Nhận biết được California có những sắc dân khác biệt,
việc huấn luyện cũng phối hợp với việc giáo dục về
những vấn đề nhạy cảm của văn hoá.
Thưa quý láng gìềng,
Phát triển kinh tế California, mở rộng cơ hội giáo dục,
cải thiện việc chuyên chở, gia tăng nhà ở với giá cả vừa
phải và chiến đấu chống nạn hạn hán là những việc ưu
tiên của thượng viện tiểu bang.
Kết quả: California đang thêm việc làm nhanh hơn mức
độ toàn quốc. Việc chi tiêu cho mỗi học sinh đã tăng 15
phần trăm trong hơn hai năm qua. Đã có chỗ cho hơn
15,000 sinh viên trong tiểu bang tại các đại học và hơn
một tỷ mỹ kim đã được Đầu tư vào việc giảm nạn hạn
hán và các dự án nước. Các biện pháp cũng đã được
đưa ra để chấm dứt tình trạng vô gia cư và cũng đầu tư
vào các chương trình đã được kiểm chứng để đẩy
nhanh tốc độ của việc cung cấp nhà ở với giá vừa phải.
Trong phần cập nhật nầy, quý vị sẽ hiểu thêm về việc
cơ quan Lập pháp đang làm thế nào để tạo sự khác biệt
tích cực trong vùng thung lũng Silicon.

Luật Audrie
Cải cách luật về việc tấn công tình dục trẻ vị thành niên
bằng cách gia tăng sự minh bạch của phiên tòa và
nghiêm cấm các trẻ vị thành niên đã bị kết tội chỉ cần
trả tiền phạt hoặc tham gia vào các công việc cộng
đồng hay chương trình chữa trị để hủy bỏ án phạt.
Dự luật Thượng viện 358-Trả lương công bình
cho phụ nữ
Đòi hỏi các chủ nhân trả lương cho phụ nữ cùng mức
lương như nam giới tại cùng một chỗ làm và cùng một
việc làm như nhau. Bỏ việc trả lương khác biệt ở
California nơi mà phụ nữ chỉ được trả tám mươi bốn xu
so với 1 đồng trả cho nam giới trong tiểu bang.
Dự luật Thượng viện 926-Chống việc hành hạ
tình dục trẻ em
Cho phép các nạn nhân bị hành hạ tình dục trong thời
thơ ấu có thêm thời gian để tìm kiếm việc truy tố
những người đã hành hạ họ bằng việc gia tăng giới hạn
tuổi theo điều luật hình sự đến 40 tuổi thay vì 28.

Việc chống hạn hán
Bảo vệ người dân
Dự luật Thượng viện 319 và 484-bảo vệ an
toàn cho các nhà nuôi dưỡng thiếu niên.
Đặt những tiêu chuẩn gắt gao hơn để theo dõi việc
dùng thuốc tâm thần cho các trung tâm nuôi dưỡng
thiếu niên. Các luật mới sẽ chấm dứt việc lan tràn các
thuốc làm thay đổi tình trạng tâm thần như là cách lựa
chọn duy nhất của một số nhà tập thể để kiểm soát
hành vi của các em thay vì cố vấn và chữa trị.
Dự luật Thượng viện 11 và 29-Những quy chế
hữu hiệu
Gia tăng đáng kể việc huấn luyện về hành vi sức khỏe
cho các nhân viên lo về vấn đề an toàn để chuẩn bị cho
họ cách xử lý an toàn và giúp người dân bị bệnh tâm
thần.

Gia tăng việc cung cấp nước
Mở rộng trung tâm lọc nước của vùng thung lũng
Silicon, một dự án sẽ dự trữ nước ngầm tái dụng tại địa
phương đến 45,000 mẫu.
Luật sáng tạo cho phép thiết lập những đường ống mới
song song với các đường ống đang có một cách nhanh
chóng, giảm bớt được hàng nhiều năm xây dựng và tiết
kiệm hàng triệu Mỹ kim.

những kế hoạch được lập đi lập lại trong từng giai
đoạn.
Sửa đường nhanh chóng
Một nhóm nhân viên mới của tiểu bang, địa phương và
sở công chánh Caltrains đã được tập hợp để bảo đảm
có những đáp ứng nhanh chóng trong trường hợp cần
bảo trì đường sá khẩn cấp.

Gia cư
Dự luật Thượng viện 879-Biến California thành
vùng gia cư với giá cả vừa phải
Một giao kèo trị giá 3 tỷ Mỹ kim đã được dùng để
khuyến khích việc xây dựng 92,000 căn nhà và chúng
cư với giá vừa phải cho các gia đình cũng như cho
hàng ngàn người vô gia cư. Khế ước nầy cũng tạo ra
việc làm và nâng sự khuyến khích thuế liên bang để
kích thích các nhà xây dựng.
Sáng kiến " Không nơi nào như ở nhà"
Một đề nghị ngân sách 2.000.000.000 Mỹ kim của
lưỡng đảng để xây dựng 10,000 đơn vị gia cư vĩnh viễn
cho những người vô gia cư dài hạn. Chiến lược" nhà ở
trước hết" đã chứng minh để ổn định đời sống lộn xộn
của những người vô gia cư, gia tăng sự hữu hiệu đối
với những chương trình chống nghiện ngập và giúp
chữa trị những người bị bệnh tâm thần.

Giáo dục
Đầu tư vào giáo dục
13.000 cơ sở mầm non đã được tạo dựng để chuẩn bị
cho các em học hành và ngân sách cho các trường đại
học thuộc tiểu bang thuộc tiểu bang California và
trường đại học trong hệ thống của California đã được
gia tăng số chỗ cho mười lăm ngàn sinh viên đang cư
trú trong tiểu bang.

Giao thông
Dự luật Thượng viện số 9-Giảm bớt tình trạng
tắc nghẽn giao thông
Tiết kiệm thời gian và tiền bạc trong việc xây dựng
những dự án giao thông chuyển tiếp tốt đẹp cho môi
trường như là việc đưa hệ thống xe BART đến San
Jose. Dự luật bảo đảm ngân quỹ dài hạn từ chương
trình The Cap và Trade cho các dự án hội đủ điều kiện,
bỏ bớt những sự cần thiết trong việc xin tài trợ trong
những giai đoạn và việc vận hành các nghiên cứu

Để tìm hiểu thêm
Để đọc vấn đề lập pháp, phân tích các dự luật bầu cử,
những văn bản pháp lý xin mời quý vị vào trang mạng
http://www.leginfo.ca.gov

Nhớ giữ lại ngày
Dọn dẹp khu vực lân cận
Thượng nghị sĩ Jim Beall và phó thị
trưởng Rose Herera mời quý vị gặp gỡ
láng giềng của quý vị, thưởng lãm phong
cảnh dã ngoại, tập thể dục, và làm những
việc hữu ích cho cộng đồng của quý vị.
Quí vị cũng sẽ có cơ hội để trình bày ý
kiến của quý vị về những vấn đề lập
pháp!

Thứ bẩy, Ngày 10 tháng chín 2016
Từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa.
Tại Smythe Clubhouse
2195 Cunningham Ave,
San Jose CA 95122
Để trả lời, xin gọi số điện thoại
(408)558-1295 hoặc vào trang mạng
http://v.ht/cleansj

