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BẢN TÓM LƯỢC
Kỹ nghệ thuốc lá dụ dỗ trẻ em vaping bằng cách sử dụng các hương vị thích thú
gây tò mò và làm cho hương vị thuốc lá thật tuyệt. Điều đó khiến thanh thiếu niên
có nguy cơ bị nghiện nicotine suốt đời, có vấn đề về sức khỏe và thay đổi não bộ
vĩnh viễn.
Đây là những gì chúng ta biết:
Trong 2 năm qua, vaping đã tăng 218% trong giới học sinh cấp hai và 135% trong
giới học sinh trung học
96% học sinh trung học tại Cali hút vape dùng hương vị
Thanh thiếu niên có khả năng vape nicotine cao hơn gần 7 lần so với người lớn
Vaping cần sa trong giới trẻ đã tăng 58% trong một năm
Thanh thiếu niên hút vape có nguy cơ trở thành người hút thuốc lá hàng ngày cao
hơn gấp 3 lần so với những người không dùng vape
Độ tuổi trung bình để thử thuốc lá không khói lần đầu, như nhai hoặc hít, là 16
Sử dụng hướng dẫn này để giúp bạn giữ con mình an toàn khỏi thuốc lá và vaping
có hương vị. Chia sẻ với các bậc phụ huynh, lãnh đạo nhà trường và những người
ra quyết định khác. Bạn sẽ tìm thấy các tài nguyên để giúp thanh thiếu niên bỏ
hút thuốc, một danh sách các dấu hiệu nhận biết về vaping và hướng dẫn bằng
hình ảnh về các sản phẩm vape. Nhận lời khuyên về cách nói chuyện với trẻ em
về vaping, tìm hiểu cách nhà trường giải quyết vấn đề, và tìm hiểu cách giúp cộng
đồng của bạn chống lại kỹ nghệ thuốc lá có thế lực.

NHẤP CHUỘT ĐỂ BẮT ĐẦU
COVID-19
BIẾT CÁC DẤU HIỆU CỦA VAPING
NẾU CON EM VỊ THÀNH NIÊN CỦA TÔI BỊ NGHIỆN THÌ SAO?
MỘT CHÍNH SÁCH CỦA FDA VỚI KẼ HỞ NGUY HIỂM
TRẺ EM VẪN CÓ THỂ MUA ĐƯỢC CÁC LOẠI VAPE NÀY
LỜI KHUYÊN VỀ CÁCH NÓI CHUYỆN VỚI THANH THIẾU NIÊN
CHUẨN BỊ SẴN CHO LỜI BÀO CHỮA
NHÀ TRƯỜNG ĐANG LÀM GÌ VỀ VẤN ĐỀ NÀY
GIÚP TRẺ EM KHÁM PHÁ SỰ THẬT
NGUỒN

COVID-19
Chúng ta muốn lá
phổi khoẻ mạnh.
Ngành thuốc lá
muốn doanh thu
khoẻ mạnh.

COVID-19 đã được chứng minh gây
tử vong với con số đáng kinh ngạc và
những người bị tổn thương phổi đặc
biệt có nguy cơ mắc bệnh. Vaping và
hút thuốc lá làm suy yếu chức năng và
khả năng miễn dịch của phổi, điều này
có thể giải thích tại sao việc vaping của
thanh thiếu niên có liên quan đến nguy
cơ xét nghiệm dương tính với COVID-19
cao gấp 5 - 7 lần. (Một căn bệnh về phổi
trước đó, được gọi là EVALI, cũng đã
khiến nhiều thanh niên phải nhập viện
và cướp đi sinh mạng một cách thảm
khốc.) Giờ đây, khi sinh viên trở lại
trường học trực tiếp, họ sẽ có nhiều cơ
hội hơn để sử dụng vapes, điều này có
thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh nghiêm
trọng nếu họ nhiễm COVID-19. Vì
National Institute on Drug Abuse đã bao
gồm những người hút vape trong số các
nhóm dễ bị tổn thương nhất, nên đây
là lúc bảo vệ thanh thiếu niên những
người có nguy cơ vape nicotine cao gấp
7 lần so với người lớn.

