
Pagkaraan ng mga taon 
ng pagbawas sa mga 

paaralan at kaligtasan ng publiko, 
panahon na upang manindigan. 
Ang Prop. 30 ay humihingi sa mga 
pinakamayaman na pansamantalang 
magbayad ng mas marami upang 
hadlangan ang malalalim na pagbawas 
sa paaralan, magkaloob ng bilyun-
bilyon sa bagong pagpopondo sa 
edukasyon, igarantiya ang lokal na 
kaligtasan ng publiko at tumulong 
na balansehin ang badyet ng estado. 
Kumuha ng karagdagang kaalaman sa 
YesOnProp30.com.

Ang botong OO sa panukalang 
ito ay nangangahulugang: 

Tataasan ng estado ang mga buwis sa 
personal na kita sa mga nagbabayad ng 
buwis na malaki ang kita para sa pitong 
taon at mga buwis sa pagbebenta para 
sa apat na taon. Ang mga kita sa bagong 
buwis ay makukuha upang pondohan 
ang mga programa sa badyet ng estado.

MADALING-MASASANGGUNING PATNUBAY
  

30
ANG  

PROP
MGA PANSAMANTALANG BUWIS UPANG PONDOHAN ANG EDUKASYON.  
IGINAGARANTIYANG PAGPOPONDO SA LOKAL NA KALIGTASAN NG PUBLIKO.  
INISYATIBONG SUSOG SA SALIGANG-BATAS.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

LABAN
Hindi sa 30—Mga Taga-California para 

sa mga Reporma at Trabaho, Hindi 
mga Buwis

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

PANIG
Ace Smith
Oo sa Proposisyon 30
2633 Telegraph Avenue #317
Oakland, CA 94612
(510) 628-0202
YesOnProp30@TakeAStandCA.com
YesOnProp30.com

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

LABAN
Mga Taga-California para sa Malinaw at 

Nananagot na Pamahalaan

PANIG
Mga Nagbabayad ng Buwis para sa 

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

MGA PANGANGATWIRAN

HINDI sa 30—$50 
bilyon sa mas mataas 

na mga buwis sa pagbebenta at kita, 
pero walang garantiya ng karagdagang 
pera para sa mga paaralan. Ang Prop. 
30 ay hindi nagrereporma ng mga 
paaralan, mga pensiyon o pumuputol 
sa pag-aaksaya at burukrasya. Hindi 
natin malalaman kung saan tunay 
na pumupunta ang pera. Ang mga 
edukador, maliliit na negosyo at mga 
grupo ng nagbabayad ng buwis ay 
nagsasabi ng HINDI sa 30.

MGA PANGANGATWIRAN

Ang Proposisyon 
31 ay isang lubhang 

madepektong inisyatibo na nagtatali 
ng magagastos at magkakasalungat na 
tadhana sa Saligang-batas, magiging 
dahilan ng mga habla, pagkalito, at 
gastos. Ang Prop. 31 ay nagbabanta 
sa kaligtasan ng publiko, kapaligiran, 
humahadlang sa mga pagtaas sa 
hinaharap sa pagpopondo para sa mga 
paaralan, at hinaharangan ang mga 
pagbawas ng buwis. Samahan ang mga 
guro, pulis, mga tagapagtaguyod ng 
konserbasyon, mga tagareporma ng 
buwis: bumoto ng hindi sa Prop. 31.

Ang OO sa 31 ay pipigil 
sa mga pulitiko sa 

pagpapanatili sa mga Taga-California 
na hindi nalalaman ang tungkol sa 
kung paano gumaganap ang kanilang 
pamahalaan. Hahadlangan nito ang 
estado sa pagpasa ng mga badyet sa 
likod ng mga saradong pinto, pipigilan 
ang mga pulitiko na lumikha ng mga 
programa sa pamamagitan ng perang 
hindi taglay ng estado, at aatasan ang 
mga pamahalaan na mag-ulat ng mga 
resulta bago gumasta ng karagdagang 
pera.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

Ang botong HINDI 
sa panukalang ito ay 

nangangahulugang: Ang estado ay hindi 
magtataas ng mga buwis sa personal 
na kita o mga buwis sa pagbebenta. 
Ang mga pagbawas sa paggasta ng 
estado, unang-una sa mga programa 
sa edukasyon, ay magkakabisa sa 
2012–13.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

Ang botong HINDI 
sa panukalang ito 

ay nangangahulugang: Ang mga 
responsibilidad sa pananalapi ng 
Lehislatura at Gobernador, kabilang ang 
pang-estado at lokal na pagbabadyet at 
mga pamamaraan sa pagbabantay, ay 
hindi magbabago. Ang mga lokal na 
pamahalaan ay hindi bibigyan ng (1) 
pagpopondo upang ipatupad ang mga 
bagong plano na nag-uugnay ng mga 
serbisyo o (2) awtoridad na bumuo ng 
kanilang mga sariling pamamaraan para 
sa pangangasiwa ng mga programa ng 
estado.

Ang botong OO sa panukalang 
ito ay nangangahulugang: Ang 

mga partikular na responsibilidad 
sa pananalapi ng Lehislatura at 
Gobernador, kabilang ang pang-
estado at lokal na pagbabadyet at 
mga pamamaraan sa pagbabantay, 
ay hindi magbabago. Ang mga lokal 
na pamahalaan na lumilikha ng mga 
plano upang pag-ugnayin ang mga 
serbisyo ay tatanggap ng pagpopondo 
mula sa estado at maaaring bumuo ng 
kanilang mga sariling pamamaraan para 
sa pangangasiwa ng mga programa ng 
estado.

