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ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
ไม่รบั ในข้อเสนอท่ี 30—
แคลิฟอร์เนยีเพ่ือการปฏริปูและ
งาน ไม่ใช่ภาษี

925 University Avenue
Sacramento, CA 95825
(866) 955-5508
info@StopProp30.com
www.StopProp30.com

สนับสนุน
Ace Smith
รบั ในข้อเสนอที ่30
2633 Telegraph Avenue #317
Oakland, CA 94612
(510) 628-0202
YesOnProp30@TakeAStandCA.com
YesOnProp30.com

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
แคลฟิอร์เนยีเพือ่รฐับาลทีโ่ปร่งใส
และรบัผดิชอบ

สนับสนุน
ผูเ้สยีภาษสี�าหรบัความน่าเชือ่ถอื
ของรฐับาล

(916) 572-7111
info@accountableca.org
www.accountableca.org

หลงัจากหลาย
ปีของการตดั

งบประมาณการศกึษาและความ
ปลอดภยัสาธารณะ ถงึเวลาทีต้่อง
แสดงจดุยนื ข้อเสนอที ่30 ขอให้
บรรดาคนทีร่�า่รวยทีส่ดุจ่ายภาษใีห้
มากขึน้เป็นการชัว่คราวเพือ่ช่วยไม่
ให้งบโรงเรยีนถกูตดัไปมากกว่านี,้ 
เงนิทีเ่พิม่ขึน้มานบัพนัล้านจะช่วย
กองทนุการศกึษา, ประกนัความ
ปลอดภยัสาธารณะท้องถิน่ และ
สร้างดลุแก่งบประมาณรฐั อ่านเพิม่
เตมิทีY่esOnProp30.com

ข้อโต้แย้ง

ไม่รบั ในข้อเสนอ
ที ่30—$50 พนั

ล้านในการเพิม่ภาษขีายและภาษี
เงนิได้ แต่ไม่มกีารรบัประกนัเงนิที่
เพิม่เพือ่การศกึษา ข้อเสนอที ่30 
ไม่ได้ปฏริปูโรงเรยีน เงนิบ�านาญ 
หรอืการสญูเปล่า และระบบบรหิาร 
เราจะไม่มทีางรูว่้าเงนิไปไหนแน่ 
นกัการศกึษา ธรุกจิเลก็ๆ และกลุม่
ผูเ้สยีภาษ ีลงคะแนน ไม่รบั ในข้อ
เสนอที ่30

ข้อโต้แย้ง

ข้อเสนอที ่31 เป็น
ร่างทีม่ข้ีอบกพร่อง

มากทีน่�าบทบญัญตัทิีส่ิน้เปลอืง
และขดัแย้งไปใส่ไว้ในรฐัธรรมนญู 
และอาจน�ามาซึง่การฟ้องร้อง, 
สร้างความสบัสนและเสยีหาย ข้อ
เสนอที ่31 คกุคามสาธารณสขุ สิง่
แวดล้อม ขดัขวางการเพิม่กองทนุ
ส�าหรบัโรงเรยีนในอนาคตและขดั
ขวางการลดภาษ ีมาร่วมกนักบัครู 
ต�ารวจ นกัอนรุกัษ์ธรรมชาต ินกั
ปฏริปูระบบภาษ:ี ลงคะแนน ไม่รบั 
ใน ข้อเสนอที ่31

รบั ในข้อเสนอ
ที ่31 จะหยดุ

นกัการเมอืงจากการท�าให้ชาว
แคลฟิอร์เนยีมดืบอดต่อการรบัรู้
เก่ียวกับการท�างานของรฐับาล จะ
ขดัขวางรฐัจากการผ่านงบประมาณ
อย่างลบัๆ หยดุนกัการเมอืงจากการ
สร้างโครงการด้วยเงินทีร่ฐัไม่ม ีและ
ก�าหนดให้รฐับาลรายงานผลการใช้
จ่ายเงินให้มากขึน้

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถึง: รฐั

จะเรยีกเกบ็ภาษเีงนิได้บคุคลเพ่ิมข้ึน
ส�าหรบัผูเ้สยีภาษทีีม่รีายได้สูงเป็น
เวลาเจด็ปีและจากภาษขีายเป็นเวลา
สีปี่ รายได้จากการจดัเกบ็ภาษีใหม่นี้
จะเป็นทนุส�าหรบัโครงการต่างๆ ใน
งบประมาณรฐั

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร

การลงคะแนน ไม่รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

รฐัจะไม่เพ่ิมการจดัเกบ็ภาษเีงินได้
บุคคลหรอืภาษีขาย การลดการใช้
จ่ายของรฐัซ่ึงเริม่ท่ีโครงการด้านการ
ศกึษา จะมีผลในปี 2012-13 

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร

การลงคะแนน ไม่รบั 
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

ไม่มคีวามเปลีย่นแปลงส�าหรบัความ
รบัผดิชอบด้านการคลงัของสภา
นติบิญัญตัแิละผูว่้าการรฐั รวมถงึการ
ตัง้งบประมาณรฐัและท้องถิน่และขัน้
ตอนทีผ่ดิพลาดต่างๆ รฐับาลท้อง
ถิน่จะไม่ได้รบั (1) ทนุเพือ่ด�าเนนิ
โครงการใหม่ทีป่ระสานการให้
บรกิาร หรอื (2) อ�านาจในการพฒันา
กระบวนการในการบรหิารโครงการ
รฐัด้วยตนเอง

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

ความรบัผดิชอบด้านกลางคลงับาง
ประการของสภานติบิญัญตัแิละผู้
ว่าการรฐั รวมทัง้การตัง้งบประมาณ
รฐัและท้องถิน่และขัน้ตอนทีผ่ดิ
พลาดต่างๆ จะเปลีย่นไป รฐับาล
ท้องถิน่ทีม่แีผนงานประสานการให้
บรกิารจะได้รบัเงินทนุจากรฐั และ
สามารถพฒันากระบวนการของ
ตนเองในการบรหิารโครงการรฐั

