laõnh ñaïo Anaheim khaùc
cuõng uûng hoä vieäc öùng cöû cuûa toâi.
Toâi seõ giaûi quyeát caùc vaán ñeà phaåm chaát ñôøi soáng cho taát caû moïi ngöôøi, bao goàm ngöôøi
ngheøo, ngöôøi thieáu thoán vaø ngöôøi khoâng ñuû soáng. Ñaây laø vinh döï cuûa toâi ñöôïc tieáp tuïc
moät ñôøi soáng phuïc vuï ngöôøi daân cuûa Anaheim.

UÛY VIEÂN HOÄI ÑOÀNG THAØNH PHOÁ
THAØNH PHOÁ ANAHEIM

JONH R. KARCZYNSKI
CHÖÙC VUÏ: Thöông Gia/Nhaø Laõnh Ñaïo Coäng Ñoàng
Thöa Quyù Vò
Ngaøy 2 Thaùng Möôøi Moät, thaønh phoá cuûa chuùng ta ñoái dieän vôùi moät cô hoäi chæ coù 2
naêm moät laàn; laø choïn löïa uûy vieân hoäi ñoàng thaønh phoá ñeå ñaïi dieän cho chuùng ta.
Naêm nay quyeát ñònh coøn quan troïng hôn quyeát ñònh trong thôøi gian qua. Chuùng ta phaûi
quyeát ñònh xem ñieàu naøo toát hôn neáu chuùng ta ñeå cho ñaûng chính trò hay Coäng Ñoàng
ñaïi dieän cho söï quan taâm cuûa chuùng ta taïi Toøa Thò Chaùnh.
Laø Cö Daân Theá Heä Thöù Ba cuûa Anaheim vaø laø Nhaø Laõnh Ñaïo Coäng Ñoàng Taän Taâm toâi
coù maët ôû ñaây ñeå coáng hieán cho coäng ñoàng moät tieáng noùi trung thöïc cuûa söï thoáng
nhaát. Nhieät tình cuûa toâi ñoái vôùi moät thaønh phoá cuûa chuùng ta laø coù theå ñöôïc nhìn thaáy
trong caùch laøm vieäc haêng say maø toâi laø moät Nhaø Laõnh Ñaïo trong toå chöùc nhö WAND,
UÛy Ban Taùi Phaùt Trieån Nhaø ÔÛ Canyon Hills CC vaø Anaheim. Taát caû caùc toå chöùc naøy
ñeàu quyeát taâm xaây döïng moät coäng ñoàng toát hôn cho taát caû moïi ngöôøi ôû Anaheim.
Laø UÛy Vieân Hoäi Ñoàng cuûa Quyù Vò:
Toâi Seõ Luoân Luoân Duy Trì moät Chính Saùch Côûi Môû ñeå laéng nghe quan taâm cuûa quyù vò
vaø coáng hieán söï Hoã Trôï cuûa toâi.
Toâi Cam Keát Seõ gia taêng Caûnh Saùt vaø Cöùu Hoûa nhaèm baûo ñaûm cho söï an toaøn cuûa
chuùng ta trong nhöõng giai ñoaïn phöùc taïp naøy.
Toâi Seõ Trung Thaønh vôùi Quyù Vò laø Cöû Tri Anaheim vôùi Töøng Laù Phieáu Toâi boû.
Vôùi Söï UÛng Hoä Cuûa Quyù Vò vaø Nieàm Say Meâ Coáng Hieán Cuûa Toâi cho Anaheim Nhöõng
Ngaøy Töôi Ñeïp Nhaát Cuûa Chuùng Ta Vaãn Ñeán.
Caùm Ôn Quyù Vò vaø Xin Chuùa Chuùc Laønh Quyù Vò.