Nagtataas ng mga buwis sa mga kitang higit sa $250,000 sa pitong taon at mga 
buwis sa pagbebenta ng ¼ na sentimos sa apat na taon, upang pondohan ang mga 
paaralan. Iginagarantiya ang paglipat ng pagpopondo sa kaligtasan ng publiko. 
Tama sa Pananalapi: Nadagdagang mga kita sa buwis ng estado hanggang  
2018-19, pangkaraniwang mga $6 na bilyon taun-taon sa susunod na ilang  
taon. Ang mga kita ay makukuha para sa pagpopondo ng badyet ng estado. 
Sa 2012-13, ang nakaplanong mga pagbawas sa paggasta, unang-una sa mga 
programa sa edukasyon, ay hindi mangyayari.

BUOD Inilagay sa Balota sa Pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon

Nagtatatag ng dalawang-taong badyet ng estado.  Nagtatatag ng mga tuntunin sa 
pagpapalit sa mga bagong paggasta, at mga pagbawas ng Gobernador sa badyet 
sa mga emerhensiya sa pananalapi.  Magagawa ng mga lokal na pamahalaan 
na baguhin ang paggamit ng mga batas na namamahala sa mga programang 
pinopondohan ng estado.  Tama sa Pananalapi:  Nabawasang mga kita sa buwis 
sa pagbebenta ng estado na mga $200 milyon taun-taon, na may kaugnay na 
pagtaas ng pagpopondo sa mga lokal na pamahalaan.  Iba, posibleng mas malaking 
mga pagbabago sa pang-estado at lokal na badyet, depende sa mga desisyon sa 
hinaharap ng mga pampublikong opisyal.

BUOD Inilagay sa Balota sa Pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon

BADYET NG ESTADO. ESTADO AT LOKAL NA PAMAHALAAN.
INISYATIBONG SUSOG SA SALIGANG-BATAS AT BATAS.  

31
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Ang Prop. 32 AY 
PUMUPUTOL SA 

TALING PERA SA PAGITAN NG 
MGA ESPESYAL NA INTERES 
AT MGA PULITIKO sa abot ng 
ipinahihintulot ng saligang-batas. 
Nagbabawal ng mga kontribusyon 
mula sa mga korporasyon AT mga 
unyon sa mga pulitiko. Nagbabawal 
ng mga kontribusyon mula sa mga 
kontratista ng pamahalaan. Pinatitigil 
ang pagkuha sa pasahod para sa 
pulitika, ginagawang boluntaryo ang 
LAHAT ng kontribusyon. WALANG 
MGA BUTAS, WALANG MGA 
PAGKALIBRE. Bumoto ng OO upang 
linisin ang Sacramento.

Ang botong OO sa panukalang 
ito ay nangangahulugang: 

Hindi magagamit ng mga unyon at 
korporasyon ang perang ibinawas 
mula sa suweldo ng empleyado 
para sa mga layuning pampulitika. 
Ang mga unyon, korporasyon, at 
kontratista ng pamahalaan ay sasailalim 
sa karagdagang mga pagtatakda sa 
pagtustos sa kampanya.

  

32
MGA KONTRIBUSYONG PAMPULITIKA SA PAMAMAGITAN 
NG PAGBAWAS SA PASAHOD.  MGA KONTRIBUSYON SA 
MGA KANDIDATO. INISYATIBONG BATAS.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

LABAN
Chris Dombrowski
Hindi sa 32, inisponsor ng mga 

edukador, bumbero, empleyado 
ng paaralan, tagapagkaloob ng 
pangangalagang pangkalusugan, 
pulis at mga organisasyon ng paggawa 
na salungat sa mga espesyal na 
pagkalibre mula sa mga tuntunin sa 
pagtustos ng kampanya para sa mga 
espesyal na interes na korporasyon.

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

PANIG
Oo sa 32—Patigilin Ngayon ang 

Pera ng Espesyal na Interes. 
Sinusuportahan ng mga may-ari ng 
maliit na negosyo, mga magsasaka, 
edukador, at nagbabayad ng buwis.  

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

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

LABAN
Kampanya ng Bantay na Mamimili
(310) 392-0522
VoteNo@StopProp33.org
www.StopProp33.org

PANIG
Oo Sa 33—Batas ng 2012 sa 

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

MGA PANGANGATWIRAN

Ang Prop. 32 ay hindi 
isang reporma—ito ay 

naglilibre sa  Super PACs ng negosyo 
at libu-libong malaking negosyo mula 
sa tadhana nito, at kasabay nito ay 
ginagamit ang mga pagtatakda sa mga 
nagtatrabahong tao at sa kanilang mga 
unyon. Ito ay hindi makatarungan, 
hindi balanse, at hindi mag-aalis ng 
pera mula sa pulitika. Ang League 
of Women Voters ay humihimok ng 
botong Hindi!

