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Golden State Manufactured-home Owners League 
Giúp chủ nhà bảo vệ khoản đầu tư vào nhà của họ và chất lượng cuộc sống trong ngôi nhà đó 

thông qua luật pháp, giáo dục và tổ chức! 

 

VỀ TỔ CHỨC CỦA CHÚNG TÔI 

 

Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận trên toàn tiểu bang chuyên hỗ trợ các Những chủ sở hữu 

MH tại Tòa nhà Quốc hội, tại Tòa án, tại Cộng đồng và trong các chi nhánh. 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA CHÚNG TÔI 

 
• Chúng tôi làm việc với các nhà lập pháp để bảo tạo ra các điều luật nhằm bảo vệ 

Những chủ sở hữu MH và ngăn chặn các điều luật có thể gây hại cho họ. 
• Chúng tôi cung cấp cho các Những chủ sở hữu MH về các quyền và nghĩa vụ của họ. 

• Chúng tôi sắp xếp cho các Những chủ sở hữu MH làm việc cùng nhau trong khu vực, 
trong cộng đồng của họ và trên toàn Bang. 

 

NHỮNG ĐIỀU TỔ CHỨC ĐÃ LÀM ĐƯỢC CHO HỘI VIÊN TRONG THỜI GIAN QUA 

Dưới đây chỉ là một vài điều mà GSMOL đã đạt được trong những năm vừa qua trên toàn tiểu 

bang, các khu vực địa phương với sự giúp đỡ của các thành viên và luật sư của tổ chức: 

 

• Trong năm 2018, Thống đốc Brown đã kí điều luật AB 3066, tạo ra bộ luật Mobilehome 

Residency Law Protection Act, một hệ thống thực thi cho Mobilehome Residency Law (MRL) - 

bộ luật Nhà nước về các quy định của chủ nhà thuê đất trong các khu vực MH. Hàng ngàn 

thành viên GSMOL và những người sống trong khu vực cho MH trên toàn tiểu bang đã hỗ 

trợ bộ luật này và bộ luật trước nó, bộ luật AB 1269. GSMOL sẽ làm việc với HCD để phát 

triển và đưa vào thực thi chương trình mới. 

• Vào năm 2016, với sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo và thành viên của tổ chức, một Sắc 
lệnh bình ổn giá thuê (Rent Stabilization Ordinance) đã được thông qua bới Hạt 
Humboldt. Tình nguyện viên của GSMOL đã bỏ ra rất nhiều công sức để thu thập chữ kí cho 
dự thảo, làm việc với ngân hàng qua điện thoại, và tìm tài trợ. 

• Sonoma Valley GSMOL Super-Chapter hỗ trợ các đại diện từ 3 khu MH của 
Sonoma khi họ hoàn tất việc sửa đổi Sắc lệnh bảo vệ giá thuê (Space Rent 
Protection Ordinance) của thành phố. 

• Hàng chục Chi nhánh GSMOL đã được hình thành trong các khu MH trên toàn tiểu bang 
trong vài năm qua. Chúng tôi gọi các chi nhánh của mình là các Chapters. 

 

TỔ CHỨC LUÔN CUNG CẤP CÁC QUYỀN LỢI SAU ĐÂY CHO THÀNH VIÊN! 

 
• Tạp chí “The Californian” ấn bản hàng quý, với những bài viết về chủ đề liên quan 

đến MH, những cập nhật và lập pháp, và rất nhiều thông tin về tổ chức trên toàn tiểu 
bang. 

• Trang web www.gsmol.org có nhiều thông tin cho Những chủ sở hữu MH cũng như các 
tin tức và lập pháp trên toàn tiểu bang và nội dung độc quyền cho các thành viên 
GSMOL. 

• Danh sách email “E-Blast”, với “Tuần này ở Capitol” và “Your Rights Bytes”. Đăng 
kí tại www.gsmol.org 

• Những lãnh đạo tình nguyện sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho các chi nhánh và thành viên 
trong khu vực của họ. 

• Quyền lợi thành viên đặc biệt như là được đề cập trên tạp chí Californian và trên 
website của chúng tôi. 

http://www.gsmol.org/
http://www.gsmol.org/
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BẠN CÓ THỂ TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT!!! 

 
Chúng tôi đã không có luật MRL (Mobilehome Residency Law) nếu không có cho Nhóm 
Hành động Lập pháp (Legislative Action Team) trên toàn tiểu bang và người vận động 
hành lang làm việc tại Sacramento – cũng như các thành viên tạo thành Nhóm Hành 
động Lập pháp trong các khu MH của họ. 

 

Nhiều thành phố và hạt đã có thể không có chính sách ổn định tiền thuê không gian, chính 

bảo vệ khu ở khỏi giải tỏa nếu không có sự chung tay của các nhà lãnh đạo của GSMOL VÀ 

thành viên của GSMOL từ các khu vực lân cận nhau. 

 
Nhiều chiến thắng tại tòa án đã khẳng định quyền của Những chủ sở hữu MH đã không thể 
đạt được nếu không có sự giúp đỡ của GSMOL – các luật sư của tổ chức, VÀ các thành 

viên luôn ủng họ các Những chủ sở hữu MH trong các phiên điều trần. 

 
HÃY THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI! 

 
Chúng ta có nhiều việc phải làm. Những kẻ bác bỏ quyền và lấy đi giá trị nhà của chúng 
ta có nhiều tiền và quyền lực hơn, nhưng chúng ta có ưu thế về số lượng!!! 

 

Tư cách thành viên của bạn mang lại cho chúng tôi sức mạnh về số lượng, hỗ trợ tất cả các 

hoạt động đã được liệt kê và còn nhiều hoạt đông hơn thế nữa. 

 

Sự gắn kết của bạn tới những thành viên khác trong khu MH và cộng đồng sẽ góp phần giúp 

mục tiêu của cả chúng tôi và bạn! 

 
Vui lòng gửi trong mẫu đăng kí thành viên dưới đây ngay. Hoặc tham gia 

trực tuyến tại www.gsmol.org ; hoặc liên hệ với người có thông tin xuất hiện bên dưới 

mẫu nếu có, hoặc gọi cho Home Office theo số 800-888-1727 để tìm thành viên GSMOL gần 

bạn nhất. 

 

   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

MẪU ĐĂNG KÍ THÀNH VIÊN GSMOL (Vui lòng điền rõ ràng) 

   TÊN _________________________________________________________________  
        

      Số điện thoại __________________Email ___________________________________     
 

      Người phối ngẫu/người chung sống/cha mẹ/ con trưởng thành ___________________  
   

          Số điện thoại __________________Email ___________________________________   
      

      Tên công viên ___________________________________________ Chương_______  
 

      Địa chỉ đường ___________________________________________ K.gian________  
 

      Thành Phố ___________________ ____________________, CA ZIP _____________  

  

         ____ Đều đặn ($25)   ____3 năm ($70)   ____ Vợ/chồng/đối tác/con trưởng ($10/năm)  

      ____Associate ($25) cho bạn bè, gia đình, vv. mà không sống trong khu MH.  

 

____ TIỀN MẶT ____ KIỂM TRA Không 
 

Bạn có thể đóng góp cho các quỹ chuyên dụng của GSMOL sau:  

                

                  Quỹ người California   $________             Quỹ tổng hợp   $________  

                        

 

Gửi mẫu đăng kí của bạn về: GSMOL, 14802 Beach Blvd., La Mirada, CA 90638  

http://www.gsmol.org/