เพิม่ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาส�าหรบัผู้มีรายได้ประจ�าปีมากกว่า 250,000 
ดอลลาร์สหรฐัเป็นเวลาเจด็ปี และเพ่ิมภาษีขายและใช้ภาษีดงักล่าว ¼ 
เซนต์ เป็นเวลาสีปี่ เพือ่สนบัสนนุทุนแก่สถาบันการศกึษา รบัรองการปรบั
เปลีย่นการให้ทนุเพือ่การบรกิารด้านความปลอดภัยสาธารณะ ผลกระทบต่อ
งบประมาณ: รายได้จากการจดัเกบ็ภาษีของรฐัท่ีเพ่ิมข้ึนในช่วงปี 2018-19 
เฉลีย่ประมาณ 6 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัต่อปี ในช่วงสองสามปีถดัไป มรีาย
ได้ส�าหรบังบประมาณของรฐั ในช่วงปี 2012-13 การลดการใช้จ่ายตามแผน
หลกัในโครงการการศกึษาจะไม่เกดิข้ึน

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง

สร้างงบประมาณของรฐัสองปี ออกกฎส�าหรบัการหักล้างค่าใช้จ่ายใหม่ และ
การตดังบประมาณผูว่้าการรฐัในภาวะฉุกเฉินทางการคลงั รฐับาลท้องถิน่
สามารถปรบัเปลีย่นการใช้กฎหมายในการก�ากับโครงการต่างๆ ทีใ่ช้งบรฐั 
ผลกระทบต่องบประมาณ: ลดภาษขีายของรฐั 200 ล้านดอลลาร์สหรฐั ต่อ
ปี โดยมกีารเพิม่ขึน้ทีส่อดคล้องกันของงบประมาณรฐับาลท้องถิน่ อืน่ๆ คอื 
การเปลีย่นแปลงเพิม่มากขึน้อย่างมนียัส�าคญัทีเ่ป็นไปได้ ในงบประมาณ
ของรฐัและท้องถิน่ ขึน้อยูกั่บการตดัสนิใจในอนาคตของเจ้าหน้าทีร่ฐั

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง

งบประมาณรัฐ รัฐและรัฐบาลท้องถิ่น  
แนวคิดริเริ่มแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
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รับ

สนับสนุน

รับไม่รับ ไม่รับ

คัดค้าน สนับสนุน คัดค้าน

 ข้อเสนอท่ี  ข้อเสนอที่



ข้อเสนอท่ี 
32 ตดัการใช้

เงนิทีผ่กูโยงผลประโยชน์พิเศษ
กบันกัการเมอืงเท่าทีจ่ะท�าได้ตาม
รฐัธรรมนญู ห้ามการบรจิาคโดย
บรษิทัและสหภาพแก่นกัการเมือง 
ห้ามการบรจิาคโดยผูร้บัเหมางานรฐั 
หยดุการหกัเงนิเดอืนเพือ่จุดประสงค์
ทางการเมอืง ท�าให้ทกุการบรจิาค
เป็นไปด้วยความเตม็ใจ ไม่มีช่องโหว่ 
ไม่มข้ีอยกเว้น ลงคะแนน รบั เพ่ือ
ขจดัสิง่ไม่ถกูต้องในซาคราเมนโต้

ข้อเสนอที ่32 ไม่ใช่
การเปลีย่นแปลง –

เป็นการยกเว้นให้กบัธรุกิจของ Super 
PACs และธรุกจิใหญ่นับพนัๆ ราย
จากบทบัญญัต ิขณะเดยีวกันก็จ�ากัด
สิทธิข์องคนท�างานและสหภาพของ
พวกเขา  
ไม่ยตุธิรรม ผิดปกต ิและไม่ได้ดงึ
การเงนิออกจากการเมอืง สหพนัธ์
ผู้ออกเสียงสตรสีนบัสนนุลงคะแนน 
ไม่รบั!

ข้อเสนอที ่33 เป็น
อกีกลอบุายพลกิ

แพลงของบรษิทัประกนัภยั บรษิทั
ประกันภยัใช้เงนิไปหลายล้าน
ดอลลาร์เพือ่ให้ผ่านกฎหมายคล้ายๆ 
กันนีใ้นปี 2010—ซึง่ผูอ้อกเสยีงล้ม
ร่างนัน้ไป ข้อเสนอที ่33 จะยอมให้
บรษิทัประกันรถยนต์ เพิม่เบีย้ประกนั
ส�าหรบัความรบัผดิชอบผูข้บัขีข่ึน้ไป
ถงึ $1,000 ไม่เป็นธรรมทีล่งโทษคน
ทีห่ยดุขบัรถด้วยเหตอุนัสมควร กลุม่
คุม้ครองผูบ้รโิภคคดัค้านข้อเสนอ
ที ่33

ชาว
แคลฟิอร์เนยี

ทีม่ปีระกันภยัรถยนต์ได้ส่วนลดตาม
กฎหมาย แต่ถ้าย้ายบรษิทัประกันจะ
ไม่ได้รบัส่วนลด ข้อเสนอที ่33 ให้
อิสระท่านเปลีย่นบรษิทัประกันภยั
ได้และยงัคงได้รบัส่วนลด ข้อเสนอ
ที ่33 ท�าให้มกีารแข่งขนักันในกลุม่
บรษิทัประกันภยั ซึง่ท�าให้เบีย้ต�า่ลง
และผูข้บัขีท่�าประกันภยัมากขึน้

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถึง: 

สหภาพและบรษิทัไม่สามารถใช้
เงนิทีห่กัจากเงนิเดอืนพนักงานเพ่ือ
วตัถปุระสงค์ทางการเมอืง สหภาพ 
บรษิทั และ ผูร้บัเหมางานรฐัจะต้อง
ท�าตามข้อจ�ากดัทางการเงนิในการ
หาเสยีงทีเ่พิม่ขึน้มา 

การลงคะแนน ไม่รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

ไม่มีการเปล่ียนแปลงในกฎหมายที่
มีอยูเ่พ่ือควบคมุการใช้เงินทีหั่กจาก
เงนิเดอืนพนกังานของสหภาพและ
บรษัิทเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการเมอืง 
สหภาพ บรษัิท และผูร้บัเหมางาน
รฐัจะยงัครอบง�าทางการเงินจากการ
หาเสียง

การลงคะแนน ไม่รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

บรษิทัประกันจะยงัคงให้ส่วนลดกบั
ลกูค้าทีท่�าประกนัรถยนต์เป็นเวลา
นาน แต่จะไม่สามารถให้ส่วนลดแก่
ลกูค้าใหม่ทีย้่ายมาจากบรษิทัประกนั
รายอ่ืน