Đã có những lời kêu gọi ngành thuốc
lá loại bỏ dần việc bán thuốc lá và các
sản phẩm vaping trong thời kỳ đại dịch.
Nhưng họ không hề. Họ đang kiếm lợi
nhuận từ việc bán các hương vị vape
quen thuộc với trẻ em dưới tầm kiểm
soát như Menthol Freeze, Cotton Candy
và Blue Razz, trong khi mọi người trên
toàn thế giới đang phải vật lộn với
những ảnh hưởng sâu rộng của căn
bệnh phổi có khả năng gây tử vong.

Hãy nhớ rằng ngành thuốc lá bán một
sản phẩm trên toàn thế giới không có
lợi cho sức khỏe và có nhiều rủi ro đã
biết. Không chỉ vậy, ngành công nghiệp
này đã thực hiện các chiến dịch thông
tin sai lệch trong nhiều thập kỷ, nói dối
vì lợi nhuận của chính họ. Mục tiêu của
chúng tôi là trở thành nguồn thông tin
cần thiết cho cư dân California truy cập
nhằm giúp thanh thiếu niên được an
toàn và khỏe mạnh bất chấp những mối
đe dọa đang diễn ra từ ngành thuốc lá.

Lấy thông tin cập nhật
từ Bác Sĩ Tong tại UC
Davis về việc hút thuốc
và vaping có thể dẫn
đến các biến chứng
COVID-19 như thế nào.

BIẾT
CÁC
DẤU
HIỆU VỀ
VAPING

Có mùi ngọt ngào, trái cây hoặc bạc hà
đến từ phía sau cửa đóng kín không?
Có các ổ đĩa flash hoặc dụng cụ học
sinh khác mà bạn không nhận biết
trong ba lô hoặc trong phòng của con
bạn không? Thế còn các lọ nhỏ hoặc
chai nhỏ giọt thuốc mắt thì sao?
Bạn có bắt gặp các bộ sạc, ống xoắn
hoặc cục pin lạ không?
Con bạn có tiêu nhiều tiền hơn bình
thường hoặc mua hàng không giải
thích được không?

Có những thay đổi về hành vi của con
em bạn như gia tăng tâm tính thất
thường, cáu gắt, lo lắng, bốc đồng,
hoặc khó khăn trong học tập không?
Con thiếu niên của bạn có bị đau đầu
hoặc buồn nôn thường xuyên hơn
không?

NẾU CON EM VỊ THÀNH NIÊN CỦA TÔI
BỊ NGHIỆN THÌ SAO?
GỌI HOẶC TEXT CHO
ĐƯỜNG DÂY TRỢ GIÚP

TẢI XUỐNG MỘT
ỨNG DỤNG

MỜI GỌI BÁC SĨ
NHI KHOA

NÊN THÔNG CẢM

ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành
Cho Người Việt cung cấp tư vấn
chuyên nghiệp bằng tiếng Việt. Các
chuyên gia tư vấn được đào tạo để nói
chuyện với trẻ em hoặc phụ huynh về
việc thanh thiếu niên sử dụng thuốc
lá, và các chiến lược hiệu quả để cai
thuốc lá. Trợ giúp có sẵn qua điện
thoại bằng tiếng Việt tại số 1-800778-8440, hoặc bằng tiếng Anh tại số
1-800-NO-BUTTS; hoặc bằng cách ghé
trang web asq-viet.org, hoặc nobutts.org
(tiếng Anh)

This Is Quitting là một chương trình hỗ
trợ tin nhắn văn bản cho thanh thiếu
niên. Gửi Text cho DITCHJUUL đến số
88709.

Yêu cầu bác sĩ nhi khoa nói chuyện về
vaping với con bạn. Bác sĩ thường giải
thích mọi thứ theo cách trẻ em sẽ
lắng nghe.

Cai thuốc là khó khăn. Rất nhiều
người nghiện nicotine cũng như người
nghiện đang hồi phục sẽ nói với bạn,
thường phải thử nhiều hơn một lần.
Hãy tiếp tục khích lệ và đồng cảm
với con em thanh thiếu niên của bạn.
Thưởng cho từng bước tiến bộ và chấp
nhận những bước lùi như là một phần
của tiến trình.

Đường dây No Vape chat line kết
nối con bạn (hay bạn) với một nhận
viên tư vấn được đào tạo. Gửi Text
cho NoVapes đến số 66819 hoặc gọi
1-844-8-NO-VAPE/1-844-866-8273.
My Life My Quit kết nối trẻ em với một
huấn luyện viên hỗ trợ am hiểu. Gửi
Text cho Start My Quit đến số 1-855891-9989 hoặc gọi.