MGA PANGANGATWIRAN

Ang Proposisyon 33 ay 
isa pang mapanlinlang na 

hakbang ng kompanya ng seguro. Ang 
mga kompanya ng seguro ay gumasta 
ng milyun-milyon upang maipasa 
ang isang katulad na batas noong 
2010—tinalo ito ng mga botante. Ang 
Proposisyon 33 ay nagpapahintulot 
sa mga tagaseguro ng awto na taasan 
ang mga hulog ng mga responsableng 
drayber ng hanggang $1,000, hindi 
makatarungang pinarurusahan ang 
mga taong tumigil sa pagmamaneho 
para sa mga lehitimong dahilan. Ang 
mga tagapagtaguyod ng mamimili ay 
SUMASALUNGAT sa Prop. 33. 

Ang mga Taga-California 
na may seguro sa 

sasakyan ay umaani ng diskuwento 
dahil sa pagsunod sa batas. Pero kung 
magpalit ka ng kompanya mawawala 
ang iyong diskuwento. Ang Proposisyon 
33 ay nagpapahintulot sa inyo ng 
kalayaang magpalit ng kompanya 
ng seguro at panatilihin ang inyong 
diskuwento. Ang Proposisyon 33 ay 
nagtutulak sa mga kompanya ng seguro 
na makipagtagisan, tumutulong na 
ibaba ang mga presyo, at magbigiay ng 
seguro sa mas maraming drayber.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

Ang botong HINDI 
sa panukalang ito 

ay nangangahulugang: Hindi 
magkakaroon ng pagbabago sa mga 
umiiral na batas na nangangasiwa 
sa kakayahan ng mga unyon at 
korporasyon na gumamit ng perang 
ibinawas mula sa suweldo ng isang 
empleyado para sa mga layuning 
pampulitika. Ang mga unyon, 
korporasyon, at kontratista ng 
pamahalaan ay patuloy na sasailalim 
sa mga umiiral na batas sa pagtustos sa 
kampanya.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

Ang botong HINDI 
sa panukalang ito 

ay nangangahulugang: Ang mga 
tagaseguro ay maaaring magkaloob 
ng mga diskuwento sa kanilang mga 
matagal nang parokyano ng seguro sa 
awto, pero patuloy na pagbabawalan 
na magkaloob ng mga naturang 
diskuwento sa mga bagong parokyano 
na lilipat mula sa ibang mga tagaseguro.

Ang botong OO sa panukalang 
ito ay nangangahulugang: Ang 

mga kompanya ng seguro ay maaaring 
mag-alok sa mga bagong parokyano 
ng isang diskuwento sa kanilang mga 
hulog sa seguro sa awto batay sa bilang 
ng mga taon sa naunang limang taon na 
ang parokyano ay nakaseguro.

Pinagbabawalan ang mga unyon na gamitin ang ibinawas-sa-pasahod na mga 
pondo para sa mga layuning pampulitika.  Ginagamit ang katulad na pagbabawal 
sa mga pagbawas sa pasahod, kung mayroon, ng mga korporasyon o mga 
kontratista ng pamahalaan.  Ipinagbabawal ang mga kontribusyon ng unyon at 
korporasyon sa mga kandidato at sa kanilang mga komite.  Ipinagbabawal ang 
mga kontribusyon ng kontratista ng pamahalaan sa mga inihahalal na opisyal o sa 
kanilang mga komite.  Tama sa Pananalapi:  Nadagdagang mga gastos ng estado at 
lokal na pamahalaan, posibleng humigit sa $1 milyon taun-taon, upang pairalin at 
ipatupad ang mga iniaatas ng panukala.

BUOD Inilagay sa Balota sa Pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon

Binabago ang kasalukuyang batas upang pahintulutan ang mga kompanya 
ng seguro na magtatag ng mga presyo batay sa kung ang drayber ay dati nang 
may seguro sa awto sa alinmang kompanya ng seguro.  Pinahihintulutan ang 
proporsiyonal na diskuwento sa mga drayber na may naunang pagsakop.  
Pinahihintulutan ang mas malaking halaga para sa mga drayber na walang 
kasaysayan ng patuloy na pagsakop.  Tama sa Pananalapi:  Malamang na walang 
malaking epekto sa pananalapi sa mga kita ng estado sa buwis sa bayad sa seguro.

BUOD Inilagay sa Balota sa Pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon

MGA KOMPANYA NG SEGURO SA AWTO. MGA PRESYONG 
BATAY SA KASAYSAYAN NG DRAYBER SA PAGSAKOP NG 
SEGURO. INISYATIBONG BATAS.

  

33

34 ay gumagarantiya 
na hindi tayo 

bibitay ng isang inosenteng tao sa 
pamamagitan ng pagpapalit sa sirang 
parusang kamatayan ng California 
ng habambuhay sa bilangguan nang 
walang posibilidad ng parol. Ang 
mga pumatay ay pinagtatrabaho 
at pinagbabayad nito ng utos-ng-
hukuman na pagbabalik sa mga 
biktima. Ang 34 ay nakapagtitipid ng 
mga naaksayang dolyar at dinadala ang 
$100 milyon sa pagpapatupad ng batas 
upang lutasin ang mga panggagahasa at 
pagpatay.

Ang botong OO sa panukalang 
ito ay nangangahulugang: 

Walang mga nagkasala na maaaring 
sentensiyahan ng kamatayan sa 
ilalim ng batas ng estado. Ang mga 
nagkasalang kasalukuyang may 
sentensiyang kamatayan ay muling 
sesentensiyahan ng habambuhay nang 
walang posibilidad ng parol. Ang 
estado ay magkakaloob ng kabuuang 
$100 milyon sa mga gawad sa mga 
ahensiya ng lokal na pagpapatupad ng 
batas sa susunod na apat na taon.