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

บรษิทัประกันสามารถให้ส่วนลดเบีย้
ประกันภยัรถยนต์แก่ลกูค้ารายใหม่
ได้ตามจ�านวนปีทีล่กูค้าได้ท�าประกัน
ในช่วงห้าปีก่อนหน้า
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การสนับสนุนทางการเมืองโดยการหักจากเงินเดือน 
การบริจาคให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง แนวคิดริเริ่มออก
กฎหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
Chris Dombrowski
ไม่รบั ในข้อเสนอท่ี 32 สนบัสนนุ
โดยนกัการศกึษา เจ้าหน้าทีด่บั
เพลิง พนกังานโรงเรยีน ผูใ้ห้บรกิาร
สุขภาพ เจ้าหน้าท่ีต�ารวจ และ
องค์กรแรงงาน ต่อต้านการยกเว้น
พิเศษจากการครอบง�าทางการเงิน
ในการหาเสียงเพ่ือผลประโยชน์
พิเศษส�าหรบับรษัิท

1510 J Street, Suite 210
Sacramento, CA 95814
(916) 443-7817
info@VoteNoOn32.com
www.VoteNoOn32.com

สนับสนุน
รบั ในข้อเสนอที ่32—หยดุการจ่าย
เงนิเพือ่ผลประโยชน์พเิศษทันที 
สนบัสนนุโดยเจ้าของธรุกจิขนาด
เลก็ เกษตรกร นกัการศกึษา และ
ผูเ้สยีภาษี 

(800) 793-6522
info@yesprop32.com
www.yesprop32.com

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
การรณรงค์โดยองค์กรเฝ้าระวงั
ส�าหรบัผูบ้รโิภค (Consumer 
Watchdog Campaign)

(310) 392-0522
VoteNo@StopProp33.org
www.StopProp33.org

ส�าหรับ
รบั ในข้อเสนอที ่33—พระราช
บญัญตัลิดหย่อนประกันภยัรถยนต์ 
2012 

1415 L Street, Suite 410
Sacramento, CA 95814
(916) 448-3444
info@yesprop33.com
www.yesprop33.com

ข้อโต้แย้ง ข้อโต้แย้ง 

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร

ห้ามสหภาพต่างๆ ในการใช้กองทุนท่ีหกัจากเงนิเดอืนเพ่ือวัตถปุระสงค์
ทางการเมอืง ใช้ข้อห้ามเดยีวกนัในการหกัเงนิเดอืน (หากมี) โดยองค์กร
หรอื ผูร้บัเหมางานของรฐับาล ห้ามการบรจิาคของสหภาพและองค์กรให้แก่ 
ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้และคณะกรรมการของพวกเขา ห้ามการบรจิาคของผูร้บั
เหมางานของรฐับาลให้แก่เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รบัการเลือกตัง้หรอืคณะกรรมการ
ของพวกเขา ผลกระทบต่องบประมาณ: ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนต่อรฐัและรฐับาล
ท้องถิน่ ซึง่อาจสงูเกนิกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรฐัต่อปี เพ่ือใช้ในการด�าเนนิ
การและบงัคบัใช้ข้อก�าหนดตามมาตรการ

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง

การเปลีย่นตวับทกฎหมายฉบบัปัจจบุนัเพือ่อนญุาตให้บรษิทัประกนัภยั
ก�าหนดเบีย้ประกันโดยขึน้อยูกั่บว่า ผูข้บัขีม่ปีระกันภยัรถยนต์กบับรษิทั
ประกันภยัใดๆ มาก่อนนีห้รอืไม่ อนญุาตให้มกีารให้ส่วนลดตามสมควรแก่ผู้
ขบัขีท่ีม่กีารคุม้ครองมาก่อนหน้า อนญุาตให้เพิม่เบีย้ประกนัส�าหรบัผูข้บัขีท่ี่
มปีระวตัคิวามคุม้ครองต่อเนือ่ง ผลกระทบต่องบประมาณ: อาจไม่มผีลอย่าง
มนียัส�าคญัทางการคลงัในเรือ่งรายได้ด้านภาษขีองรฐัจากเบีย้ประกนั

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง

บรษิทัประกนัภยัรถยนต์ เบีย้ประกนัขึน้อยูก่บัประวติัความ
คุ้มครองประกนัภยัของผูข้บัขี ่แนวคิดรเิริม่ออกกฎหมาย
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34 รบัรองว่าเรา
จะไม่ตดัสนิคน

บรสิทุธิด้์วยโทษประหารชวีติ โดย
การแทนทีโ่ทษประหารชวีติของรฐั
แคลฟิอร์เนยีด้วยโทษจ�าคกุตลอด
ชวีติโดยไม่มโีอกาสได้รบัทณัฑ์บน 
ก�าหนดให้ฆาตกรต้องท�างานและ
จ่ายเงนิชดเชยเหยือ่ผูเ้คราะห์ร้าย
ตามค�าสัง่ศาล 34 ช่วยประหยดัค่า
ใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นและใช้เงนิ $100 
ล้านในงานบงัคบัใช้กฎหมายเพือ่แก้
ปัญหาคดข่ีมขนืและฆาตกรรม

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: ไม่มี

การลงโทษผูก้ระท�าความผดิใดด้วย
โทษ ประหารชวีติภายใต้กฎหมาย
รฐั ผูก้ระท�าความผดิทีถ่กูตดัสนิ
ลงโทษประหารชวีติปัจจบุนัจะถกู
ตดัสนิใหม่ด้วยโทษจ�าคกุตลอด
ชวีติโดยปราศจาก โอกาสได้รบั
ทณัฑ์บน รฐั จะจดัทนุ $100 ล้านให้
กบัหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายท้อง
ถิน่ในช่วงสีปี่ถดัไป
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รับรับ ไม่รับไม่รับ

สนับสนุน คัดค้าน สนับสนุน คัดค้าน

 ข้อเสนอท่ี ข้อเสนอที่  ข้อเสนอที่



การลงคะแนน ไม่รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

บทลงโทษอาชญากรค้ามนษุย์ทีม่ี
อยูแ่ล้วจะยงัมผีล

34 รบัรองว่าเรา
จะไม่ตดัสินคน

บรสิทุธิด้์วยโทษประหารชวิีต โดย
การแทนทีโ่ทษประหารชวิีตของรฐั
แคลฟิอร์เนยีด้วยโทษจ�าคุกตลอด
ชวีติโดยไม่มโีอกาสได้รบัทัณฑ์บน 
ก�าหนดให้ฆาตกรต้องท�างานและ
จ่ายเงนิชดเชยเหยือ่ผูเ้คราะห์ร้าย
ตามค�าสัง่ศาล 34 ช่วยประหยดัค่า
ใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็นและใช้เงนิ $100 
ล้านในงานบงัคบัใช้กฎหมายเพ่ือแก้
ปัญหาคดข่ีมขนืและฆาตกรรม