Smoke Free Teen có các công cụ để bỏ
hút thuốc, bao gồm những gì mong
đợi trong vài ngày đầu.

MỘT
CHÍNH
SÁCH CỦA
FDA VỚI KẼ
HỞ NGUY
HIỂM
Dịch bệnh thanh niên vaping cuối cùng đã thúc
đẩy FDA hành động. Chiến thắng ư? Không chắc có
thành công. Áp lực từ kỹ nghệ thuốc lá đã tạo ra kẽ
hở nguy hiểm cho phép trẻ em tiếp tục mua vape
với hàng ngàn hương vị, bao gồm mùi bạc hà.

CHÍNH SÁCH FDA KHÔNG CHO PHÉP:
Bất cứ ống vape chứa sẵn hương vị nào gắn vào đầu
nạp vape, như Juul. Tuy nhiên, mùi bạc hà và thuốc là
vẫn được phép bán.

CHÍNH SÁCH CỦA FDA CHO PHÉP:
Tất cả các loại vape có hương vị có thể nạp lại, như
Suorin và Smok.
Tất cả các loại vape có hương vị dùng một lần,
như Puff Bar.
Ống chứa sẵn có hương vị bạc hà và thuốc lá.
Kể từ khi chính sách khiếm khuyết này được thông
qua, doanh số bán hàng của tất cả các loại vape có tinh
dầu bạc hà tăng 52%. Các công ty từng bán đầu nạp
chứa sẵn hương vị giờ lại thúc đẩy các thiết bị vape
dùng một lần. Chẳng có gì ngạc nhiên khi doanh số bán
hàng đều tăng.

CHẤT ĐỘC TRÔNG
NHƯ THẾ NÀY

Bất chấp chính sách của FDA về hương vị ,
trẻ em vẫn có thể mua ba loại vape này.

LUẬT LỆ CHO VAPE LUỒN LÁCH NHƯ THẾ NÀO

Làm thế nào kỹ nghệ thuốc lá vẫn có thể bán
vape có hương vị dùng một lần?
FDA hạn chế ống chứa sẵn hương vị. Vape dùng một
lần không có ống chứa. Vì vậy, Puff Bar, Posh và các
thứ khác có thể lách qua kẽ hở để lên trên kệ hàng.
Kỹ nghệ thuốc lá được tự do tiếp thị nicotine có hiệu
lực cao trong các hương vị thân thiện với trẻ em
bằng giá chỉ mười đô la một pop. Không có gì đáng
ngạc nhiên khi thiếu niên đã chuyển sang dùng
vape dùng một lần—thêm một lo ngại khi trường
học mở cửa sau đại dịch.
Làm thế nào mà Juul có thể thoát khỏi dễ dàng?
Khi Juul loại bỏ dần những hương vị cuối cùng đã
bị hạn chế, thay vào đó họ đã quảng cáo vape có
hương vị bạc hà và thuốc lá. Giờ đây, bất chấp lệnh
cấm hương vị của FDA, Juul bán thuốc lá điện tử có
hương vị bạc hà và thuốc lá nhiều hơn bao giờ hết.
Trên thực tế, doanh số của tất cả các loại vape có
mùi tinh dầu bạc hà đều tăng 52%. Vì thế, công ty
được nhiều người cho rằng tạo ra dịch vaping đang
hoạt động rất tốt.

Ống Vapes
Nạp Sẵn

Vape Có
Thể Nạp Lại

Vape Dùng
Một Lần

LỜI KHUYÊN VỀ CÁCH NÓI CHUYỆN
VỚI THANH THIẾU NIÊN
LẮNG NGHE

ĐỔ LỖI CHO
HƯƠNG VỊ

NÓI KHOA HỌC

TÌM HIỂU THÊM
(TRANG WEB TIẾNG ANH)

Cho dù con em của bạn đã thử vaping hay
chưa, một cuộc nói chuyện thoải mái sẽ có
lợi cho chúng. Và một cuộc nói chuyện thoải
mái bắt đầu với lắng nghe. Hãy để con trẻ nói
với bạn tình cảnh như thế nào khi được bao
quanh bởi những thanh thiếu niên hút vape.
Những câu hỏi khởi đầu này là một cách đơn
giản để bước vào câu chuyện:

Làm thế nào mà vaping phát triển nhanh
vậy? Đổ lỗi cho hương vị. 96% học sinh trung
học tại Cali hút vape dùng hương vị. Hầu hết
cho biết hương vị là lý do tại sao chúng sử
dụng vape. Không có gì đáng ngạc nhiên, vì
hương vị thích thú dụ dỗ trẻ em nghĩ rằng
vaping là vô hại. Tuy nhiên, các hóa chất mà
kỹ nghệ thuốc lá sử dụng để tạo ra những
hương vị đó cũng có thể làm tổn thương phổi
của bạn nữa. Một số hương vị có thể làm
tăng khả năng nghiện bằng cách chung với
dopamine, chất hóa học làm não bộ có “cảm
giác tuyệt”. Giúp trẻ em hiểu rằng bằng cách
dụ dỗ chúng với hương vị, bao gồm mùi bạc
hà, ngành thuốc lá thu vào lợi nhuận.

Những điều quan trọng trẻ em (và người lớn)
biết về nicotine là nó gây nghiện. Nhưng
nghiện chỉ là khởi đầu. Thanh thiếu niên nên
biết rằng nicotine là đầu độc não bộ. Nó thay
đổi cách hình thành các kết nối trong não,
khiến trẻ khó học hành và chú ý hơn. Như
thể những năm tuổi thiếu niên chưa đủ khó
khăn, nicotine còn có thể làm tăng sự lo lắng,
tâm tính thất thường và cáu kỉnh. Việc bị dụ
dỗ vào nicotine cũng khiến trẻ có nguy cơ
nghiện các loại ma túy khác.

Visit PAVe (Cha Mẹ Chống Vaping thuốc lá
điện tử) về một bộ công cụ thực tế và liên kết
đến các trang web và video hữu ích.

Con có bạn bè hút vape không?
Con có hiếu kỳ về nó không?
Con có được mời hút vape không?
Con đã thử nó chưa?
Nếu vậy, điều gì khiến con nói có?
Nếu không, điều gì khiến con nói không?
Khi trẻ em học hết trung học cấp hai và trung
học phổ thông, chúng sẽ phải đối mặt với
những thách thức mới. Hãy hỗ trợ chúng
từng bước trên đường đời bằng cách tiếp tục
cuộc trò chuyện. Con có bao giờ cảm thấy bị
áp lực khi hút thuốc không? Con có thể nói
về trải nghiệm của mình, kể cả khó khăn như
thế nào khi con bỏ hút thuốc. Một cuộc đối
thoại mở rộng có hiệu quả nhiều hơn so với
một bài giảng.

Sử dụng anti-vaping toolkit (công cụ chống
vaping) của ĐH Stanford để có thể tải xuống
các bài thuyết trình, bảng tính và hướng dẫn
hoạt động.
Nhận e-cigarette toolkit (công cụ về thuốc lá
điện tử) của Bộ Giáo Dục California.
Tìm hiểu từ đối tác của American Heart
Association (Hiệp Hội Tim Mạch Hoa Kỳ)
về insidious role in hooking kids (vai trò
quỷ quyệt trong việc dụ dỗ trẻ) của kỹ nghệ
thuốc lá.
Nhận những lời khuyên từ Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ
với how to talk to your kids (cách nói chuyện
với con bạn) về vaping.

CHUẨN BỊ SẴN CHO LỜI BÀO CHỮA
Trẻ em đang nhận được rất nhiều thông tin sai lệch về vaping trên mạng.
Đây là cách cha mẹ có thể trả lời như thế nào với một số lời bào chữa phổ biến.

CON TRẺ:

CON TRẺ:

CON TRẺ:

CON TRẺ:

Nó không phải là của con.

Vaping an toàn hơn
hút thuốc.

Nicotine chỉ là một chút
ngây ngất thôi.

Không phải là nicotine.
Nó chỉ là nước và hương vị.