  

34
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34 ay gumagarantiya 
na hindi tayo 

bibitay ng isang inosenteng tao sa 
pamamagitan ng pagpapalit sa sirang 
parusang kamatayan ng California 
ng habambuhay sa bilangguan nang 
walang posibilidad ng parol. Ang 
mga pumatay ay pinagtatrabaho 
at pinagbabayad nito ng utos-ng-
hukuman na pagbabalik sa mga 
biktima. Ang 34 ay nakapagtitipid ng 
mga naaksayang dolyar at dinadala ang 
$100 milyon sa pagpapatupad ng batas 
upang lutasin ang mga panggagahasa at 
pagpatay.

Ang botong OO sa panukalang 
ito ay nangangahulugang: 

Walang mga nagkasala na maaaring 
sentensiyahan ng kamatayan sa 
ilalim ng batas ng estado. Ang mga 
nagkasalang kasalukuyang may 
sentensiyang kamatayan ay muling 
sesentensiyahan ng habambuhay nang 
walang posibilidad ng parol. Ang 
estado ay magkakaloob ng kabuuang 
$100 milyon sa mga gawad sa mga 
ahensiya ng lokal na pagpapatupad ng 
batas sa susunod na apat na taon.

MADALING-MASASANGGUNING PATNUBAY
  

34
PARUSANG KAMATAYAN. INISYATIBONG BATAS.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

LABAN
Mga Taga-California para sa Hustisya at  

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

PANIG
Steve Smith
OO sa 34—SAFE California na 

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

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

LABAN
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/

PANIG
Kristine Kil
Bumoto ng Oo sa 35
P.O. Box 7057
Fremont, CA 94537
(510) 473-7283
info@VoteYesOn35.com
www.VoteYesOn35.com

MGA PANGANGATWIRAN

Ang California ay sira.  
Ang Prop. 34 ay 

gagastusan ng mga nagbabayad ng 
buwis ng $100 milyon sa apat na 
taon at maraming milyon pa, sa 
pangmatagalan. Ang mga nagbabayad 
ng buwis ay magbabayad ng hindi 
kukulangin sa $50,000 buong-buhay 
na pangangalagang pangkalusugan/
pabahay sa mga mamamatay-tao na 
nagpahirap, nanggahasa, at pumatay 
ng mga bata, pulis, ina at ama. Ang 
mga DA, Siyerip at Hepe ng Pulisya ay 
nagsasabing Bumoto ng Hindi.

MGA PANGANGATWIRAN

Ang Proposisyon 35 ay 
tunay na nagbabanta 

sa maraming inosenteng tao na “Ang 
aking anak na lalaki, na naglingkod sa 
bansa sa militar at ngayon ay nag-aaral 
sa kolehiyo, ay maaaring tawaging 
tagatrapiko ng tao at kailangang 
magparehistro bilang nakagawa 
ng sekswal na pagkakasala kung 
susuportahan ko siya ng perang kinita  
ko sa pagkakaloob ng mga erotikang 
serbisyo.” 
—Maxine Doogan
Mangyaring Bumoto ng Hindi.

OO sa 35—PATIGILIN 
ANG PAGTRAPIKO 

NG TAO. HADLANGAN ANG 
SEKSWAL NA PAGSASAMANTALA 
SA MGA BATA. Ang mga tagatrapiko 
ay pumupuwersa sa mga babae at bata 
na ipagbili ang kanilang mga katawan 
sa mga kalye at online. Ang Prop. 35 
ay lumalaban, sa pamamagitan ng 
mabibigat na sentensiya, tulong sa 
mga biktima, mga proteksiyon para sa 
mga bata online. Ang mga nakaligtas 
sa pagtrapiko; mga tagapagtaguyod ng 
mga bata at biktima ay humihimok: 
OO sa 35.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

Ang botong HINDI 
sa panukalang ito ay 

nangangahulugang: May mga partikular 
na napatunayang nagkasala ng pagpatay 
na maaaring patuloy na sentensiyahan 
ng kamatayan. Ang katayuan ng 
mga nagkasala na kasalukuyang may 
sentensiyang kamatayan ay hindi 
magbabago. Ang estado ay hindi 
aatasang magkaloob sa mga lokal na 
ahensiya ng pagpapatupad ng batas ng 
karagdagang gawad na pagpopondo. 

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

Ang botong HINDI 
sa panukalang ito 

ay nangangahulugang: Ang mga 
kasalukuyang parusa sa krimen para 
sa pagtrapiko ng tao ay mananatiling 
may-bisa.

Ang botong OO sa panukalang 
ito ay nangangahulugang: 

Mas mahabang mga sentensiya sa 
bilangguan at mas malaking mga multa 
para sa mga gumawa ng mga krimeng 
pagtrapiko ng tao. 

Pinawawalang-bisa ang parusang kamatayan at pinapalitan ito ng habambuhay na 
pagkabilanggo nang walang posibilidad ng parol.  Magagamit nang retroaktibo sa 
mga kasalukuhang sentensiyang kamatayan.  Ipadadala ang $100 milyon sa mga 
ahensiya ng pagpapatupad ng batas para sa mga imbestigasyon ng mga kasong 
pagpatay at panggagahasa.  Tama sa Pananalapi:  Patuloy na mga matitipid ng 
estado at county sa katarungang pangkrimen na mga $130 milyon taun-taon sa 
loob ng ilang taon, na maaaring magbago ng sampu-sampung milyong dolyar.  
Isang-beses na gastos ng estado na $100 milyon para sa mga gawad sa lokal na 
pagpapatupad ng batas.

