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                                                       Golden State Sản xuất nhà Chủ sở hữu Liên minh                                                                                                                       

Giúp chủ nhà bảo vệ khoản đầu tư của họ vào nhà của họ và chất lượng cuộc sống tại nhà sản xuất của họ thông 

qua luật pháp, giáo dục và tổ chức! 

CHÚNG TA LÀ AI 

Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận trên toàn tiểu bang hỗ trợ các chủ sở hữu nhà sản xuất (MH) tại 

Capitol, tại Tòa án, trong Cộng đồng và trong Các Chương. 

NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI LÀM 

• Chúng tôi làm việc với các nhà lập pháp tiểu bang và địa phương để tạo ra các luật bảo vệ chủ sở hữu MH 

và chặn các luật có thể gây hại cho chúng tôi. 

• Chúng tôi giáo dục chủ sở hữu MH về quyền, sự bảo vệ và trách nhiệm của họ. 

• Chúng tôi tổ chức các chủ sở hữu MH làm việc cùng nhau trong công viên của họ, trong cộng đồng của họ 

và trên toàn Tiểu bang. 

NHỮNG GÌ CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM CHO CÁC THÀNH VIÊN CỦA CHÚNG TÔI GẦN ĐÂY 

• AB 2782 (Mark Stone, với các đồng tác giả Umberg, Limon và Voepel) đã được Thống đốc Newsom ký 

thành luật vào năm 2020.  Phần Stone của dự luật kết hợp cung cấp các biện pháp bảo vệ cho cư dân MH 

khi công viên của họ được bán hoặc chuyển đổi sang mục tiêu sử dụng khác. Việc đưa vào thành công dự 

luật của Thượng nghị sĩ Umberg đã loại bỏ lỗ hổng do nhà nước áp đặt từ chối cư dân MH với các biện pháp 

bảo vệ ổn định tiền thuê nhà địa phương lâu dài.  

• MrLPP (Chương trình Bảo vệ MRL) mở cửa để nhận khiếu nại MRL vào ngày 1 tháng 7 năm 2020. Nó được 

tạo ra như là kết quả của việc thông qua AB 3066, được tài trợ bởi GSMOL vào năm 2018. Hơn 600 khiếu 

nại về vi phạm MRL đã được nộp trong năm tháng đầu tiên. Những khiếu nại đó đã được chuyển hướng 

đến các cơ quan thích hợp miễn phí cho cư dân công viên MH.  

• Các nhà lãnh đạo GSMOL tình nguyện dẫn đầu các nỗ lực ở San Jose dẫn đến cuộc bỏ phiếu 11-0 của Hội 

đồng thành phố San Jose để áp dụng chỉ định mobilehome mới cho tất cả các công viên MH trong thành 

phố.  

• Với thời gian sắp hết, nhiều nhà lãnh đạo GSMOL đã hành động để phối hợp các nỗ lực giữa HCD, văn 

phòng Thống đốc, ủy viên hội đồng Sacramento Martha Guerrero và CalWORKs để làm gián đoạn 53 thông 

báo trục xuất được gửi đến cư dân của Westwinds MHP sau khi kiểm tra HCD. Những nỗ lực kết hợp đã 

thành công trong việc hủy bỏ nhiều vụ trục xuất. 

VÀ CHÚNG TÔI LUÔN CÓ NHỮNG LỢI ÍCH NÀY CHO CÁC THÀNH VIÊN CỦA MÌNH! 

• Tạp chí "The Californian" của chúng tôi, với các bài viết về các chủ đề MH, cập nhật lập pháp và tin tức 

GSMOL từ khắp tiểu bang. 

• Trang web của www.gsmol.org có nhiều tài nguyên cho chủ sở hữu MH và trang Facebook của chúng tôi 

https://www.facebook.com/GoldenStateGSMOL .  
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• Bản tin email "Vụ nổ điện tử lập pháp" của chúng tôi - các thành viên có thể đăng ký www.gsmol.org 

• Quân đoàn các nhà lãnh đạo tình nguyện trên toàn tiểu bang của chúng tôi, những người hiểu hoàn cảnh 

của chủ nhà vì họ là hàng xóm của bạn phục vụ thay mặt bạn! 

BẠN CÓ THỂ TẠO RA SỰ KHÁC BIỆT! 

Chúng tôi sẽ không có Luật cư trú Mobilehome Residency Law (MRL) nếu không có Nhóm Hành động Lập 

pháp (LAT) toàn tiểu bang và nhà vận động hành lang chuyên nghiệp làm việc tại Sacramento - VÀ các thành 

viên của chúng tôi tạo thành Các Nhóm Hành động Lập pháp trong công viên của họ. 

Nhiều thành phố và quận có ổn định tiền thuê không gian, bảo vệ đóng cửa công viên hoặc các sắc lệnh phủ 

công viên cao cấp sẽ không có chúng nếu không có các nhà lãnh đạo GSMOL và các thành viên GSMOL từ 

các công viên lân cận làm việc cùng nhau. 

Nhiều chiến thắng tại các tòa án đã khẳng định quyền của chủ sở hữu MH sẽ không giành được nếu không 

có sự hỗ trợ của GSMOL - luật sư của nó, VÀ các thành viên của nó đã tiếp nhận nguyên nhân của các chủ 

sở hữu MH đồng nghiệp và hóa ra ủng hộ họ tại các phiên điều trần. 

THAM GIA VỚI CHÚNG TÔI! 

Chúng ta còn nhiều việc phải làm.   Những người muốn lấy đi quyền của chúng ta và giá trị của ngôi nhà của 

chúng ta có túi sâu hơn và quyền lực lớn hơn, nhưng có nhiều người trong chúng ta!!! 

Tư cách thành viên của bạn cung cấp cho chúng tôi sức mạnh về số lượng và hỗ trợ tất cả các hoạt động 

được liệt kê trên các trang này cộng với nhiều hơn nữa!    Kết nối của bạn với các thành viên khác trong 

công viên, cộng đồng của bạn và xung quanh tiểu bang sẽ giúp hoàn thành cả mục tiêu của chúng tôi và của 

bạn! 

Vui lòng gửi đơn đăng ký thành viên dưới đây với séc của bạn ngay hôm nay.  Hoặc tham gia trực tuyến 
tại www.gsmol.org;  hoặc gọi cho Bộ Nội vụ theo số 800-888-1727! 
 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN GSMOL (Vui lòng in rõ ràng) 

                 _____Individual 1 năm ($20) _____Individual 3 năm ($60) 

                _____Individual cộng với Người thứ 2 trong gia đình - HAI thành viên 1 năm ($ 30) 

                Tên _________________________________________________________________ 

                Người thứ 2 trong hộ gia đình ___________________________________________  

                Address_ _______________________________________________ Space________ 

               Thành phố ____________________________________________________________ 

                Park Name__________________________________ Chapter nếu any ___________ 

                Số điện __________________Email _______________________________________ 

Gửi đơn đăng ký với séc của bạn đến: GSMOL, 14802 Beach Blvd., La Mirada, CA 90638 