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถึง: ไม่มี

การลงโทษผูก้ระท�าความผิดใดด้วย
โทษ ประหารชวีติภายใต้กฎหมาย
รฐั ผูก้ระท�าความผดิทีถ่กูตัดสิน
ลงโทษประหารชวีติปัจจบัุนจะถูก
ตดัสนิใหม่ด้วยโทษจ�าคกุตลอด
ชวีติโดยปราศจาก โอกาสได้รบั
ทณัฑ์บน รฐั จะจดัทนุ $100 ล้านให้
กบัหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายท้อง
ถิน่ในช่วงสีปี่ถดัไป

คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ
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โทษประหารชีวิต แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
แคลิฟอร์เนยีเพ่ือความยตุธิรรมและ 
ความปลอดภัยสาธารณะ

455 Capitol Mall, Suite 600
Sacramento, CA 95814
www.waitingforjustice.net

สนับสนุน
Steve Smith
รบั ในข้อเสนอที ่34—การรณรงค์
แคลฟิอร์เนยีปลอดภยั (SAFE 
California Campaign)

237 Kearny Street #334 
San Francisco, CA 94108
(415) 525-9000
info@safecalifornia.org
www.YesOn34.org

ข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
Maxine Doogan
Erotic Service Providers Legal, 

Education, and Research  
Project, Inc.

2261 Market Street #548
San Francisco, CA 94114
(415) 265-3302
noonprop35@gmail.com
http://esplerp.org/

สนับสนุน
Kristine Kil
ลงคะแนน รบั ในข้อเสนอที ่35
P.O. Box 7057
Fremont, CA 94537
(510) 473-7283
info@VoteYesOn35.com
www.VoteYesOn35.com

ข้อโต้แย้ง 

รฐัแคลฟิอร์เนยี
กระเป๋าฉีกแล้ว  

ข้อเสนอท่ี 34 ท�าให้ผูเ้สยีภาษต้ีอง
จ่ายเงนิ $100 ล้านในช่วงสีปี่และ
มากกว่านัน้อกีหลายล้านในระยะยาว 
ผู้เสียภาษีจะต้องจ่ายเงินอย่างน้อย 
$50,000 ต่อปีเพ่ือการดแูลสขุภาพ/
ให้ท่ีอยูต่ลอดชีวิตแก่ฆาตกรทีท่ร
มาณ ข่มขืน และฆ่าเดก็ๆ ต�ารวจ ผู้
ปกครอง อยัการ นายอ�าเภอ และ
ต�ารวจใหญ่ ลงคะแนน ไม่รบั

ข้อโต้แย้ง 

ข้อเสนอที ่35 
เป็นการคกุคามคน

บรสิทุธิจ์�านวนมาก “ลกูชายของฉนั
ซึง่เคยรบัใช้ประเทศอยูใ่นกองทพั
และปัจจบุนัเข้าเรยีนในวทิยาลยั 
อาจถกูตราหน้าว่าเป็นนกัค้ามนษุย์
และต้องลงทะเบยีนเป็นผูก้ระท�าผดิ
ทางเพศ ถ้าหากฉนัช่วยเหลอืเขา
ด้วยเงินทีฉั่น ได้จากการให้บรกิาร
ทางเพศ” 
—Maxine Doogan
โปรดลงคะแนน ไม่รบั

รบั ในข้อเสนอ
ที ่35—หยดุ

การค้ามนษุย์ ขดัขวางการแสวงหา
ประโยชน์ทางเพศจากเดก็ นกัค้า
มนษุย์บงัคบัให้ผูห้ญงิและเดก็ๆ 
ขายร่างกายตามถนนและทาง
อินเตอร์เนต็ ข้อเสนอที ่35 ต่อสู้
กลบัด้วยการลงโทษหนกัขึน้เพือ่
ให้การช่วยเหยือ่ทีถ่กูล่อลวงและ
การป้องกันเดก็ๆ ทางอินเตอร์เนต็ ผู้
รอดพ้นจากการค้ามนษุย์; หน่วยงาน
คุม้ครองเดก็และเหยือ่ทีถ่กูล่อลวง
สนบัสนนุให้: รบั ข้อเสนอที ่35

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร

การลงคะแนน ไม่รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มาย

ถึง: ผู้กระท�าความผิดฐานฆาตกรรม
บางรายท่ีถูกตดัสินลงโทษประหาร
ชีวิตยงัคงจะได้รบัโทษประหารชวีติ 
สถานะของผู้กระท�าความผดิทีม่ี
โทษประหาร 
ชิวิตจะไม่เปล่ียน รฐัจะไม่ถกูขอให้
ให้เงนิทุนเพ่ิมข้ึนแก่หน่วยงานบงัคบั
ใช้กฎหมายท้องถ่ิน 

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: การ

ตดัสนิลงโทษจ�าคกุทีน่านขึน้และ
ค่าปรบัทีส่งูขึน้ส�าหรบัอาชญากรรม
ค้ามนษุย์ 

ยกเลกิโทษประหารชวีติ และแทนทีด้่วยการลงโทษจ�าคกุตลอดชวีติโดย
ไม่มโีอกาสได้รบัการพกัโทษใด  ๆมผีลย้อนหลงักบับคุคลทีไ่ด้รบัการตดัสนิ
ลงโทษประหารชวีติในปัจจบุนัจดัการเงนิทนุ 100 ล้านดอลลาร์สหรฐัให้
แก่หน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายส�าหรบัการสบืสวนคดฆีาตกรรมและข่มขนื 
ผลกระทบต่องบประมาณ: เงนิคงคลงัจากศาลอาญารฐัและเทศมณฑล
ประมาณ 130 ล้านดอลลาร์สหรฐัต่อปีด�าเนนิต่อไปในช่วงสองสามปี ซึง่อาจ
เปลีย่นแปลงได้เป็นจ�านวนนบัสบิล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายเพยีงครัง้เดยีวของ
รฐั ประมาณ 100 ล้านดอลลาร์สหรฐัใช้ส�าหรบัหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมาย
ท้องถิน่

