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Lahat tayo ay gusto ng mas mabuting mga paaralan.
Pero ang paglalagay ng $120 BILYONG BAGONG MGA DOLYAR NA 

BUWIS sa isang bagong hindi nananagot na burukrasya ng estado ay hindi 
magbabalik sa mahusay na edukasyon para sa ating mga bata.

Sa halip na repormahin ang sistema, linisin ang basura at mga pang-aabuso, ang 
Prop. 38 ay nagtataas ng mga buwis at naghahagis ng karagdagang pera sa isang 
hihindi nananagot na burukrasya:

•	 Ang Prop. 38 ay isang malaking pagtaas ng buwis sa kita para sa mga gitnang 
uri na nagbabayad ng buwis at maliliit na negosyo. Kung kumikita ka ng 
$8,000 o higit kada taon sa nabubuwisang kita, ang iyong mga antas ay 
tataas ng hanggang 21% para sa susunod na LABINDALAWANG TAON.

•	 Ang Prop. 38 ay pipinsala sa maliliit na negosyo sa pamamagitan ng 
drastikong pagtataas ng mga buwis sa mga negosyo ng pamilya na 
naghaharap at nagbabayad ng mga buwis sa kita bilang mga indibidwal, 
hindi bilang mga korporasyon.

•	 Ang Prop. 38 ay pumapatay ng mga trabaho sa maliliit at pampamilyang negosyo 
kung saan karamihan ng pagdami ng trabaho ay nangyayari. Ang California ay 
may ikatlong-pinakamataas na antas ng kawalan ng trabaho sa bansa.

•	 Ang Prop. 38 ay hindi mababago sa labindalawang taon—kahit na sa kaso 
ng pandaraya o pag-aaksaya.

•	 Ang Prop. 38 ay nagbibigay sa mga pulitiko ng Sacramento ng $3 bilyon  
sa isang taon para sa apat na taon upang gastahin sa paraang gusto nila.

•	 Ang Prop. 38 ay lumilikha ng magastos na bagong burukrasya sa 
pamamagitan ng pagpilit sa mga paaralan na dumaan sa masalimuot na 
kuskos-balungos upang makatanggap ng basikong pagpopondo lamang,  
at nag-uutos ng mga bagong programa habang ang mga kailangang 
pagganap ng paaralan ay binabawasan.

•	 Ang Prop. 38 ay talagang walang ginagawa upang pabutihin ang pagganap 
ng estudyante.

Samahan ang mga edukador, doktor, mga opisyal ng pagpapatupad ng batas, 
mga organisasyon ng nagbabayad ng buwis at maliliit na negosyo sa pagboto ng 
Hindi sa 38. www.StoptheMiddleClassTaxHike.com.

ANDREW WONG, Miyembro
Pinag-isang Distrito ng Paaralan ng Pomona, Lupon ng Edukasyon
KEITH ROYAL, Presidente
California State Lifeguard Association;
RICHARD RIDER, Tagapangulo
San Diego Tax Fighters

Ang edukasyon ay ating kinabukasan dahil ang mga bata ay ang ating 
kinabukasan. Kung walang mahuhusay na paaralan, ang ating estado ay 
mawawalan ng sanay na lakas paggawa na kailangan upang palaguin ang aking 
ekonomiya at lumikha ng mga trabaho.

Sa halip na mamuhunan sa ating mga paaralan, ang mga lider na pampulitika 
mula sa parehong partido ay nagbabawas. Mula noong 2008, binawasan nila ang 
mga badyet ng paaralan ng $20 bilyon. Higit sa 40,000 edukador ang natanggal, 
at ngayon ang California ay may pinakamalaking mga sukat ng klase sa bansa.

IBALIK AT PALAWAKIN ANG PAGPOPONDO SA PAARALAN.
Ang Proposisyon 38 ay ginagawa ang mga paaralan na isang priyoridad muli. Ito 

ay nagkakaloob ng iginagarantiyang pagpopondo upang ibalik ang isang maraming-
larangan na edukasyon at pabutihin ang mga bungang pang-edukasyon.

Ito ay gumagarantiya ng bilyun-bilyong dolyar sa mga lokal na paaralan batay sa 
pagpapatala, pangkaraniwang $10 bilyon taun-taon sa labindalawang taon.

Ang lugar ng paaralan ay makakagamit ng pera upang bawasan ang mga sukat 
ng klase o ibalik ang mga klase sa sining, musika, matematika, agham, bokasyonal 
at teknikal na edukasyon at paghahanda sa kolehiyo—batay sa magkakaibang 
pangangailangan sa magkakaibang paaralan.