UÛY VIEÂN HOÄI ÑOÀNG THAØNH PHOÁ
THAØNH PHOÁ ANAHEIM

LUCILLE KRING
CHÖÙC VUÏ: Nöõ Thöông Gia Anaheim
Toâi ñang xin quyù vò traû toâi veà vôùi hoäi ñoàng ñeå tieáp tuïc ñöôøng höôùng töông lai cuûa toâi
cho Anaheim:

Laøm cho Anaheim trôû thaønh moät Thaønh Phoá Naêng Ñoäng Nhaát cuûa Hoa Kyø – an
toaøn, ñeïp, phoàn thònh, höõu ích.
Giaûm toäi aùc baèng caùch tuyeån duïng theâm nhieàu caûnh saùt, cuûng coá vieäc giöõ an ninh
coäng ñoàng, phaân boå nhaân vieân INS taïi Nhaø Giam Thaønh Phoá.
Ñem laïi tinh thaàn traùch nhieäm vaø hieäu quaû taøi khoùa cho chính quyeàn.
Taïo söï taêng tröôûng toaøn dieän, cung caáp vieäc laøm vaø nhaø ôû trong khi baûo veä caùc khu
phoá.
Khuyeán khích söï hôïp taùc giöõa caùc chính quyeàn thaønh phoá vaø caùc khu hoïc chaùnh
nhaèm caûi thieän giaùo duïc vaø ñem laïi nhieàu chöông trình sau giôø hoïc hôn.
Tìm ra caùc giaûi phaùp daøi haïn cho vaán ñeà giao thoâng vaø chuyeân chôû.
Saép xeáp thôøi khoùa bieåu caùc phieân hoïp UÛy Ban Keá Hoaïch buoåi toái nhaèm khuyeán
khích theâm söï tham gia coäng ñoàng.

Toâi ñaõ hoaøn taát nhieàu coâng vieäc khi laøm nöõ uûy vieân hoäi ñoàng cuûa quyù vò töø naêm 1998-
2002:

Ñaõ noã löïc laõnh ñaïo thaønh coâng nhaèm huûy boû 2.85% thueá nhieân lieäu, tieát kieäm cho
ngöôøi ñoùng thueá $7,000,000/naêm.
Khoâng bao giôø baàu cho vieäc taêng thueá.
Ñaõ tranh ñaáu cho nhöõng vieäc caûi thieän veà leà ñöôøng, ñöôøng phoá, coáng raõnh, coâng
vieân, thö vieän, taøi nguyeân caûnh saùt/cöùu hoûa.
Ñaõ baàu cho caùc döï aùn trang trí/phuïc hoài khu phoá.
Ñaõ baûo toàn caùc khu ñaát troáng ôû Anaheim Hills.

Toâi coù kinh nghieäm Hoäi Ñoàng Thaønh Phoá, laø hoäi vieân Rotary, phuïc vuï trong caùc hoäi
ñoàng cuûa Phoøng Thöông Maïi Anaheim, Trung Taâm Y Teá Memorial, YMCA, Hoäi Ñoàng
Coäng Ñoàng Canyon Hills. Choàng toâi vaø toâi ñaõ sinh soáng ôû Anaheim 15 naêm.
Haõy lieân keát vôùi nhöõng ngöôøi haøng xoùm cuûa quyù vò, haõy baàu cho Lucille Kring - moät
teân raát quen thuoäc, moät teân maø quyù vò tín nhieäm. 
Phuïc vuï coâng coäng laø moät ñaëc aân. Toâi seõ raát vinh döï ñöôïc nhaän laù phieáu cuûa quyù vò.
www.LucilleKring.com (714) 530-2366

UÛY VIEÂN HOÄI ÑOÀNG THAØNH PHOÁ
THAØNH PHOÁ ANAHEIM

HARRY SIDHU TUOÅI: 47
CHÖÙC VUÏ: Thöông Gia/UÛy Vieân Ngaân Saùch
Gia ñình toâi coù söï coáng hieán suoát ñôøi cho Anaheim. Chuùng toâi coù cô sôû kinh doanh ôû
ñaây vaø ñaõ choïn ñeå nuoâi döôõng caùc con cuûa chuùng toâi ôû Anaheim bôûi vì phaåm chaát cuûa
ñôøi soáng ñöôïc cung caáp ôû ñaây. Phaåm chaát ñôøi soáng ñoù döôøng nhö ñang vuoät maát. Toâi
lo laéng veà töông lai cuûa Anaheim.
Toäi aùc ñang gia taêng, giao thoâng ñang trôû neân toài teä hôn vaø toøa thò chaùnh ñaùp öùng
keùm. Toâi uûng hoä vieäc môû roäng coâng vieân, caùc chöông trình trang trí khu phoá vaø vieäc
söûa chöõa kòp thôøi.
Caùc öu tieân cuûa toâi:

Baûo ñaûm cho sôû caûnh saùt cuûa chuùng ta coù caùc nguoàn taøi nguyeân ñeå laøm cho caùc
khu phoá, nhöõng coâng vieân vaø caùc tröôøng hoïc cuûa chuùng ta ñöôïc an toaøn vaø ñeå kieåm
soaùt toäi aùc, cai nghieän ma tuùy vaø caùc baêng ñaûng; 
Doïn saïch caùc baûng quaûng caùo gaây maát veû myõ quan, giaûm bôùt caùc tieäm xaâm treân
da (tattoo), caùc cöûa haøng baùn röôïu vaø caùc khu vöïc coù aûnh höôûng xaáu; Tranh ñaáu
nhaèm caûi thieän cho caùc lôùp hoïc vaø môû cuûa caùc thö vieän môùi cho caùc tröôøng tieåu
hoïc cuûa chuùng ta;
Laøm vieäc ñeå baûo toàn nhöõng di tích lòch söû.

Toâi seõ khoâng bao giôø boû phieáu nhaèm gia taêng leä phí hoaëc thueá vaø seõ laøm vieäc ñeå giöõ
cho thueá baát ñoäng saûn thaáp baèng caùch baûo veä Döï Luaät 13.
Muïc tieâu cuûa toâi laø ñöa Anaheim laïi gaàn vôùi nhau vaø soáng nhö moät gia ñình haïnh
phuùc.
Söï tham gia coäng ñoàng cuûa toâi bao goàm vieäc phuïc vuï trong cöông vò chuû tòch cuûa UÛy
Ban Tham Vaán Ngaân Saùch, UÛy Ban Gia Cö Haït Orange vaø uûy vieân Hoäi Ñoàng cuûa Caâu
Laïc Boä Boys and Girls cuûa Anaheim.
Toâi xin ñöôïc laù phieáu cuûa quyù vò. www.joinharry.com 
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TIMEV

ÑEÅ TIEÁT KIEÄM THÔØI GIÔØ!

• Haõy ñaùnh daáu nhöõng choïn löïa cuœa quyù vò vaøo taäp Maãu Phieáu
Baàu Cöœ naøy vaø nhôù mang theo vôùi quyù vò ñeán phoøng phieáu ñeå
duøng.

• Ñòa ñieåm boœ phieáu cuœa quyù vò coù ghi ôœ bìa sau.

• Neáu coù theå ñöôïc, haõy ñi baàu vaøo khoaœng giöõa-buoåi saùng hoaëc
giöõa-buoåi tröa. Laøm nhö vaäy seõ giuùp cho vieäc xeáp haøng trong
giôø cao ñieåm vaøo buoåi toái ñöôïc ngaén laïi.

• Caùc phoøng phieáu môœ cöœa töø 7 giôø saùng ñeán 8 giôø toái.

Vaên Phoøng Baàu Cöœ vaø toaøn theå nhaân vieân chuùng toâi xin gôœi lôøi caùm ôn

chaân thaønh ñeán taát caœ caùc nhaân vieân phoøng phieáu ñaõ taän taâm trong vieäc

phuïc vuï cho coäng ñoàng cuœa hoï taïi nhöõng ñòa ñieåm boœ phieáu trong Ngaøy

Baàu Cöœ.

Vaên Phoøng Baàu Cöœ ñang caàn nhöõng tình nguyeän vieân ñeå laøm nhaân vieân
khu tuyeån cöœ cho kyø baàu cöœ saép tôùi. Neáu quyù vò muoán laøm nhaân vieân
khu tuyeån cöœ, xin goïi soá (714) 567-7580 ñeå bieát theâm chi tieát.

CAÙM ÔN CAÙC NHAÂN VIEÂN PHOØNG PHIEÁU

YEÂU CAÀU ÑÖÔÏC SÖÏ GIUÙP ÑÔÕ CUŒA QUYÙ VÒ. 
CHUÙNG TOÂI CAÀN THEÂM NHÖÕNG TÌNH 

NGUYEÄN VIEÂN PHUÏC VUÏ CHO COÄNG ÑOÀNG.
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VOTEV

HAÕY BAŒO VEÄ QUYEÀN HAÏN 
CUŒA QUYÙ VÒ BAÈNG CAÙCH

ÑI BAÀU
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