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง

เพิม่โทษจ�าคกุและโทษปรบัส�าหรบัความผดิข้อหาค้ามนษุย์ ก�าหนดให้ผูท้ี่
ถกูพพิากษาลงโทษในข้อหาค้ามนษุย์ต้องขึน้ทะเบยีนเป็นผูก้ระท�าความผดิ
ทางเพศ ก�าหนดให้ผูก้ระท�าความผดิทางเพศทีข่ึน้ทะเบยีนแล้วต้องเปิดเผย
กิจกรรมและชือ่ของตนทางอินเทอร์เนต็ ผลกระทบต่องบประมาณ: ค่าใช้
จ่ายสองหรอืสามล้านดอลลาร์ต่อปีต่อรฐับาลของรฐัและท้องถิน่ส�าหรบัการ
จดัการความผดิทีเ่ก่ียวกับการค้ามนษุย์ มคีวามเป็นไปได้ทีร่ายได้จากโทษ
ปรบัจะเพิม่ขึน้ในแต่ละปีเป็นจ�านวนเงินพอๆ กัน ซึง่เงินจ�านวนนี ้จะให้แก่
เหยือ่การค้ามนษุย์เป็นหลกั 

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง

การค้ามนุษย์ การลงโทษ แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย  
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สนับสนุน คัดค้าน สนับสนุน คัดค้าน



ฟ้ืนฟเูจตจ�านง 
ดัง้เดมิของ 

กฎหมายให้โอกาสสามครัง้โดย 
เน้นหนกัทีอ่าชญากรรมท่ีรนุแรง ผู้ 
กระท�าความผดิซ�า้ในอาชญากรรม 
ร้ายแรงหรอือกุฉกรรจ์รบัโทษ 
จ�าคกุตลอดชวีติ ผูก้ระท�าความผิด 
ในความผดิทีไ่ม่รนุแรงรบัโทษ 
จ�าคกุสองเท่าของโทษจ�าคกุปกติ 
ประหยดัมากกว่า $100,000,000 
ต่อปี และท�าให้มัน่ใจว่านกัข่มขืน 
ฆาตกร และอาชญากรร้ายแรงอืน่ๆ 
จะอยูใ่นคกุตลอดชวีติ

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถึง: ผู้

กระท�าความผดิอาชญากรรมบางราย
ทีเ่คยถกูตดัสนิด้วยความผดิร้ายแรง
และอกุฉกรรจ์ก่อนหน้านีส้องคดซ่ึีง
ท�าความผดิทีไ่ม่ร้ายแรงหรอืรนุแรง
จะถกูตดัสนิจ�าคกุในเรอืนจ�ารฐัใน
ระยะเวลาน้อยกว่าเดมิ นอกจากนัน้ 
ผูก้ระท�าความผดิทีเ่คยถกูตดัสินด้วย
ความผดิร้ายแรงและอกุฉกรรจ์ก่อน
หน้านีส้องคดซีึง่ก�าลงัรบัโทษจ�าคกุ
ตลอดชวีติส�าหรบัการกระท�าความ
ผดิทีไ่ม่รนุแรงหรอืร้ายแรงหลายคดี
อาจถกูตดัสนิใหม่ด้วยโทษจ�าคกุท่ีมี
ระยะเวลาน้อยกว่าเดมิ

คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ
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กฎหมายให้โอกาสสามครั้ง ผู้ประกอบความผิดอาญา
อุกฉกรรจ์ซ�า้ การลงโทษ แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
Mike Reynolds 
รกัษาร่างกฎหมายให้โอกาสสามครัง้ 
P.O. Box 4163 
Fremont, CA 93744
SaveThreeStrikes.com

สนับสนุน
Pedro Rosado
คณะกรรมการเพือ่การปฏริปูร่าง
กฎหมายการให้โอกาสสามครัง้

(415) 617-9360
pedro@FixThreeStrikes.org
www.FixThreeStrikes.org

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
ไม่รบั ในข้อเสนอที ่37 หยดุแผนการ
ตดิสลากอาหารที่ 
หลอกลวง 

(800) 331-0850
info@NoProp37.com
www.NoProp37.com

สนับสนุน
Gary Ruskin
สทิธขิองชาวแคลฟิอร์เนยีทีจ่ะได้
รบัข้อมลู

5940 College Avenue
Oakland, CA 94618
(213) 784-5656
GaryR@CARightToKnow.org
www.CARightToKnow.org

ข้อโต้แย้ง 

ข้อเสนอที ่36 จะ
ปล่อยอาชญากร

อนัตรายท่ีได้รบัโทษจ�าคกุตลอด
ชีวิตเนือ่งจากประวัตอิาชญากรรม
ท่ียาวนาน การรเิริม่ร่างกฎหมายนี้
มีช่องโหว่ ผู้กระท�าผิดบางรายจะ
ได้รบัการปล่อยตวัโดยไม่มกีารคมุ
ประพฤต!ิ ร่วมกนักบันายอ�าเภอ 
ต�ารวจ อยัการ และกลุม่เหยือ่
อาชญากรรมของรฐัแคลฟิอร์เนยี  
ลงคะแนน ไม่รบั ข้อเสนอที ่36

ข้อโต้แย้ง 

ข้อเสนอที ่37 เป็น
แผนการการตดิ

ฉลากอาหารทีม่เีงือ่นง�าและมช่ีอง
โหว่ลกึทีเ่ตม็ไปด้วยผลประโยชน์
พเิศษของการละเว้นและการใช้ช่อง
โหว่ของกฎหมาย ข้อเสนอที ่37 จะ 
ท�าให้เกิดระบบงานรฐับาลใหม่ทีส่ิน้
เปลอืงเงินผูเ้สยีภาษหีลายล้าน เกดิ
คดคีวามเรยีกร้องจ�านวนสงูระหว่าง
เกษตรกรและธรุกจิขนาดเลก็ และ
เพิม่ค่าใช้จ่ายการบรโิภคให้แต่ละ
ครอบครวัหลายร้อยดอลลาร์ต่อปี 
www.NoProp37.com

ข้อเสนอที ่37 
ให้สทิธิเ์ราทีจ่ะ

ทราบว่าในอาหารทีเ่รารบัประทาน
หรอืให้ครอบครวัรบัประทานมอีะไร 
เพยีงก�าหนดให้ตดิฉลากอาหารที่
ผ่านกระบวนการพนัธวุศิวกรรม แล้ว
เราจะได้เลอืกว่าจะซือ้สนิค้านัน้หรอื
ไม่ เรามสีทิธทิีจ่ะรู้