Alamin kung gaano karaming bagong pagpopondo ang ipinadadala ng 
Proposisyon 38 nang tuwiran sa mga paaralan sa inyong komunidad sa: www.
moneyforlocalschools.org/restore.

HADLANGAN ANG HIGIT PANG MGA PAGBAWAS.
Ang Proposisyon 38 ay tumutulong na hadlangan ang higit pang mga pagbawas 

sa badyet sa paglalaan ng $3 bilyon taun-taon hanggang 2016–17 upang bawasan 
ang kakulangan ng estado sa pamamagitan ng pagbabayad sa utang sa bono para 
sa edukasyon ng estado.

INIHAHANDA ANG MGA BATA UPANG MAGTAGUMPAY.
Ang 38 ay nagkakaloob ng higit sa $1.1 bilyon taun-taon upang ibalik ang mga 

ibinawas sa badyet sa edukasyon na maagang panahon ng pagkabata, pabutihin 
ang kalidad, at palawakin ang kakayahang makapasok sa preschool.

ISANG MAKATARUNGANG-BAHAGI NA PARAAN UPANG 
MAMUHUNAN SA ATING MGA PAARALAN.

Bilang mga Taga-California, tayong lahat ay dapat tumulong upang mapabuti ang 
ating mga paaralan dahil tayong lahat ay magkakaroon ng mga benepisyong dadalhin 
ng mas mabuting mga paaralan sa ekonomiya ng estado at kalidad ng buhay.

Ang Proposisyon 38 ay nagkakaloob ng $10 bilyon taun-taon upang ibalik ang 
pagpopondo ng paaralan sa pamamagitan ng pagtataas ng mga antas ng buwis sa kita 
pagkatapos ng lahat ng pagbawas, ginagamit ang dumadausdos na panukat batay sa 
kakayahang magbayad. Ang pinakamayayamang nagbabayad ng buwis ay nagbabayad 
ng pinakamalaki, may mga antas na tumataas ng 2.2% para sa mga indibidwal na 
higit sa $2.5 milyon. Sa mababang panig, ang mga nagbabayad ng buwis na may mga 
kitang mas mababa sa $25,000 ay magbabayad ng taunang pangkaraniwan na $7.00.

Alamin kung paano nakakaapekto ang Proposisyon 38 sa mga nagbabayad ng 
buwis na tulad ninyo sa: www.moneyforlocalschools.org/taxcalculator.

LIMANG GARANTIYA SA MGA MAGULANG AT NAGBABAYAD  
NG BUWIS:

•	 Hindi magagalaw ng Lehislatura ang pera. ANG 38 AY NAGBABAWAL sa 
Lehislatura na ilihis o hiramin ang pera, at hindi nito magagamit ang bagong 
pera upang palitan ang perang kasalukuyang natatanggap ng mga paaralan.

•	 Ang pagpopondo sa paaralan ay DAPAT pumunta sa kada mag-aaral sa bawat 
paaralan at dapat gastahin sa paaralan. Ang mga pondo ay susuriin at anumang 
tangkang maling paglalaan ay isang felony na maparurusahan ng panahon sa 
kulungan at isang pagbabawal sa paghawak ng pampublikong katungkulan.

•	 Ang pera ay HINDI magagasta upang taasan ang mga suweldo o pensiyon ng 
mga tauhan ng paaralan, at ang 38 ay nagbabawal ng paggasta ng higit sa 
1% sa pangangasiwa.

•	 Ang mga desisyon sa paggasta ay lokal na gagawin, pagkatapos ng kontribusyon 
ng publiko. Ang mga Distrito ay DAPAT magsagawa ng mga bukas na 
pulong sa bawat lugar ng paaralan upang makakuha ng kontribusyon mula 
sa mga magulang, edukador at sa komunidad bago gastahin ang pera.

•	 Ang mga distrito ng paaralan ay mananagot para sa pagpapabuti ng bawat 
paaralan. Sila ay DAPAT magtatag ng taunang mga hangarin sa pagpapabuting 
pag-edukasyon para sa bawat paaralan, at mag-ulat sa publiko kung paano 
ginasta ang pera at kung ang mga hangaring pagpapabuti ay nakamit.

GAWING PRIYORIDAD MULI ANG MGA PAARALAN. OO SA 38.