BUOD Inilagay sa Balota sa Pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon

Nagtataas ng mga sentensiya sa bilangguan at mga multa para sa mga 
napatunayang pagtrapiko ng tao. Nag-aatas sa mga napatunayang nagtrapiko ng 
tao na magparehistro bilang nakagawa ng sekswal na pagkakasala. Nag-aatas sa mga 
nakarehistrong nakagawa ng sekswal na pagkakasala na isiwalat ang mga gawain 
at pagkakakilanlan sa Internet. Tama sa Pananalapi: Mga gastos na ilang milyong 
dolyar taun-taon sa estado at mga lokal na pamahalaan para sa pagtugon sa mga 
pagkakasalang pagtrapiko ng tao. Posibleng mas mataas na taunang kita sa multa 
na may katulad na halaga, nakalaan unang-una sa mga biktima ng pagtrapiko  
ng tao.

BUOD Inilagay sa Balota sa Pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon

PAGTRAPIKO NG TAO.  MGA PARUSA. INISYATIBONG 
BATAS.   

35
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Ibinabalik ang orihinal 
na hangarin ng batas na 

Tatlong Paglabag sa pamamagitan ng 
pagpokus sa mararahas na kriminal. 
Ang mga umulit na nagkasala ng 
seryoso o mararahas na krimen 
ay magtatamo ng habambuhay sa 
bilangguan. Ang mga di-marahas na 
nagkasala ay magtatamo ng dalawang 
beses na ordinaryong sentensiya sa 
bilangguan. Nakapagptitipid ng higit sa 
$100,000,000 taun-taon at tinitiyak na 
ang mga manggagahasa, mamamatay-
tao, at ibang mga mapanganib na 
kriminal ay mananatili sa bilangguan 
nang habambuhay.

Ang botong OO sa panukalang 
ito ay nangangahulugang: 

Ang ilang nagkasala ng krimen na 
may dalawang naunang seryoso o 
mararahas na napatunayang felony 
na gumawa ng mga partikular na 
di-seryoso, di-marahas na felony ay 
sesentensiyahan ng mas maikling 
mga taning sa bilangguan ng estado. 
Bilang karagdagan, ang ilang nagkasala 
na may dalawang naunang seryoso 
o marahas na napatunayang felony 
na kasalukuyang nagsisilbi ng mga 
sentensiyang habambuhay para sa 
maraming di-seryoso, di-marahang 
napatunayang pagkakasala ay maaaring 
muling sentensiyahan sa mas maikling 
mga taning sa bilangguan.

MADALING-MASASANGGUNING PATNUBAY
BATAS NA TATLONG PAGLABAG. MGA MULING NAGKASALA 
NG FELONY. MGA PARUSA. INISYATIBONG BATAS.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

LABAN
Mike Reynolds 
Iligtas ang Tatlong Paglabag 
P.O. Box 4163 
Fresno, CA 93744
SaveThreeStrikes.com

PANIG
Pedro Rosado
Komite sa Reporma sa Tatlong  

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

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

LABAN
HINDI sa Prop. 37, Patigilin ang 

Mapanlinlang na Pakanang Pagtatak 
ng Pagkain 

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

PANIG
Gary Ruskin
California Right to Know
5940 College Avenue
Oakland, CA 94618
(213) 784-5656
GaryR@CARightToKnow.org
www.CARightToKnow.org

MGA PANGANGATWIRAN

Ang Proposisyon 36 
ay magpapalaya ng 

mga mapanganib na kriminal mula 
sa bilangguan na sinentensiyahan ng 
mga habambuhay na taning dahil sa 
kanilang matagal na kasaysayan ng 
krimen. Ang inisyatibo ay masyadong 
madepekto kaya ilan sa mga kriminal na 
ito ay palalayain nang walang anumang 
pangangasiwa! Samahan ang mga 
Siyerip, Pulis, Tagausig ng California, 
at mga grupo ng biktima ng krimen sa 
pagboto ng Hindi sa Proposisyon 36.

MGA PANGANGATWIRAN

Ang Prop. 37 ay 
isang mapanlinlang, 

masyadong madepektong pakanang 
pagtatak sa pagkain, puno ng mga 
pagkalibre sa espesyal na interes at 
mg butas. Ang Prop. 37 ay: lilikha ng 
bagong burukrasya ng pamahalaan na 
gagastusan ng milyun-milyon ng mga 
nagbabayad ng buwis, mag-aawtorisa 
ng mga panliligalig na habla laban sa 
mga magsasaka at maliliit na negosyo,  
at tataasan ang mga singil ng groseri  
sa pamilya ng daan-daang dolyar  
kada taon.  
www.NoProp37.com

Ang Proposisyon 37 
ay nagbibigay sa atin 

ng karapatang malaman kung ano 
ang nasa loob ng pagkaing kinakain 
natin at ipinakakain sa ating mga 
pamilya. Ito ay simpleng nag-aatas ng 
pagtatak sa pagkaing nililikha gamit ang 
henetikong inhinyeriya, upang makapili 
tayo kung bibilhin o hindi ang mga 
produktong ito. May karapatan tayong 
makaalam.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