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร

การลงคะแนน ไม่รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มาย

ถึง: ผู้เคยกระท�าความผดิร้ายแรง
หรอืรนุแรงมาก่อนสองคดซีึง่กระท�า
ความผิดใหม่ใดๆ จะยงัคงได้รบั
โทษจ�าคกุตลอดชีวิต และผูเ้คย
กระท�าความผิดร้ายแรงหรอืรนุแรง
มาก่อนสองคดซ่ึีงก�าลงัรบัโทษ 
จ�าคกุตลอดชวีติส�าหรบัโทษทีไ่ม่ร้าย
แรงหรอืรนุแรงจะยงัคงได้รบัโทษ 
จ�าคกุท่ีเหลือตลอดชีวติ

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร

การลงคะแนน ไม่รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มาย

ถงึ: จะยงัคงไม่มข้ีอก�าหนดให้ตดิ
ฉลากอาหารทีผ่่านกระบวนการ
พนัธวุศิวกรรมทีจ่�าหน่ายในรฐั
แคลฟิอร์เนยี

การลงคะแนนเสยีง รบั 
ในร่างกฎหมายนีห้มาย

ถงึ: อาหารทีผ่่านกระบวนการ
พนัธวุศิวกรรมทีจ่�าหน่ายในรฐั
แคลฟิอร์เนยีจะต้องตดิฉลากว่าเป็น
อาหารทีผ่่านการกระบวนการพนัธุ
วศิวกรรม

แก้ไขกฎหมายเพือ่ลงโทษจ�าคกุตลอดชีวิตเฉพาะเม่ือการพิพากษาลงโทษ
ความผดิอาญาอกุฉกรรจ์ครัง้ใหม่เป็นความผิดท่ีร้ายแรงหรอืเกีย่วข้องกับ
ความรนุแรง อาจมกีารออกค�าพิพากษาลงโทษใหม่หากความผดิครัง้ที่
สามไม่ร้ายแรงหรอืไม่เกีย่วข้องกบัความรนุแรง ผลกระทบต่องบประมาณ: 
ประหยดัเงนิราชทณัฑ์ของรฐัอย่างต่อเนือ่งประมาณ 70 ล้านดอลลาร์สหรฐั
ต่อปี โดยจะประหยดัมากขึน้อกี (สูงสุด 90 ล้านดอลลาร์สหรฐั) ในระยะสอง
ทศวรรษข้างหน้านี ้ตวัเลขเงนิท่ีประหยดันีอ้าจแตกต่างออกไปมาก ทัง้นีข้ึน้
อยูก่บัการด�าเนนิการในอนาคตของรฐั

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง

ก�าหนดให้ตดิฉลาก ส�าหรบัอาหารดบิ หรอื อาหารแปรรปูทีเ่สนอขายให้แก่
ผูบ้รโิภคหากท�าจากพชืหรอืสตัว์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงพนัธกุรรมในรปูแบบ
ทีก่�าหนด ห้ามท�าการตลาดโฆษณาอาหารดงักล่าว หรอื อาหารแปรรปู
อ่ืนว่า “ธรรมชาต”ิ มข้ีอยกเว้นส�าหรบัอาหารบางประเภท ผลกระทบต่องบ
ประมาณ: ค่าใช้จ่ายประจ�าปีของรฐัเพิม่ขึน้จากสองหรอืสามแสนดอลลาร์
สหรฐั เป็นมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรฐั เพือ่ควบคมุการตดิฉลากอาหารที่
มกีารดดัแปลงพนัธกุรรม ส่วนทีเ่พิม่มากขึน้ แต่ไม่มากนกัคอื ค่าใช้จ่ายรฐัใน
การด�าเนนิการกับผูล้ะเมดิกฎเกณฑ์

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง

อาหารดัดแปลงพันธุกรรม การติดฉลาก  
แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย
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38 ท�าให้การ
ศกึษาส�าคญั

เป็นล�าดบัแรกอกี รบัประกนัว่าจะมี
กองทนุใหม่ต่อจ�านวนนกัเรยีนให้
แก่ทกุโรงเรยีนรฐับาลท้องถิน่เพือ่
ทดแทนงบประมาณทีถ่กูตดัไป
และพฒันาผลการศกึษา 38 ห้าม
นกัการเมอืงซาคราเมนโต้แตะเงนิ 
การตดัสนิใจเรือ่งการใช้จ่ายกระท�า
โดยหน่วยงานท้องถิน่ร่วมกบัชมุชน
และข้อก�าหนดความรบัผดิชอบที่
เข้มงวด รวมทัง้การตรวจสอบโดยผู้
ตรวจสอบบญัชอีสิระ

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

อตัราภาษรีายได้บคุคลจะเพิม่ขึน้
เป็นเวลา 12 ปี รายได้ทีเ่พิม่ขึน้จะใช้
เพือ่โรงเรยีน การดแูลเดก็ โรงเรยีน
ส�าหรบัเดก็ก่อนวยัเรยีน และช�าระ
คนืหนีร้ฐั

8 |  คู ่มืออ ้างอิงฉบับย ่อ

รับรับ ไม่รับไม่รับ

สนับสนุน คัดค้านสนับสนุน คัดค้าน

 ข้อเสนอท่ี ข้อเสนอท่ี  ข้อเสนอที่



คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ
  

38
ภาษีส�าหรับกองทุนการศึกษาและหลักสูตรปฐมวัย 
แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
Jason Kinney
Stop the Middle-Class Income Tax 

Hike—No on Prop. 38 
980 9th Street, Suite 2000
Sacramento, CA 95814
(916) 806-2719

สนับสนุน
รบั ข้อเสนอที ่ 38
(323) 426-6263
info@prop38forlocalschools.org
www.prop38forlocalschools.org

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
California Manufacturers & 

Technology Association 
1115 11th Street 
Sacramento, CA 95814
info@Stop39.com
www.Stop39.com

สนับสนุน
รบั ในข้อเสนอที ่39—ชาว
แคลฟิอร์เนยีปิดช่องโหว่กฎหมาย
ภาษเีงินได้นติบิคุคลนอกรฐั

www.cleanenergyjobsact.com

38 ท�าให้การ
ศกึษาส�าคญั

เป็นล�าดบัแรกอกี รบัประกันว่าจะมี
กองทนุใหม่ต่อจ�านวนนกัเรยีนให้
แก่ทกุโรงเรยีนรฐับาลท้องถ่ินเพ่ือ
ทดแทนงบประมาณทีถ่กูตดัไป
และพฒันาผลการศกึษา 38 ห้าม
นกัการเมอืงซาคราเมนโต้แตะเงนิ 
การตดัสนิใจเรือ่งการใช้จ่ายกระท�า
โดยหน่วยงานท้องถิน่ร่วมกบัชุมชน
และข้อก�าหนดความรบัผดิชอบท่ี
เข้มงวด รวมทัง้การตรวจสอบโดยผู้
ตรวจสอบบญัชอีสิระ