CAROL KOCIVAR, Presidente
California State Parent Teacher Association
EDWARD JAMES OLMOS, Aktor
ARUN RAMANATHAN, Direktor na Tagapagpaganap
Education Trust-West
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Hindi sa Prop. 38:
$120 Bilyon na Pagtaas ng Buwis sa Kita sa Karamihan ng mga Taga-California
Kung kumikita ka ng $17,346 o higit kada taon sa nabubuwisang kita,  

ang Prop. 38 ay nagtataas ng antas ng iyong buwis sa personal na kita sa California 
ng hanggang 21%, bukod sa binabayaran mo sa Pederal na pamahalaan.

Ang pagtaas ng buwis ng Prop. 38 ay nagpapatuloy hanggang 2024. Kung ikaw 
ay may isang anak na papasok sa unang grado, magbabayad ka ng mas mataas na 
mga buwis sa kita hanggang magtapos ang iyong anak mula sa mataas na paaralan.

Kahit na ang ekonomiya ay bumuti at mas maraming tao ang nakabalik sa 
trabaho, ang mga pagtaas ng buwis ay magpapatuloy. Kahit walang kailangang 
mga reporma sa sistema ng ating edukasyon, tulad ng kakayahan na magtanggal 
ng masasamang guro, ang mga pagtaas ng buwis ay magpapatuloy. Ang Prop. 38 
ay nagtatali sa atin sa mas mataas na mga antas ng buwis sa kita para sa susunod 
na labindalawang taon—anuman ang mangyari!

Ang mga pulitiko at burukrata ay tumatanggap ng bilyun-bilyon sa mga 
bagong buwis, na talagang walang pananagutan sa kung paano ginagasta ang pera 
at magkano ang tunay na nakakarating sa silid-aralan.

Inaasinta ang Maliit na Negosyo at Pumapatay ng mga Trabaho
Humigit-kumulang na 3.8 milyon na maliliit na negosyo sa California ang 

nagbabayad ng mga indibidwal na buwis sa kanilang mga kita, sa halip na ang mga 
buwis ng korporasyon. Bunga nito, ang maliliit na negosyo ay mapipinsala ng mga 
mas mataas na buwis na ito—maging ang mga negosyong kumikita ng kasingliit 
ng $30,000 o $40,000 sa isang taon.

Sa halip na lumikha ng mga trabaho at pabutihin ang ekonomiya, 
ang Prop. 38 ay pipilit sa mga negosyo ng pamilya na magbawas ng mga trabaho, 
lumabas ng estado, o kaya ay magsara. Kung magagawa nilang manatili sa 
negosyo, itataas nila ang mga presyo upang bayaran ang mas mataas na mga buwis, 
na sa huli ay ipapasa sa mga mamimili.

Walang mga Iniaatas upang Pabutihin ang Pagganap ng Paaralan
Sa ilalim ng 38, walang mga iniaatas upang pabutihin ang pagganap ng paaralan 

o paalisin ang masasamang guro. Napakalaking pera ang patuloy na gagastahin sa 
pangangasiwa, tagapayo, pensiyon, benepisyo at gastos sa pagpapatakbo at napakaliit 
ang gagastahin sa silid-aralan. Sa kasalukuyan, 24% ng mga estudyante ng California 

ay hindi nagtatapos mula sa mataas na paaralan. Ang Prop. 38 ay nagbubuhos ng 
mga karagdagang pera sa isang sistema na bumibigo sa ating mga bata na hindi nag-
aatas ng mga pagpapabuti sa mga bunga para sa mga estudyante.

Walang mga Pagbabago, Maging sa Pandaraya o Pag-aaksaya, para sa 
Labindalawang Taon

Ang Prop. 38 ay nagtataglay ng isang espesyal na tadhana na nakatago sa 
dalawampu't-pitong pahina nito ng maliliit na letra na nagbabawal ng anumang 
mga pagbabago sa panukala hanggang 2024 (nang walang isa pang boto ng mga 
tao), kahit na sa kaso ng pag-aaksaya, pandaraya o pang-aabuso.

$120 Bilyon sa mga Bagong Buwis, pero Wala upang Bawasan ang Ating Kakulangan
Ang Prop. 38 ay nagpapahintulot sa mga pulitiko sa Sacramento na patuloy na 

gumasta. Wala sa Prop. 38 na nag-aatas ng alinman sa mga pondong gagamitin 
partikular para sa pagbawas ng kakulangan at walang nagpapatigil sa mga pulitiko 
na pagbabalik sa atin sa gulong kinalalagyan natin ngayon, kahit na may $120 
bilyon sa mga bagong buwis.

