
Bạn không phải bỏ 
phiếu cho tất cả mọi 

thứ! Bất cứ điều 
gì bạn chọn để bỏ 

phiếu, phiếu bầu của 
bạn sẽ được tính.

NGÀY 3 THÁNG 3, 2020 n BẦU CỬ SƠ BỘ CALIFORNIA
Lá Phiếu của Quý Vị. Tiếng Nói của Quý Vị.

Xin vào easyvoterguide.org để tải xuống bản hướng dẫn này.
Bản hướng dẫn này là sự cộng tác của League of Women Voters® of California Education Fund và California State Library

Ngày 18 tháng Hai, 2020    �Là�ngày�cuối�để�ghi�danh�đi�bầu�trong�cuộc�bầu�
cử�này.

Ngày 5 tháng Hai, 2020   Là�ngày�cuối�để�yêu�cầu�được�“bầu�bằng�thư”.
Ngày 3 Tháng Ba, 2020    Ngày Bầu Cử  Địa�điểm�bỏ�phiếu�của�quý�vị�

mở�cửa�từ�7giờ�sáng�đến�8�giờ�tối.

This guide is also available in English  n    Esta guía también está disponible en español  

本指南也有中文版  n    또한 이 안내서는 한국어로도 제공됩니다

easyvoterguide.org 

Đăng ký để bỏ phiếu  
Bạn�phải�đăng�ký�để�bỏ�phiếu�để�có�tên�trong�danh�sách�cử�tri�cho�cuộc�bầu�cử�tháng�Ba.�Hạn�chót�để�đăng�
ký�cho�cuộc�bầu�cử�này�là�ngày�18�tháng�2.�Bạn�đủ�điều�kiện�để�bỏ�phiếu�nếu�bạn�là�công�dân�Hoa�Kỳ,�từ�
18�tuổi�trở�lên,�hiện�không�ở�trong�nhà�tù�tiểu�bang�hoặc�liên�bang�hoặc�tạm�tha�cho�một�trọng�tội�và�không�
bị�tòa�án�xác�định�là�bị�tâm�thần,�không�đủ�năng�lực�để�bỏ�phiếu.�Hãy�điền�vào�mẫu�đăng�ký�trực�tuyến�tại�
registertovote.ca.gov�hoặc�gọi�số�1-800-345-8683�để�nhận�mẫu�đơn���

Khi bạn đăng ký để bỏ phiếu,�bạn�sẽ�quyết�định�xem�bạn�có�muốn�chọn�một�“đảng�chính�trị”�hay�không.�Có�sáu�
đảng�chính�trị�ở�California.�Hoặc�bạn�có�thể�đăng�ký�mà�không�cần�chọn�một�đảng�chính�trị.

Nếu bạn bỏ lỡ thời hạn,�hãy�đến�bất�cứ�địa�điểm�hoặc�trung�tâm�bỏ�phiếu�nào.�Bạn�sẽ�có�thể�vừa�đăng�ký�vừa�
bỏ�phiếu�trong�cùng�một�ngày�–�cho�tận�đến�Ngày�Bầu�cử.�Nếu�bạn�đến�địa�điểm�được�chỉ�định,�thì�lá�phiếu�của�
bạn�sẽ�chắc�chắn�bao�gồm�tất�cả�các�cuộc�tranh�cử�mà�bạn�được�phép�bỏ�phiếu.�Tìm�địa�điểm�bỏ�phiếu�của�
bạn�tại�sos.ca.gov/elections/polling-place.

Về Cuộc bầu cử Sơ bộ ngày 3 tháng 3 năm 2020   
Trong�cuộc�bầu�cử�sơ�bộ�này,�cử�tri�sẽ�chọn�các�ứng�cử�viên�để�tranh�cử�với�nhau�trong�cuộc�bầu�cử�tháng�11.�
Trong�cuộc�bầu�cử�này,�bạn�có�thể�bỏ�phiếu�cho:�

n    Tổng�thống
n    Đại�diện�tại�Quốc�hội�Hoa�Kỳ�và�Cơ�quan�Lập�pháp�tiểu�bang�California
n    Dự�thảo�luật�cho�California,�Dự�luật�13�trái�phiếu�cho�trường�học 
n    Các�ứng�cử�viên�khác�và�các�dự�thảo�luật�khác�tùy�nơi�bạn�sống votersedge.org/ca

https://lwvc.org/
http://www.easyvoterguide.org/
https://registertovote.ca.gov/
https://www.sos.ca.gov/elections/polling-place/
http://votersedge.org/ca
http://www.easyvoterguide.org/


Trái phiếu là gì? Trái�phiếu�là�một�cách�để�chính�phủ�vay�tiền,�thường�là�cho�những�thứ�tồn�tại�lâu�dài�như�các�tòa�
nhà�hoặc�cây�cầu.�Chính�phủ�bán�trái�phiếu�để�lấy�tiền�ngay�bây�giờ�và�trả�lại�cho�họ�tiền�lãi�trong�nhiều�năm.
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Bỏ phiếu cho Tổng thống

