
2016 CẨM NANG HƯỚNG DẪN BỎ PHIẾU Ở MASACHUSETTS

Bỏ phiếu vào 
ngày 8 Tháng 11

Quầy phiếu mở cửa 7 sáng-8 tối. Để tìm địa điểm bỏ phiếu của bạn: www.wheredoivotema.org. 
Năm nay, Massachusetts sẽ giới thiệu Bỏ Phiếu Sớm cho việc tổng bầu cử trên toàn tiểu bang. Để 
biêt thêm ngày và địa điểm, xin vui lòng liên hệ văn phòng Clerk địa phương của bạn: https://
www.sec.state.ma.us/ele/eleclk/clkidx.htm

Một phiếu YES sòng bài thứ hai sẽ 
được mỡ ra trong tiểu bang Masachu-
setts.

Một phiếu NO sẽ duy trì pháp luật hiện 
hành chỉ được 1 sòng bài ở Massachu-
setts.

Một phiếu YES sẽ cho phép Ban Điều 
Hành tiểu bang của Tiểu học và Trung 
học phổ thông để phê duyệt lên đến 
12 trường hiến chương mới hoặc mở 
rộng tuyển sinh trong các trường học 
điều lệ hiện tại mỗi năm

Ủng hộ cho biện pháp này xuất phát từ 
ông Eugene McCain, một nhà môi giới bất 
động sản và đầu tư. McCain có một thỏa 
thuận để mua các vùng đất nhà di động 
dưới các đại lộ từ Suffolk Downs, trường 
đua ngựa ở Revere, MA. McCain đã tuyên 
bố ông đang xem xét một khách sạn, sử 
dụng trộn lẫn trong việc đầu tư phát triển 
và sòng bài như là một phần của đề xuất 
phát triển cho cuộc vận động này.

Những người ủng hộ nói rằng các trường 
học hiến chương là 1) các trường bán 
công có một hồ sơ theo dõi đã được 
chứng minh thu hẹp khoảng cách thành 
tích - ngày học dài hơn, chú trọng vào 
từng cá nhân học sinh và giảng dạy 
hay hơn, 2) gần 33.000 sinh viên đang 
trong danh sách chờ đợi 3) trường học 
hiến chương không gây hại đến khu vực 
trường của huyện. Tài trợ giáo dục được 
trao cho sinh viên, không phải của một 
trường học nào. Những người ủng hộ 
và các nhà tài trợ bao gồm Thống đốc 
Baker, John Kerry – Tổng Trưởng Bộ Ngoại 
Giao của Mỹ -,  Families for Excellent 
Schools, Alliance for Business Leadership, 
Democrats for Education Reform, ban điều 
hành tại Thủ Đô Bain, Fidelity Investments, 
Nhóm quỹ đầu tư Baupost và các công ty 
cổ phần tư nhân.

Những người phản đối nói rằng 1) Các trường 
học hiến chương lấy mất nguồn tài trợ từ các 
trường bán công vì chi phí vận hành - vận 
chuyển, tiện ích, vv – vẫn phải như cũ cho 
một huyện. Những người phản đối nói rằng 
$400 triệu đô đã được rút ra từ các trường 
công lập trong năm 2016. Điều này sẽ tăng 
thêm $100 triệu đô nếu dự luật được thông 
qua. 2) Tỉ lệ đình chỉ học sinh các trường học 
hiến chương cao nhất trong tiểu bang so với 
những trường học hiến chương không thu 
nhận thêm học sinh mới. 3) Các trường hiến 
chương không nhận vào trường nhiều học 
sinh thiếu sinh ngữ tiếng Anh hoặc các học 
sinh khuyết tật cần nhu cầu đặc biệt. Những 
người bảo vệ ủng hộ Trường Bán Công của 
Chúng Tôi bao gồm Hiệp hội Massachusetts 
Giáo viên, NAACP, Ủy ban Lao động của 
người Do Thái, AFL-CIO, Massachusetts Giáo 
dục Tư pháp Liên minh và Công dân cho 
Trường Bán Công.

Phe đối lập nói rằng các nơi chỉ dành cho 
một sòng bài ở Massachusetts, phù hợp 
với ngôn ngữ của Nhà nước, là Plainridge 
Park (mà đã là một sòng bài), Brockton 
Fairgrounds (được áp dụng để có một khu 
nghĩ dưỡng sòng bài) và Suffolk Downs, 
ở Revere MA . Những người đối lập bao 
gồm No East Casino, nhóm được thành 
lập để chống lại vào năm 2012 để phản 
đối một sòng bài ở Suffolk Downs

Câu hỏi 1: 

Mở rộng thêm máy kéo 
đánh bạc

Câu hỏi 2: 

Mở rộng trường bán 
công Charter

Câu hỏi (để bỏ phiếu)  Căn Bản Phe ủng hộ nói Phe đối lập nói



Một phiếu YES là một lá phiếu sẽ cấm 
bán trứng, thịt bê, hoặc thịt lợn trong 
trang trại nuôi động vật “giam giữ một 
cách tàn nhẫn.”

Một phiếu NO sẽ không có sự thay đổi 
để việc bán trứng, thịt bê hoặc thịt lợn

Một phiếu YES sẽ hợp pháp hóa cần sa 
cho sử dụng như sự giải trí cho những 
người 21 tuổi trở lên.

Một phiếu NO sẽ không thay đổi pháp 
luật nhà nước hiện hành về buôn bán, 
trồng trọt hoặc sở hữu cần sa.

Một phiếu YES sẽ được hình thành 
một sự thu nhỏ trên hóa đơn thuế bất 
động sản địa phương sau đó được kết 
hợp bởi một quỹ ủy thác trên toàn 
tiểu bang để hỗ trợ mỗi thành phố / 
thị trấn (nơi thông qua) để tạo / duy trì 
nhà ở với giá phải chăng, bảo tồn lịch 
sử và nâng cao mở rộng chổ ở.

Một phiếu NO sẽ không có sự thay đổi 
thuế tài sản và sẽ không tận dụng quỹ 
trên toàn tiểu bang.

Những người ủng hộ nói rằng pháp luật sẽ 1) 
Có thể tránh tình trạng gia súc bị nhồi nhét 
vào trong những chiếc lồng nhỏ; 2) sẽ không 
ảnh hưởng đến trứng lỏng (các trứng ra khỏi 
vỏ) và nó sẽ không ảnh hưởng đến thực phẩm 
có một trong những thành phần bao gồm 
trứng, thịt bê, hoặc thịt lợn. Những người ủng 
hộ cũng cho rằng nhồi nhét hàng chục ngàn 
động vật vào lồng nhỏ thúc đẩy sự lây lan của 
bệnh tật. Những người ủng hộ bao gồm các 
tổ chức như Hội Nhân đạo Xã Hội, MA Sierra 
Club, MSPCA, Sở thú của New England, các 
trang trại nhỏ và bác sĩ thú y.

Những người ủng hộ nói rằng việc hợp pháp 
hóa cần sa sẽ 1) làm giãm dần sự buôn bán 
bất hợp pháp của cần sa, 2) kết thúc một 
hệ thống tội phạm nếu không theo luật 
tuân thủ của người công dân, 3) tạo thêm 
thu nhập thông qua thuế và 4) quét sạch 
buôn bán cần sa từ các đường phố. Luật 
được đề xuất sẽ tạo ra một “Cannibis Control 
Commission” do Thủ Quỹ nhà nước Tiểu 
Bang bổ nhiệm để giám sát sự buôn bán, 
trồng trọt và sản phẩm. Những người ủng 
hộ bao gồm Dự án Chính sách Cần sa, một 
nhóm quốc gia đã tài trợ cho các sáng kiến 
tương tự.

Những người ủng hộ nói rằng điều này sẽ 
giúp ổn định cộng đồng bằng cách tạo ra 
hàng ngàn đơn vị nhà ở giá cả phải chăng, 
phục hồi và bảo tồn các tòa nhà lịch sử, 
phát triển và cải thiện mở rộng không gian. 
Miễn thuế cho các chủ nhà thu nhập thấp, 
các vị cao niên có nhà từ  thu nhập thấp 
– và – vừa, và cho $100.000 đầu tiên của 
giá trị tài sản cho dân cư và doanh nghiệp. 
Bình quân mỗi cử tri sẽ phải trả khoảng 24 
đôla (1% tiền phụ chi ở Boston). Số phần 
trăm phụ chi này chỉ có thể được thay đổi 
bởi cử tri.

Những người phản đối nói rằng 
Massachusetts là một nơi đất đăt đỏ để làm 
trang trại, các quy tắc và chi phí cao của 
nhiên liệu dầu diesel. Công ty công nghiệp 
trứng khẳng định rằng các chuồn động vật 
không là sự tàn nhẫn và tranh luận rằng 
trứng có nguy cơ đến an toàn thực phẩm 
nếu được nuôi động vật bên ngoài lồng. 
Nông dân nhấn mạnh rằng họ không đối 
lập với trứng ở ngoài lồng, chỉ cần chống 
lại uỷ quyền mà tất cả trứng bán không có 
trong lồng. Những người phản đối bao gồm 
United Egg Producers, Massachusetts Farm 
Bureau Federation và Hiệp hội Các nhà bán 
lẻ của tiểu bang Massachusetts

Những người phản đối nói rằng nếu hợp 
pháp hóa, 1) tuổi trẻ sẽ dễ bị sa lầy vào 
cần sa hơn 2) tiểu bang MA đã hợp pháp 
hóa cần sa cho sử dụng như thuốc và thay 
thế hình phạt đối với sở hữu cho 1 ounce 
hay ít hơn với các hình phạt dân sự. Phe 
đối lập dẫn đầu bởi Campaign for Safe 
& Healthy Massachusetts do Thống đốc 
Baker, Thị trưởng Walsh - Boston và House 
Speaker DeLeo.

Hiện nay không có tổ chức đối lập cho 
Câu hỏi 5. 

Câu hỏi 3: 

Tình Trạng Động Vật 
trong Trang Trại 

Câu hỏi 4: 

Hợp pháp hoá, Quy 
chế, và Thuế của Cần sa

VOTE YES! 
Câu hỏi 5: Đạo luật 
Bảo Tồn Cộng đồng 
 Trên lá phiếu ở 16 thành phố 

và thị trấn khắp tiểu bang 
Massachusets: Boston, Chelsea 

and Holyoke.

(chứng nhận bởi Mass Voter 
Table)

Câu hỏi (để bỏ phiếu)  Căn Bản Phe ủng hộ nói Phe đối lập nói

Cẩm nang hướng dẫn cử tri này được tạo ra bởi các cử tri Massachusetts Voter Table, một liên minh phi đảng phái của các tổ chức trên toàn tiểu bang Massachusetts. MVT đã xác nhận 
câu hỏi 5. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập vào trang http://www.mavotertable.org hoặc email info@mavotertable.org. Thông tin thu thập từ các nguồn tin tức như Boston 

Globe, BallotPedia, Mass Live và các trang web của chiến dịch vận độn