ข้อโต้แย้ง 

ไม่รบั ในข้อเสนอ
ที ่38: หากท่านมี

เงนิได้สุทธ ิ$17,346 ต่อปี ภาษขีอง
ท่านกจ็ะเพ่ิมข้ึน ยอดรวมภาษสีงู
ข้ึน $120 พันล้าน ไม่มข้ีอก�าหนดให้
นกัเรยีนปรบัปรงุผลการเรยีน เปลีย่น
ไม่ได้ใน 12 ปีแม้จะเป็นแค่การ
ลวง จะเกดิความเสียหายต่อธรุกิจ
ขนาดเล็ก ท�าให้คนตกงานหมด
อาชีพ นกัการศกึษา ผูเ้สยีภาษ ีและ
เจ้าของธรุกจิ ลงคะแนน ไม่รบั ใน
ข้อเสนอท่ี 38 

ข้อโต้แย้ง 

ข้อเสนอที ่39 
เป็นการเพิม่การ

เก็บภาษ ี$1 พนัล้าน จากผูส้ร้างงาน
ในรฐัแคลฟิอร์เนยีทีจ้่างงานคนงาน
ชนชัน้กลางจ�านวนหลายหมืน่คน 
เป็นสตูรความสญูเปล่าและการฉ้อ
ราษฎร์บงัหลวง เปรยีบเป็นการให้
เชค็เปล่ากับนกัการเมอืงซาคราเมน
โต้ให้ใช้จ่ายเงินพนัๆ ล้านโดยไม่มี
การตรวจสอบ รฐัแคลฟิอร์เนยีเป็น
หนีอ้ยูแ่ล้วหลายพนัล้าน ข้อเสนอที่ 
39 นีจ้ะท�าให้แย่ไปอกี

รบั ในข้อเสนอ
ที ่39 ช่วย

ปิดช่องโหว่ความไม่เป็นธรรมทาง
ภาษทีีย่อมให้นติบิคุคลนอกรฐัหลกี
เลีย่งภาษโีดยการจ้างงานนอกรฐั
แคลฟิอร์เนยี การปิดช่องโหว่จะช่วย
รกัษาต�าแหน่งงานท้องถิน่ และสร้าง
เงิน $1 พนัล้านแก่รฐัแคลฟิอร์เนยี 
กองทนุใช้เพือ่การสร้างงานใน
โครงการการใช้พลงังานอย่างมี
ประสทิธภิาพจะส่งผลต่อโรงเรยีน
และการลดดลุทีต่ดิลบ ลงคะแนน 
รบั ในข้อเสนอที ่39—เพือ่ปิดช่อง
โหว่

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถึง: 

อตัราภาษรีายได้บคุคลจะเพ่ิมข้ึน
เป็นเวลา 12 ปี รายได้ทีเ่พิม่ข้ึนจะใช้
เพือ่โรงเรยีน การดแูลเดก็ โรงเรยีน
ส�าหรบัเดก็ก่อนวยัเรยีน และช�าระ
คนืหนีร้ฐั

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร

การลงคะแนน ไม่รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มาย

ถึง: อตัราภาษีรายได้บคุคลจะยงัคง
อยูใ่นระดบัเดมิ จะไม่มทีนุเพิม่ขึน้ให้
แก่โรงเรยีน สถานดแูลเดก็ โรงเรยีน
ส�าหรบัเดก็ก่อนวัยเรยีน และการ
ช�าระหนีร้ฐั

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร

การลงคะแนน ไม่รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

ธรุกิจข้ามรฐัจะยงัคงสามารถเลอืกวธิี
การหนึง่ในสองในการจ่ายภาษเีงนิ
ได้แก่รฐัแคลฟิอร์เนยี 

การลงคะแนนเสยีง รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

ธรุกิจข้ามรฐัไม่อาจเลอืกวธิกีารเสยี
ภาษเีงินได้ให้แก่รฐัด้วยวธิทีเีอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่ตนมากทีส่ดุได้อีก
ต่อไป ธรุกิจข้ามรฐับางรายจะต้อง
ช�าระภาษเีงินได้นติบิคุคลมากขึน้
จากการเปลีย่นแปลงนี ้ประมาณครึง่
หนึง่ของรายได้จากการจดัเก็บภาษี
ทีเ่พิม่ขึน้ภายในห้าปีถดัไปจะใช้ใน
การสนบัสนนุความมปีระสทิธภิาพ
ในการใช้พลงังานและโครงการ
พลงังานทางเลอืก

เพิม่ภาษรีายได้แบบขัน้บนัได เป็นเวลาสิบสองปี เงนิรายได้จากภาษจีะใช้
ส�าหรบัโรงเรยีนทีส่อนตัง้แต่ระดบัช้ัน K-12 ซ่ึงจะใช้เวลาส่ีปีเพือ่จ่ายคนืหนี้
ของรฐั ผลกระทบต่องบประมาณ: รายได้ภาษีท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นเวลา 12 ปี – 
ราว 10 พนัล้านดอลลาร์สหรฐัต่อปีส�าหรบัปีแรกๆ มีแนวโน้มทีจ่ะเพิม่สงูขึน้
เมือ่เวลาผ่านไป กองทนุรวมใช้ส�าหรบัโรงเรยีน, การดแูลเดก็ และส�าหรบั
เดก็วยัก่อนเรยีน  อกีทัง้ช่วยผ่อนการช�าระหนีข้องรฐั

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง

ก�าหนดให้ธรุกิจหลายรฐัต้องจ่ายภาษเีงินได้ตามเปอร์เซน็ต์ยอดขายของ
ธรุกิจในรฐัแคลฟิอร์เนยี น�าเงินรายได้ทัง้หมดไปใช้ในโครงการพลงังาน
สะอาด/โครงการประหยดัพลงังานเป็นเวลาห้าปี ผลกระทบต่องบประมาณ: 
รายได้รฐัเพิม่ขึน้ปีละ 1 พนัล้านดอลลาร์สหรฐั ครึง่หนึง่ของจ�านวนนัน้ใน
ห้าปีข้างหน้าจะใช้ไปกับโครงการประหยดัพลงังาน จ�านวนมากของเงนิราย
ได้ทีเ่หลอืจะให้แก่โรงเรยีน 