Đảng�chính�trị�bạn�chọn�sẽ�quyết�định�ứng�cử�viên�nào�để�tranh�cử�Tổng�thống,�xuất�hiện�trong�lá�phiếu�của�bạn.�
Nếu�bạn�đăng�ký�nhưng�không�chọn�đảng�chính�trị,�vẫn�có�cách�để�bạn�có�thể�bỏ�phiếu�cho�một�ứng�cử�viên�cho�
chức�Tổng�thống:

n   Ba�trong�số�các�đảng�chính�trị,�Hoa�kỳ�Độc�lập,�Dân�chủ,�và�Tự�do�sẽ�cho�phép�các�cử�tri�“không�thuộc�đảng�
nào”�được�yêu�cầu�cung�cấp�phiếu�bầu�cho�cuộc�bầu�cử�ngày�3�tháng�3.

n   Nhưng�nếu�bạn�muốn�bỏ�phiếu�cho�ứng�cử�viên�tổng�thống�thuộc�đảng�Green�Peace�&�Freedom�hoặc�Đảng�
Cộng�hòa�thì�bạn�phải�đăng�ký�lại�và�chọn�đảng�đó.

cách thức chúng ta bầu 
Tổng Thống 

cách thức chúng ta bầu  
n Dân biểu Liên Bang  n Thượng nghị sĩ Tiểu bang California 

n Dân biểu Tiểu bang California 

Hiện tại là như sau:�Một�trong�những�cách�chính�quyền�tiểu�bang�hỗ�trợ�giáo�dục�công�là�cung�cấp�tiền�bạc�để�xây�
dựng�và�sửa�chữa�các�tòa�nhà�của�trường�học�và�đại�học.�Tiền�này�thường�đến�từ�các�trái�phiếu.

Dự luật 13  Trái phiếu cho Trường học và Cao đẳng

Dự luật 13 sẽ làm gì nếu được thông qua: Dự�luật�13�sẽ�cho�phép�
tiểu�bang�bán�15�tỷ�đô�la�trái�phiếu�mới�để�giúp�xây�dựng�và�sửa�
chữa�các�trường�học,�bao�gồm:

n  9�tỷ�đô�la�cho�các�trường�mầm�non�và�K-12
n  6�tỷ�đô�la�cho�các�trường�đại�học�công�lập�và�cao�đẳng�cộng�đồng
Các�trường�học�có�thể�sử�dụng�số�tiền�này�để�làm�cho�các�tòa�nhà�
an�toàn�hơn,�để�xây�dựng�các�tòa�nhà�mới�hoặc�để�tăng�số�lượng�
nhà�ở�cho�sinh�viên.�Dự�luật�13�cũng�sẽ�tăng�số�tiền�mà�các�khu�học�
chánh�địa�phương�có�thể�gây�quỹ�bằng�cách�bán�trái�phiếu�của�chính�
họ.�Các�quận�có�ít�tiền�hơn�cũng�có�thể�xin�thêm�trợ�giúp�từ�tiểu�bang�
để�trả�cho�các�dự�án�xây�dựng.

Ảnh hưởng đến ngân sách tiểu bang: Tiểu�bang�sẽ�chi�khoảng�740�
triệu�đô�la�mỗi�năm�trong�35�năm�tới�để�trả�nợ�trái�phiếu.�Tác�động�
với�chính�quyền�địa�phương�sẽ�phụ�thuộc�vào�các�lựa�chọn�mà�các�
khu�học�chánh�và�các�trường�đại�học�đưa�ra�trong�việc�sửa�chữa�và�
xây�dựng�các�tòa�nhà�mới.

•  Dự�luật�13�là�
một�đầu�tư�
thông�minh�để�
giúp�các�trường�
học�và�cao�đẳng�
ở�California�an�
toàn�hơn.

•  Tiền�từ�Dự�luật�
13�sẽ�giúp�chi�
trả�cho�các�sửa�
chữa�rất�cần�
thiết�và�cải�thiện�
an�ninh.

•  Cử�tri�đã�phê�
duyệt�9�tỷ�đô�la�
vào�năm�2016�để�
xây�dựng�và�sửa�
chữa�trường�học.

•  Dự�luật�13�sẽ�cho�
phép�các�khu�học�
chánh�vay�thêm�
tiền,�điều�này�có�
thể�làm�tăng�thuế�
cho�tất�cả�các�
chủ�bất�động�sản�
ở�California.

Người ủng hộ  
Dự luật 13  
cho rằng:

COÙ Người chống 
Dự luật 13  
cho rằng:

KHOÂNG

Cử�tri�sẽ�có�ứng cử viên cho chức tổng 
thống từ đảng chính trị của họ�trên�lá�phiếu�
của�họ�Tháng�Ba.

Các�cử�tri�sẽ�có�tên�tất cả các ứng cử viên cho các 
chức vụ này trên lá phiếu của họ và có thể bỏ phiếu 
cho�bất cứ�ứng�cử�viên�thuộc�bất�cứ�đảng�nào�vào�
tháng�Ba.��

Người thắng cử của mỗi đảng chính trị�sẽ�
tranh�tài�với�người�thắng�cử�của�các�đảng�
phái�khác�vào�tháng�Mười�Một.
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 Hai ứng cử viên đứng đầu có nhiều phiếu bầu nhất 
sẽ�tranh�tài�với�nhau�vào�tháng�Mười�Một.�
Có�thể�là�hai�ứng�cử�viên�này�thuộc�cùng�một�đảng�
chính�trị.�


