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Liên Hiệp Nạn Nhân Tội Ác

Hiệp Hội Cảnh Sát Quận Cam          

Hiệp Hội Cứu Hỏa TP Garden Grove  

Hiệp Hội Cứu Hỏa Quận Cam

Hiệp Hội Quản Giáo California

LƯU Ý
TỪ CÁC CƠ QUAN CÔNG LỰC

Jose Solorio và nhóm đặc quyền tại Sacramento đã cố tình vu khống Janet Nguyễn trong một cuộc tranh cử 
tiêu cực tệ hại nhất của lịch sử địa phương.

Các chương trình quảng cáo trên truyền hình, truyền thanh và các bảng thông tin gởi đến nhà cử tri đã tấn 
công Janet Nguyễn một cách DỐI TRÁ bất công. Những lời tuyên bố đó được trả tiền bởi chương trình vận 
động tranh cử của Jose.

Đừng để bị đánh lừa bởi những lời lẽ vu khống chống lại Janet Nguyễn.  Những người đứng đầu cơ quan 
công lực hiểu rõ cả hai ứng cử viên và sẵn sàng ủng hộ và tin tưởng vào Janet Nguyễn. Đó là một sự thực 
không chối cãi được.

CÁC DÂN CỬ TRONG NGÀNH CÔNG LỰC và hơn 30,000 Nhân Viên Cảnh Sát, Cảnh Sát 
Quận Hạt và Nhân Viên Cứu Hỏa ủng hộ Janet Nguyễn vào Thượng Viện Tiểu Bang.

Cảnh Sát Trưởng Quận Cam 
Sandra Hutchens

Chánh Biện Lý Quận Cam 
Tony Rackauckas



Ngày 23 tháng 10, 2014 

 Tôi xin gởi đến quý vị một vấn đề tối ư quan trọng.

Tuần tới quý vị sẽ đầu phiếu để lựa chọn một tân Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang và 

tôi muốn nhắc nhở quý vị đừng những gì có tính cách vu khống và tranh cử tiêu 

cực nhằm vào Janet Nguyễn.

Riêng tôi, tôi ủng hộ Janet Nguyễn vào Thượng Viện Tiểu Bang.

Là Cảnh Sát Trưởng quận Cam, tôi cần biết những người mà chúng ta gởi đến 

quốc hội tiểu bang sẽ là những biện hộ mạnh mẽ cho các cơ quan công lực và vấn 

đề an ninh công cộng.

Janet Nguyễn là ứng cử viên trong cuộc tranh cử này mà tôi ủng hộ .

Những quảng cáo tấn công Janet Nguyễn  làm tôi bất nhẫn, bởi vì những lời tố 

cáo này không có chứng cớ, và chỉ là sự vu khống. Xin đừng bị gạt vì những lời tố 

cáo này. Những người này trả tiền để thực hiện những lời quảng cáo thiếu trung 

thực và sẵn sàng làm bất cứ việc gì để giữ vững quyền lực của họ tại Sacramento.

Xin hãy cùng tôi và ông Chánh Biện Lý Tony Rackauckas ủng hộ Janet Nguyễn 

vào Thượng Viện Tiểu Bang.

Trân trọng,

Cảnh Sát Trưởng Sandra Hutchens

Cảnh Sát Trưởng Quận Cam

Sandra Hutchens

CÁC CƠ QUAN CÔNG LỰC ỦNG HỘ  
JANET NGUYỄN VÀO THƯỢNG VIỆN TIỂU BANG.