Ang botong HINDI 
sa panukalang ito ay 

nangangahulugang: Ang mga nagkasala 
ng dalawang naunang seryoso o 
marahas na napatunayang felony na 
gumawa ng anumang bagong felony 
ay maaaring patuloy na tumanggap 
ng mga sentensiyang habambuhay. 
Bilang karagdagan, ang mga nagkasala 
na may dalawang naunang seryoso 
o marahas na napatunayang felony 
na kasalukuyang nagsisilbi ng mga 
sentensiyang habambuhay para sa 
maraming di-seryoso, di-marahas na 
napatunayang pagkakasala ay maaaring 
muling sentensiyahan na magsilbi ng 
natitira ng kanilang mga sentensiyang 
habambuhay.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

Ang botong HINDI 
sa panukalang ito ay 

nangangahulugang: Ang mga pagkaing 
henetikal na ginawa na ibinebenta sa 
California ay magpapatuloy na hindi 
magkakaroon ng partikular na iniaatas 
na pagtatak.

Ang botong OO sa panukalang 
ito ay nangangahulugang: 

Ang mga pagkaing henetikal na 
ginawa na ibinebenta sa California ay 
magpapatuloy na partikular na tatakan 
na henetikal na ginawa.

Binabago ang batas upang ipataw lamang ang habambuhay na sentensiya kapag 
ang bagong napatunayang felony ay seryoso o marahas. Maaaring magpahintulot 
ng muling pagsentensiya kung ang napatunayang ikatlong paglabag ay hindi 
seryoso o marahas. Tama sa Pananalapi: Patuloy na mga matitipid ng estado sa 
gawaing pagwawasto na mga $70 milyon taun-taon, na may mas malaking mga 
matitipid (hanggang $90 milyon) sa susunod na dalawang dekada. Ang mga 
matitipid na ito ay maaaring magkaroon ng malaking pagkakaiba depende sa mga 
aksyon ng estado sa hinaharap.

BUOD Inilagay sa Balota sa Pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon

Nag-aatas ng pagtatak sa pagkaing ibinebenta sa mga mamimili na ginawa mula 
sa mga halaman o hayop na may henetikong materyal na binago sa mga tinukoy 
na paraan. Nagbabawal sa pagbebenta ng naturang pagkain, o ibang naprosesong 
pagkain, bilang “natural.” Nagtatadhana ng mga pagkalibre. Tama sa Pananalapi: 
Nadagdagang taunang gastos ng estado na mula sa ilang daang libong dolyar 
hanggang sa higit sa $1 milyon upang kontrolin ang pagtatak ng henetikal na 
ginawang mga pagkain. Karagdagang, pero malamang na hindi malaking, gastos 
ng pamahalaan upang tugunan ang mga paglabag sa ilalim ng panukala. 

BUOD Inilagay sa Balota sa Pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon

MGA PAGKAING HENETIKAL NA GINAWA. PAGTATAK.  
INISYATIBONG BATAS.  

38 ay ginagawa ang 
mga paaralan na isang 

priyoridad muli. Iginagarantiya nito 
ang bagong pagpopondo kada mag-
aaral na tuwiran sa lokal na lugar ng 
pampublikong paaralan upang ibalik 
ang mga binawas sa badyet at pabutihin 
ang mga resultang pang-edukasyon.  
38 ay nagbabawal sa mga pulitiko ng 
Sacramento na galawin ang pera. Ang 
mga desisyon sa paggasta ay ginagawa 
nang lokal na may kontribusyon ng 
komunidad at malakas na mga iniaatas 
sa pananagutan, kabilang ang mga 
independiyenteng pagsusuri.

Ang botong OO sa panukalang 
ito ay nangangahulugang: Ang 

mga antas ng buwis sa personal na kita 
ng estado ay tataas sa 12 taon. Ang mga 
karagdagang kita ay gagamitin para 
sa mga paaralan, pag-aalaga ng bata, 
preschool, at mga pagbabayad sa utang 
ng estado.
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38 ay ginagawa ang 
mga paaralan na isang 

priyoridad muli. Iginagarantiya nito 
ang bagong pagpopondo kada mag-
aaral na tuwiran sa lokal na lugar ng 
pampublikong paaralan upang ibalik 
ang mga binawas sa badyet at pabutihin 
ang mga resultang pang-edukasyon.  
38 ay nagbabawal sa mga pulitiko ng 
Sacramento na galawin ang pera. Ang 
mga desisyon sa paggasta ay ginagawa 
nang lokal na may kontribusyon ng 
komunidad at malakas na mga iniaatas 
sa pananagutan, kabilang ang mga 
independiyenteng pagsusuri.

Ang botong OO sa panukalang 
ito ay nangangahulugang: Ang 

mga antas ng buwis sa personal na kita 
ng estado ay tataas sa 12 taon. Ang mga 
karagdagang kita ay gagamitin para 
sa mga paaralan, pag-aalaga ng bata, 
preschool, at mga pagbabayad sa utang 
ng estado.