Hindi sa Prop. 38:
•	 27 pahina ng maliliit na letra at depekto.
•	 $120 bilyon sa mas mataas na mga buwis
•	 Nagtataas ng mga buwis sa kita para sa nabubuwisang mga kita na higit  

sa $17,346
•	 Pinipinsala ang maliit na negosyo at pumapatay ng mga trabaho
•	 Walang mga Iniaatas upang Pabutihin ang Pagganap ng Paaralan
•	 Hindi mababago sa labindalawang taon—kahit na sa pandaraya o 

pag-aaksaya—nang walang iba pang boto
Hindi sa Prop. 38—Isa pang madepekto, magastos at nakapagliligaw na inisyatibo.

ALLAN ZAREMBERG, Presidente
California Chamber of Commerce
KEN WILLIAMS, Miyembro
Lupon ng Edukasyon ng Orange County
THOMAS HUDSON, Direktor na Tagapagpaganap
California Taxpayer Protection Committee

Ang ating mga paaralan ay humaharap sa problema. $20 bilyon sa mga 
pagbawas ng badyet. Ika-47 mula sa 50 estado sa kada mag-aaral na paggasta. 
40,000 edukador na natanggal. Sa halip na unahin ang edukasyon, ang mga 
pulitiko ay nagbabawas.

Ang Prop. 38 ay nag-aalay ng mga solusyon. Ang mga kalaban nito ay 
hindi nag-aalay ng mga solusyon, mga nakapagliligaw na atake lamang.

•	 Huwag paniwalaan ang mga taktikang pananakot tungkol sa mga buwis.  
Sa ilalim ng 38, ang mga antas ng buwis sa kita ay tataas sa pagitan ng 0.4% 
at 2.2%, hindi 21%.

•	 Ang maliliit na negosyong kumikita ng $30,000 hanggang $40,000 ay 
HINDI “mawawasak.” Ang pangkaraniwang pagtaas ng 38 para sa mga 
kitang nasa pagitan ng $25,000 at $50,000 ay $54.

•	 Ang pera ng 38 para sa mga paaralan ay DAPAT pumunta sa kada mag-
aaral sa bawat lokal na lugar ng paaralan. Ito ay DAPAT gastahin doon—
kung saan naroon ang mga estudyante—at ito ay DAPAT gamitin upang 
pabutihin ang mga bunga sa estudyante. HINDI MAGAGALAW NG 
MGA PULITIKO ANG PERA.

•	 Ang 38 ay NAGBABAWAL ng paggamit ng pera ng paaralan upang 
taasan ang mga suweldo, pensiyon o ibang mga benepisyo; ang paggasta sa 
pangangasiwa ay HINDI maaaring humigit sa 1%.

•	 May tunay na pananagutan. Ang 38 ay NAG-AATAS ng isinisiwalat sa 
publiko na mga independiyenteng pagsusuri at ulat sa mga resultang pang-
edukasyon. Ang pagtatangkang gumawa ng maling paglalaan ay isang felony.

•	 Magagawang susugan ng MGA BOTANTE ang 38, pero HINDI NG MGA 
PULITIKO. Ito ay nagpoprotekta sa garantiya ng 38 na ang Lehislatura ay 
hindi maaaring maglipat ng pera mula sa mga paaralan.

Ang Proposisyon 38 ay gumagarantiya na ang bagong pagpopondo ng mga 
paaralan ay pangkaraniwang $10 bilyon taun-taon para sa labindalawang 
taon upang ibalik ang mga nabawas at pabutihin ang mga bungang 
pang-edukasyon.

Umaasa tayo sa mga pampublikong paaralan upang turuan ang ating mga 
anak at magkaloob sa mga tagapag-empleyo ng mga sanay, produktibong 
empleyado. Ang kabiguang mamuhunan sa mga paaralan ay nakakasakit sa 
ating mga bata at sa ating ekonomiya.

Kayo mismo ang bumasa ng 38 prop38forlocalschools.org.
Gawing priyoridad ang mga paaralan. Oo sa 38.

CELIA JAFFE, Presidente
Ik-4 na Distritong PTA, Orange County
ALEX KAJITANI
Guro ng Taong 2009 ng California
TINA REPETTI-RENZULLO
Guro ng Taong 2010–2011 ng County ng Los Angeles
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