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ĐẠI DIỆN CHO TIẾNG NÓI CỦA NHÂN DÂN ỦNG HỘ GIAI CẤP CÔNG NHÂN

California là tiểu bang tồi tệ nhất đối với doanh nghiệp, có 
tỷ lệ nghèo cao nhất và tỷ lệ thất nghiệp cao thứ 2 

Đảng Cộng hòa ủng hộ liên minh - Đảng Cộng hòa ủng hộ 
liên minh như Tổng thống Reagan 

Quyền công dân - Ủng hộ cho tất cả người dân California 
tập trung vào nền kinh tế xã hội hơn là nền tảng chủng tộc 

Tội phạm - làn sóng tội phạm cao nhất trong hơn 20 năm - 
3 cuộc đình công  và bạn ra khỏi quy tắc cho tội phạm bạo 
lực 

Chi phí nhà ở – Nhà ở giá rẻ thứ 2 trong cả nước  

Vô gia cư - cao nhất trong cả nước từ bất kỳ tiểu bang nào

Nhập cư - Tam giác phía Bắc và Mexico đã  đưa ra chính 
sách nhập cư do kết nối  lịch sử và các giá trị chung do nền 
tảng đức tin Kitô giáo 

Nhiệm vụ COVID / Đeo mặt nạ –  Các yêu cầu hợp lý không  
dựa trên chính trị

Giáo dục – Người ủng hộ mạnh mẽ trong lựa chọn trường 
học dựa trên  nền tảng nhàm chán nhưng tin tưởng vào 
việc làm việc với công đoàn giáo viên để cải thiện hiệu 
suất học tập tổng thể của chúng tôi cho  thanh thiếu niên-
Californians  

Người ủng hộ mạnh mẽ sửa đổi thứ 2 

Đệ nhất phu nhân Nancy Reagan nói “Nói không với ma 
túy” mà tôi hoàn toàn đồng ý nhưng tôi cởi mở và ủng hộ  
ngành công nghiệp cần sa 



Đây là liên doanh đầu tiên của Cristian Morales vào chính 
trị, tranh cử với tư cách là đảng Cộng hòa cho Thống đốc 
California.  Cristianhas  đã mang lại kinh nghiệm có giá trị  
theo những cách khác, tận dụng trình độ cá nhân và  kinh 
doanh của mình.  
      
Sinh ra ở Guatemala và lớn lên bởi cha mẹ người Guate-
mala có trình độ học vấn cao, gia đình di cư sang Mỹ trong 
Chiến tranh Lạnh năm 1970. Lấy cảm hứng từ gia đình, 
Cristian tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ Quan hệ Công nghiệp 
và Lao động và Cử nhân Khoa học Quản lý từ Purdue và 
Cornell. 

“Trước hết, tôi sẽ lắng nghe tất cả các tiếng nói và sẽ không bao giờ đàn áp tự do ngôn luận.
Tôi thuộc đảng Cộng hòa hiện đại cởi mở về mặt xã hội đối với quyền LGBTQ.”
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Một sự nghiệp hơn 20 năm dành cho các nhà máy sản 
xuất (Ô tô / Hàng không vũ trụ / Quốc phòng) dẫn đầu các 
nhóm đa văn hóa từ mọi nhóm nhân khẩu học và độ tuổi, 
kết hợp với sự giáo dục sớm của ông ở Guatemala đã định 
hình Cristian thành một nhà lãnh đạo sâu sắc và rộng rãi. 
Hệ thống niềm tin chính trị của ông bắt nguồn từ nền tảng 
cá nhân và cách tiếp cận quản lý của ông - ông thực sự kết 
nối với mọi người và được biết đến tại nơi làm việc như một 
người ủng hộ cho tất cả các tiếng nói. Là một doanh nhân 
có đầu óc công bằng, thành đạt, Cristian muốn đưa điều 
đó đi xa hơn vào chính trị tập trung vào phong trào lao 
động, nhập cư và các vấn đề kinh tế của California.
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