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง

การจัดการด้านภาษีส�าหรับธุรกิจหลายรัฐ การให้เงินทุน
แก่พลังงานสะอาดและการประหยัดพลังงาน  
แนวคิดริเริ่มออกกฎหมาย 
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เยี่ยมชมเว็บไซต์ของส�านักงาน
เลขาธิการแห่งรัฐเพื่อ:

• คน้ควา้ขอ้มลูการรณรงคห์าเสยีงและ
กจิกรรมการลอ็บบีไ้ดท้ี่  
http://cal-access.sos.ca.gov

• อา่นคูม่อืแนะน�าส�าหรับผูม้สีทิธเิลอืกตัง้ใน
ภาษาอืน่ๆ ไดท้ี่  
www.voterguide.sos.ca.gov 

• คน้หาหนว่ยเลอืกต้ังของทา่น 
www.sos.ca.gov/elections/find- 
polling-place.htm

• หาขอ้มลูเกีย่วกบับตัรเลอืกตัง้ทาง
ไปรษณยี ์  
www.sos.ca.gov/elections/ 
elections_m.htm 

• หาขอ้มลูทีเ่ป น็ประโยชนส์�าหรับผูม้สีทิธิ
เลอืกตัง้เป น็ครัง้แรก  
www.sos.ca.gov/elections/new-voter

• ตดิตามผลการเลอืกตัง้แบบถา่ยทอดสด
หลงัป ดิหนว่ยเลอืกตัง้ในวนัเลอืกตัง้  
http://vote.sos.ca.gov 

เกี่ยวกับข้อโต้แย้งในบัตรเลือกตั้ง 

เลขาธกิารรฐัไมไ่ดเ้ป น็ผูเ้ขยีนขอ้โตแ้ยง้ใน
การลงคะแนน มาตรการส�าหรับขอ้โตแ้ยง้
ทีส่นบัสนนุและคา้นการลงคะแนนบญัญตัิ
ไว ใ้นมาตรการเกีย่วกบัการลงคะแนนของผู ้
สนบัสนนุและผูค้ดัคา้น ภาษาในการใตแ้ยง้
ทีเ่สนอไมส่ามารถยนืยนัความถกูตอ้งหรอื
เปลีย่นแปลงใดๆ ยกเวน้แตจ่ะมคี�าสัง่ศาลให ้
เปลีย่นแปลง

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสทิธใินการเลอืก
ตัง้ของทา่น ดหูนา้ 143 ในคูม่อืนี้

รบั ในข้อเสนอ
ที ่40 ป้องกนั

แผนทีเ่ขตวฒุสิมาชกิรฐัซ่ึงจดัท�า
โดยคณะกรรมาธกิารแบ่งเขตเลือก
ตัง้อสิระทีไ่ด้รบัการเหน็ชอบโดยผู้มี
สทิธิอ์อกเสยีง รบั ในข้อเสนอท่ี 40 
สนบัสนนุผูอ้อกเสยีงให้ควบคมุความ
รบัผดิชอบของนกัการเมอืงโดยการ
กนัพวกเขาออกจากกระบวนการแบ่ง
เขตเลอืกตัง้ กลุม่ข้าราชการท่ีด ีผู้
สงูอาย ุนกัธรุกจิและผูเ้สยีภาษแีนะน�า 
“รบั ในข้อเสนอที ่40” 

การลงคะแนนเสยีง รบั ในร่าง
กฎหมายนีห้มายถงึ: จะใช้

เขตเลอืกตัง้วฒุสิมาชกิรฐัซ่ึงจดัท�า
โดยคณะกรรมาธกิารแบ่งเขตเลือก
ตัง้อสิระต่อไป

คู่มืออ้างอิงฉบับย่อ
  

40
การก�าหนดเขตเลือกตั้งใหม่ สมาชิกวุฒิสภาประจ�าเขต
การปกครองต่างๆ ของรัฐ การลง 
ประชามติ 

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คัดค้าน 
FAIRDISTRICTS2012.com

สนับสนุน
รบั ข้อเสนอที ่40
ให้นกัการเมอืงมคีวามรบัผดิชอบ
1215 K Street, Suite 2260
Sacramento, CA 95814 
(866) 408-4527
Info@HoldPoliticiansAccountable.org
www.HoldPoliticiansAccountable.org

ข้อโต้แย้ง 

โดยการสนบัสนนุ  
ข้อเสนอที ่40 จดุ

มุ่งหมายของเราคอื การคว�า่การ
ก�าหนดเขตเลือกตัง้วุฒสิมาชกิ
ใหม่ของคณะกรรมาธกิารปี 2012 
อย่างไรกด็ ีศาลฏีกาประจ�ารฐัได้
ช้ีขาดว่าให้เกบ็เขตต่างๆ ไว้อยูกั่บ
ท่ีส�าหรบัปี 2012 เราได้หยดุการ
รณรงค์และไม่ได้ขอให้มกีารลง
คะแนนไม่รบั

การออกเสียงลงคะแนนของท่านหมายถึงอะไร

การลงคะแนน ไม่รบั ใน
ร่างกฎหมายนีห้มายถงึ: 

ศาลฏีการฐัแคลิฟอร์เนยีจะแต่งตัง้ผู้
มีคณุวุฒิพิเศษเพ่ือการก�าหนดเขต
เลือกตัง้วุฒสิมาชิกรฐัใหม่

การลงคะแนนเสยีงอนมุตั ิ“ใช่” และการลงคะแนนเสียงไม่ยอมรบั “ไม่” 
ส�าหรบัเขตการ เลอืกตัง้สมาชิกวุฒิสภาประจ�าเขตการปกครองใหม่ของรฐั
ทีแ่บ่งโดยคณะกรรมาธกิารแบ่งเขต เลือกตัง้ หากไม่ได้รบัการยอมรบั เขต
การปกครองต่างๆ จะได้รบัการปรบัใหม่โดยเจ้าหน้าท่ีซ่ึง ก�ากับดแูลโดย
ศาลฎกีาแคลฟิอร์เนยี ผลกระทบต่องบประมาณ: การลงประชามตทิีไ่ด้รบั
เสยีงอนมุตั ิไม่มผีลกระทบทางการคลังต่อรฐัหรอืหรอืรฐับาลท้องถิน่ การลง
ประชามตทิีไ่ด้รบัเสยีงปฏเิสธจะ ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายเพียงครัง้เดยีว ประมาณ 
1 ล้านดอลลาร์สหรฐัต่อรฐัและเทศมณฑลต่างๆ

สรุป ใส่บัตรลงคะแนนโดยลายมือชื่อของผู้ยื่นค�าร้อง
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