NGƯỜI LỚN:

NGƯỜI LỚN:

NGƯỜI LỚN:

NGƯỜI LỚN:

Hy vọng nó không phải của con,
nhưng ta hiểu rằng con có thể bị
cám dỗ thử vaping. Ta lo lắng vì
vaping có thể gây nghiện và có thể
thay đổi cách não bộ của con hoạt
động. Thêm vào đó, ta biết kỹ nghệ
thuốc lá tạo ra vape trông giống như
các ổ đĩa flash để dễ dàng che giấu
chúng. Không phải là ta không tin
tưởng con, nhưng con nên biết rằng
ta đang chú ý đấy.

Thực sự không có gì an toàn về
vaping cả. Nó không phải là hơi
nước như một số người nghĩ. Thực
chất, hơi bình xịt có chứa kim loại,
hạt và hóa chất độc hại. Và nhiều
loại vape sử dụng muối nicotine
hơn là nicotine thông thường.
Muối được hít vào dễ dàng hơn và
hấp thụ nhanh hơn so với nicotine
thông thường.

Nicotine phát ra một hóa chất được
gọi là dopamine trong não, điều
này có thể khiến con cảm thấy hưng
phấn tạm thời. Nhưng không nên bị
lừa. Nicotine là một chất độc thần
kinh, có nghĩa là, nó là chất độc ảnh
hưởng đến não bộ. Khi còn trẻ não
bộ vẫn đang phát triển, nicotine có
thể gây thiệt hại lâu dài, thậm chí
vĩnh viễn.

Điều không hiển nhiên đối với trẻ
em, hoặc cả người lớn, là những thứ
có mùi bạc hà, trái cây, hoặc ngọt
ngào thực sự lại là một loại ma túy
gây nghiện có thể có tác dụng lâu
dài đối với một bộ não đang phát
triển của trẻ em. Các hóa chất mà
kỹ nghệ thuốc lá sử dụng để tạo ra
những hương vị đó cũng có thể làm
tổn hại phổi của con nữa.

NHÀ TRƯỜNG ĐANG LÀM GÌ
VỀ VẤN ĐỀ NÀY
Ngay trong thời đại dịch, ngành
thuốc lá vẫn tiếp tục nhắm đến
đối tượng thanh thiếu niên. Điều
đó có nghĩa là khi trường học
mở cửa trở lại, giáo viên và văn
phòng hành chính còn có nhiều
thứ hơn để theo dõi hơn. Dưới
đây là một trong nhiều cách mà
các trường học đang giải quyết
cuộc khủng hoảng vaping.

CHO PHÒNG HÀNH CHÍNH

CHO NHÂN VIÊN

CHO PHỤ HUYNH

Áp dụng chính sách không thuốc lá, bao
gồm thuốc lá điện tử trong định nghĩa về
“sản phẩm thuốc lá” và đưa ra việc thi
hành và các thủ tục thực thi khác.

Giáo huấn giáo viên, nhân viên tư vấn,
y tá, huấn luyện viên, người giám hộ và
các nhân viên khác để họ biết các sản
phẩm thuốc lá điện tử/vaping trông
khác nhau như thế nào. Các thiết bị này
luôn thay đổi.

Tổ chức những đêm thông tin qua trực
tuyến hoặc gặp trực tiếp cho phụ huynh
với khách mời chuyên gia y tế công
cộng, bác sĩ địa phương và những vị đại
diện pháp luật.

Chia sẻ các tài liệu như tờ hướng dẫn
này có thể in ra hoặc trên trang web
FlavoursHookKids.org với quản trị viên
để loan tin trên các trang mạng xã hội
Facebook, trang web của trường hoặc
trong thông báo qua email cho các
phụ huynh.

Mời gọi Hội Phụ Huynh Học Sinh (PTSA)
Dán các bảng “Không thuốc lá” và thông để thông qua nghị quyết chống vaping;
báo nhắc nhở tại các sự kiện thể thao và tổ chức các buổi giáo dục hoặc các hoạt
các cuộc tụ họp khác.
động nói về vaping; tổ chức các diễn
đàn giáo dục cho phụ huynh, học sinh
và thành viên cộng đồng; và cải thiện an
ninh trong khuôn viên trường với giám
CHO HỌC SINH
sát thường xuyên hơn các địa điểm mà
Kêu gọi học sinh tham gia vào kiến thức sinh viên vape. Hãy nhớ tham dự để nói
lên mối quan tâm của bạn.
truyền thông để chống lại ảnh hưởng
của kỹ nghệ thuốc lá.
Khuyến khích trẻ em ghé thăm y tá/nhân
viên tư vấn sức khỏe tại trường để biết
các tài nguyên về bỏ hút thuốc như
đường dây trợ giúp (1-844-8-NO-VAPE)
và các ứng dụng (thisisquitting.com).