MADALING-MASASANGGUNING PATNUBAY
BUWIS UPANG PONDOHAN ANG EDUKASYON AT MGA 
PROGRAMA SA MAAGANG PANAHON NG PAGKABATA. 
INISYATIBONG BATAS.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

LABAN
Jason Kinney
Patigilin ang Pagtaas ng Buwis sa Kita 

ng Gitnang Uri—Hindi sa Prop. 38 
980 9th Street, Suite 2000
Sacramento, CA 95814
(916) 806-2719

PANIG
Oo sa Prop. 38
(323) 426-6263
info@prop38forlocalschools.org
www.prop38forlocalschools.org

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

LABAN
California Manufacturers & 

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

PANIG
Oo sa 39—Mga Taga-California 

Upang Sarhan ang Butas sa Buwis ng 
Korporasyon sa Labas ng Estado

www.cleanenergyjobsact.com

MGA PANGANGATWIRAN

Hindi sa 38: Kung 
kumikita ka ng 

$17,346 kada taon sa nabubuwisang 
kita, ang iyong mga buwis ay tataas. 
Kabuuan na $120 BILYON sa mas 
mataas na mga buwis. Walang mga 
iniaatas upang pabutihin ang pagganap 
ng estudyante. Hindi mababago sa 
12 taon kahit na para sa pandaraya. 
Pumipinsala sa maliit na negosyo. 
Pumapatay ng mga trabaho. Ang mga 
edukador, mga nagbabayad ng buwis 
at mga negosyo ay nagsasabi ng Hindi 
sa 38. 

MGA PANGANGATWIRAN

Ang Proposisyon 39 
ay isang napakalaking 

$1 bilyon na pagtaas ng buwis sa mga 
tagalikha ng trabaho sa California 
na pinagtatrabaho ang sampu-
sampung libo ng mga gitnang uring 
manggagawa. Ito ay resipe para sa 
pag-aaksaya at katiwalian, nagbibigay 
sa mga pulitiko ng Sacramento ng 
isang blangkong tseke upang gumasta 
ng bilyun-bilyon nang walang tunay 
na pananagutan. May bilyun-bilyong 
utang ang California; ginagawa itong 
mas masama ng 39.

Ang OO sa 39 AY 
NAGSASARA NG 

HINDI MAKATARUNGANG 
BUTAS SA BUWIS na hinahayaan ang 
MGA KORPORASYON MULA SA 
LABAS NG ESTADO na maiwasan 
ang mga buwis sa pagpapanatili ng mga 
trabaho sa labas ng California. Ang 
pagsasara ng butas ay nagpoprotekta sa 
mga lokal na trabaho at nagkakaloob 
ng $1 BILYON sa California. Ang 
mga pondo ay ginagamit para sa mga 
proyekto sa lumilikha ng trabaho 
na pagiging episyente sa enerhiya sa 
mga paaralan at para sa pagbawas ng 
kakulangan. OO sa 39—SARHAN 
ANG BUTAS.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

Ang botong HINDI 
sa panukalang ito ay 

nangangahulugang: Ang mga antas ng 
buwis sa personal na kita ng estado ay 
mananatili sa kasalukuyang mga antas 
ng mga ito. Ang mga karagdagang 
pagpopondo ay makukuha para sa mga 
paaralan, pag-aalaga ng bata, preschool, 
at mga pagbabayad sa utang ng estado.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

Ang botong HINDI 
sa panukalang ito ay 

nangangahulugang: Karamihan 
ng mga negosyong pangmaraming 
estado ay patuloy na makakapili ng 
isa sa dalawang paraan upang ipasiya 
ang kanilang nabubuwisang kita sa 
California. 

Ang botong OO sa panukalang 
ito ay nangangahulugang: 

Ang mga negosyong pangmaraming 
estado ay hindi na makakapili ng 
paraan ng pagpapasiya ng kanilang 
nabubuwisang kita sa estado na 
pangunahing makakabuti sa kanila. 
Ang ilang negosyong pangmaraming 
estado ay kailangan nang magbayad ng 
mas malaking mga buwis ng kita ng 
korporasyon dahil sa pagbabagong ito. 
Mga kalahati nitong nadagdagang kita 
sa buwis sa susunod na limang taon ay 
gagamitin upang suportahan ang mga 
proyekto para sa pagiging episyente sa 
enerhiya at alternatibong enerhiya.

Nagtataas ng mga buwis sa mga kita ginagamit ang dumadausdos na panukat, sa 
labindalawang taon. Ang mga kita ay pupunta sa K-12 na mga paaralan at mga 
programa sa maagang panahon ng pagkabata, at sa apat na taon upang bayaran ang 
utang ng estado. Tama sa Pananalapi: Nadagdagang mga kita sa buwis ng estado sa 
12 taon–halos $10 bilyon taun-taon sa mga unang taon, malamang na lumaki sa 
paglipas ng panahon. Ang mga pondo ay gagamitin sa mga paaralan, pag-aalaga ng 
bata, at preschool, gayon din sa pagkakaloob ng mga matitipid sa mga pagbabayad 
ng utang ng estado.

BUOD Inilagay sa Balota sa Pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon

Nag-aatas sa mga negosyong pangmaraming estado na bayaran ang mga buwis sa 
kita batay sa persentahe ng kanilang mga benta sa California. Naglalaan ng mga 
kita sa limang taon sa mga proyektong malinis na enerhiya/pagiging episyente 
sa enerhiya. Tama sa Pananalapi: Nadagdagang mga kita ng estado na $1 bilyon 
taun-taon, na ang kalahati ng mga kita sa susunod na limang taon ay gagastahin sa 
mga proyekto sa pagiging episyente sa enerhiya. Sa mga natitirang kita, ang isang 
malaking bahagi ay malamang na gastahin sa mga paaralan.