GIÚP TRẺ EM KHÁM PHÁ SỰ THẬT
Khi nói đến việc tìm hiểu sự thật về vaping, hãy giúp trẻ tìm ra theo cách của chúng.

TÌM KIẾM TRÊN GOOGLE
Thanh thiếu niên có khiếu về kỹ thuật số và
chỉ tìm kiếm nhanh trên Google sẽ chỉ ra cho
chúng thấy kỹ nghệ thuốc lá đã tiếp thị vape
cho trẻ em như thế nào. Khi thấy Juul và các
công ty khác cố ý dụ dỗ trẻ em sa vào vaping
như thế nào sẽ có thể kích động radar tầm
bậy của con bạn.
Nếu bạn muốn dẫn dắt con bạn làm bài tập
này, hãy tự đọc thêm một chút cho mình
trước. Bắt đầu với bài viết tiếng Anh này: Vụ
kiện nói rằng Juul đã mua quảng cáo trên
Cartoon Network và các trang web dành
cho giới trẻ khác. Hoặc tải xuống bản PDF
tiếng Anh này từ các nhà nghiên cứu của ĐH
Stanford để bạn có thể thấy Juul đã mưu mô
gì ngay từ đầu.

Sử dụng PDF tiếng Anh để chỉ ra các trò lừa
đảo tiếp thị sau đây cho trẻ em:
Người mẫu trẻ trung
Ngôn ngữ cơ thể của họ
Trang phục của họ
Hấp dẫn giới tính
Các nền mầu sắc theo thời trang
Hashtags trên tất cả các phương tiện
truyền thông xã hội
Sự hiện diện của Juul tại lễ hội âm nhạc
Sự kiện phát mẫu Juul miễn phí
Hãy kêu gọi thanh thiếu niên tự quyết định
cho bản thân chúng, nghĩ xem Juul đã cố
gắng tiếp cận những ai. Rất có thể, chúng sẽ
phát hiện ra cái đạo đức giả trong nháy mắt.

LỊCH SỬ LẶP LẠI

TRẺ EM LỚN TUỔI
ĐOÀN KẾT

Thanh thiếu niên (và người lớn) có thể ngạc
nhiên khi biết rằng kỹ nghệ thuốc lá đã có
hàng chục năm lịch sử trong việc cố gắng
tiếp thị cho trẻ em. Vào những năm 70, chính
phủ liên bang bắt buộc rằng các quảng cáo
thuốc lá bị cấm phát sóng. Vào những năm
90, bộ phim hoạt hình “Joe Camel” đã bị bãi
bỏ. Trong năm 2009, thuốc lá có hương vị
(trừ bạc hà) đã bị liên bang cấm. Và vào năm
2019, những hạn chế mới đã được đưa ra bởi
FDA, mặc dù với các kẽ hở nguy hiểm. Hãy
ghé trang web Smithsonian (trang web tiếng
Anh) để cho thanh thiếu niên cái nhìn về
quá khứ và cho chúng thấy kỹ nghệ thuốc lá
điện tử đang sử dụng sách lược của Kỹ Nghệ
Thuốc Lá như thế nào.

Có lẽ thanh thiếu niên muốn tự mình thử
một lần gây tác động đến dịch bệnh. Với
ngày càng nhiều trẻ em vaping, học sinh
trung học có thể làm gương với hành vi
an toàn. Kết nối với Friday Night Live của
California (trang web tiếng Anh) để có ý
tưởng về cách thanh thiếu niên có thể giải
quyết chủ đề sức khỏe này. Hoặc để thanh
thiếu niên tiếp cận với ban giám hiệu hoặc
nhân viên tư vấn nhà trường của chúng về
những cách khác để tham gia. Nó có thể là
một dự án khoa học hay y tế, hoặc nó có thể
được áp dụng cho giờ phục vụ cộng đồng.
Hãy kêu gọi thanh thiếu niên của bạn xem
chúng có sẵn sàng đưa kỹ năng lãnh đạo
của chúng để phục vụ cho lợi ích chung
của California.
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