BUOD Inilagay sa Balota sa Pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon

PAGTRATO SA BUWIS PARA SA MGA NEGOSYONG 
PANGMARAMING ESTADO. PAGPOPONDO SA MALINIS 
NA ENERHIYA AT PAGIGING EPISYENTE SA ENERHIYA. 
INISYATIBONG BATAS.
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Bisitahin ang Website ng Kalihim ng Estado sa:

•	 Gumawa ng pananaliksik tungkol sa mga 
kontribusyon sa kampanya at aktibidad na 
paglolobi 
 http://cal-access.sos.ca.gov

•	 Tingnan ang mga patnubay sa botante sa ibang 
mga wika  
www.voterguide.sos.ca.gov 

•	 Hanapin ang inyong lugar ng botohan 
www.sos.ca.gov/elections/find-polling- 
place.htm

•	 Kumuha ng impormasyon tungkol sa balota  
ng pagboto sa pamamagitan ng koreo  
www.sos.ca.gov/elections/elections_m.htm   

•	 Kumuha ng nakatutulong na impormasyon  
para sa mga unang-pagkakataon na botante  
www.sos.ca.gov/elections/new-voter

•	 Manood ng mga aktuwal na resulta ng halalan 
pagkatapos magsara ang mga botohan sa Araw 
ng Halalan  
http://vote.sos.ca.gov

 
Tungkol sa mga Pangangatwiran sa Balota  

Ang Opisina ng Kalihim ng Estado ay hindi 
sumusulat ng mga pangangatwiran sa balota.  
Ang mga pangangatwirang panig at laban sa  
mga panukala sa balota ay ibinibigay ng mga 
tagapagtaguyod at kalaban ng mga panukala  
sa balota. Ang isinumiteng pananalita sa 
pangangatwiran ay hindi maaaring gawan ng 
pagtiyak ng katumpakan o palitan sa anumang 
paraan maliban kung ang isang hukuman ay  
nag-utos na ito ay palitan.

 
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa iyong 
mga karapatan sa pagboto, tingnan ang pahina 143 
ng patnubay na ito.

Ang Oo sa 40 ay 
nagpoprotekta sa 

mga mapa ng Senado ng Estado na 
iginuhit ng inaprobahan-ng-botante 
na Komisyon ng mga Mamamayan sa 
Pagbabago ng Distrito. Ang Oo sa 40 
ay nagpapatibay sa kagustuhan ng mga 
botante ng California na papanagutin 
ang mga pulitiko sa pamamagitan ng 
pagpapanatili na sila ay nasa labas ng 
proseso ng pagbabago ng distrito. Ang 
mga grupo ng mabuting pamamahala, 
mga nakatatanda, mga negosyo 
at mga nagbabayad ng buwis ay 
nagrerekomenda ng “Oo sa 40.”

Ang botong OO sa panukalang 
ito ay nangangahulugang: 

Ang mga hangganan ng distrito ng 
Senado ng estado na sinertipikahan 
ng Komisyon ng mga Mamamayan sa 
Pagbabago ng Distrito ay patuloy na 
gagamitin.

MADALING-MASASANGGUNING PATNUBAY
PAGBABAGO NG DISTRITO. MGA DISTRITO NG SENADO NG 
ESTADO. REPERENDUM. 

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

LABAN
FAIRDISTRICTS2012.com

PANIG
Oo sa 40
Papanagutin ang mga Pulitiko
1215 K Street, Suite 2260
Sacramento, CA 95814 
(866) 408-4527
Info@HoldPoliticiansAccountable.org
www.HoldPoliticiansAccountable.org

MGA PANGANGATWIRAN

Bilang mga isponsor ng  
Proposisyon 40, ang 

aming hangarin ay pawalang-saysay ang 
mga distrito ng Senado ng Estado ng 
komisyon para sa 2012. Gayunman, 
dahil sa pasiya ng Korte Suprema 
ng Estado na pinananatili ang mga 
distritong ito para sa 2012, sinuspinde 
namin ang aming kampanya at hindi na 
humihingi ng botong HINDI.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

Ang botong HINDI 
sa panukalang ito ay 

nangangahulugang: Ang Korte Suprema 
ng California ay maghihirang ng mga 
espesyal na master upang pagpasiyahan 
ang mga bagong hangganan ng distrito 
ng Senado ng estado.

Ang botong “Oo” ay nag-aaproba, at ang botong “Hindi” ay tumatanggi, sa 
mga bagong distrito ng Senado ng Estado na iginuhit ng Komisyon ng mga 
Mamamayan sa Pagbabago ng Distrito. Kung hindi inaprobahan, ang mga distrito 
ay iaakma ng mga opisyal na pinangangasiwaan ng Korte Suprema ng California. 
Tama sa Pananalapi: Ang pag-aproba sa reperendum ay hindi magkakaroon ng 
tama sa pananalapi ng estado at mga lokal na pamahalaan. Ang pagtanggi sa 
reperendum ay magreresulta sa isang-beses na gastos na mga $1 milyon sa estado at 
mga county.

BUOD Inilagay sa Balota sa Pamamagitan ng mga Pirma sa Petisyon
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