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Mga Pahayag ng Kandidato
★ Gobernador ★

★ Tenyente Gobernador ★

•	 Bilang punong tagapagpaganap na opisyal, nangangasiwa sa karamihan ng mga kagawaran at ahensiya ng 
estado, at naghihirang ng mga hukom.

•	 Nagmumungkahi ng mga bagong batas, nag-aaproba o nagbebeto ng batas, at nagsusumite sa Lehislatura 
ng taunang badyet ng estado.

•	 Nagpapakilos at namamatnugot sa mga ginagamit ng estado sa panahon ng mga emerhensiya.

Walang mga pahayag na isinumite ng mga kandidatong kumakandidato para sa katungkulan ng Gobernador.

•	 Umaako ng katungkulan at mga tungkulin ng Gobernador sa kaso ng pagsasakdal, pagkamatay, pagbibitiw, 
pagtanggal sa katungkulan, o pagkawala sa estado.

•	 Naglilingkod bilang presidente ng Senado ng Estado at may botong kailangan sa pagsira ng tablang boto.
•	 Nagsisilbing tagapangulo ng Komisyon sa Pagpapaunlad ng Kabuhayan, isang miyembro ng Komisyon sa 

mga Lupa ng Estado, at umuupo sa mga lupon ng mga sistema ng unibersidad ng California.

Walang mga pahayag na isinumite ng mga kandidatong kumakandidato para sa katungkulan ng Tenyente 
Gobernador.
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng bunutan. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing 
sa mga kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag 

sa gastos ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

Mga Pahayag ng Kandidato
★ Kalihim ng Estado ★

•	 Bilang punong opisyal ng estado sa mga halalan, nangangasiwa sa mga pambuong-estadong halalan at 
nagkakaloob ng daan ng publiko sa impormasyon tungkol sa pananalapi ng kampanya at paglolobi.

•	 Nagpapanatili ng mga partikular na paghaharap na pangnegosyo, nagpapatunay ng mga tatak-pangkalakal, 
nangangasiwa ng mga notaryo publiko, at nagbibigay ng kakayahan sa mga ginarantiyahang may-pautang 
na protektahan ang kanilang mga pinansiyal na interes.

•	 Nangangalaga sa kasaysayan ng California sa pamamagitan ng pagkuha, pagsanggalang, at pagbahagi ng 
mga makasaysayang kayamanan ng estado.

Pete Peterson P.O. Box 662 (323) 450-7536 
Republikano Camarillo, CA 93011 campaign@petesos.com 
  www.petesos.com

Ako ay kumakandidato para Kalihim ng Estado dahil alam ko sa tuwirang karanasan na ang opisina ay dapat na gumagawa ng mas 
marami pa upang pamunuan ang paglaban sa paggawa sa pamahalaan ng California na mas malinaw, mas maliit ang katiwalian, at mas 
nananagot sa mga botante at maliliit na negosyo. Makaranasang lider: Bilang Tagapagpaganap na Direktor ng di-partidistang Instituto 
ng Pampublikong Paglahok ng Davenport sa Unibersidad ng Pepperdine, ako ay nakapaglakbay sa buong estado sa pagsasanay at 
pagsangguni sa mga lokal na pamahalaan, ginagawa silang mas malinaw at mas matugunin sa publiko. Tapusin ang ikot ng katiwalian: 
Ang Sacramento ay naging masayang ikutan ng mga pulitikong gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang tumaas sa hagdang 
pampulitika sa halip na tulungan ang mga Taga-California. Habang ako ay hindi isang pulitiko, ang aking natatanging buod ng 
nakamit ay naghanda sa akin para sa partikular na katungkulang ito. Dadalhin ko ang aking karanasan sa sibikong paglahok at karera 
sa pribadong sektor sa Sacramento upang itaas ang may-kaalamang paglahok, habang pinoprotektahan ang integridad ng ating 
kahon ng balota. Ibalik ang mga trabaho at mga negosyo: Ang California ay nawalan ng mas maraming trabaho kaysa alinmang ibang 
estado mula nang magsimula ang resesyon. Ito ang isa sa pinakamahirap na mga estado upang magsimula o magpaunlad ng maliit na 
negosyo. Bilang isang dating may-ari ng maliit na negosyo na may karanasan sa teknolohiya, bibigyan ko ng pagkakataon ang online 
na pagpaparehistro at paghaharap na pangnegosyo, at lalaban upang bawasan ang napakasamang Buwis sa Prankisya ng Negosyo. 
Ang pamahalaan ay gumagana kapag ito ay nananagot sa mga mamamayan nito. Mapagkumbaba ko pong hinihingi ang inyong boto 
upang maihatid ko ang pagbabagong ito.

Alex Padilla 969 Colorado Blvd., Suite 103 (818) 253-9140 
Demokratiko Los Angeles, CA 90041 ideas@alex-padilla.com 
  www.alex-padilla.com

Alam ni Alex Padilla kung paano tumawid sa mga linya ng partido upang magawa ang mga bagay, nagtatrabahong kasama ang dalawang 
partido upang magpasa ng 80 batas mula sa pagpapabuti ng edukasyon hanggang sa pagprotekta sa mga pasyente. Siya ay nagtanggol 
sa napapanibagong enerhiya, upang bago lumampas ang 2020, isang-ikatlo ng kuryente ng California ay manggagaling mula sa mga 
napapanibago. Ang mga bumbero, opisyal ng pulisya, at nars ay sumusuporta kay Padilla dahil siya ay nakalaang panatilihing ligtas ang ating 
komunidad, nagpapasa ng batas upang pagbawalan ang mga nakagawa ng pagkakasala na bumili ng baluti ng katawan. Bilang Kalihim 
ng Estado, magiging ganoon din kabisa si Alex Padilla. Tutulungan niya ang mga negosyo na lumikha ng mga trabaho. Ang mga negosyo 
ay naghintay ng maraming buwan para sa pag-aproba mula sa Kalihim ng Estado upang simulan ang mga pagpapatakbo. Titiyakin 
ni Padilla na ang mga bagong negosyo ay maaaring magharap ng aplikasyon online at magsimulang magpatakbo sa loob ng 5 araw 
ng trabaho. Siya ay magsasamoderno ng pagboto upang makaboto tayo kung kailan at kung saan maginhawa. Si Padilla ay magbibigay 
ng inspirasyon sa mga kabataan, bibisita sa mga mataas na paaralan upang himukin ang mga 18 taong gulang na magparehistro at 
bumoto. Si Padilla ay sumusuporta sa lingguhang pag-uulat ng mga kontribusyon sa kampanya, upang alam ng mga botante kung sino 
ang nagpopondo sa mga kampanya. Si Padilla ay magsusuri sa opisina ng Kalihim ng Estado upang matiyak na ang pera ng nagbabayad 
ng buwis ay ginagasta nang matalino, episyente, at nakakakuha ng mga resulta. Siya ay magtatrabaho upang ibalik ang Batas ng mga 
Karapatan sa Pagboto upang ang bawat mamamayan ay makaboto nang walang pananakot. Ang mga magulang ni Padilla ay mga 
imigrante. Ang kanyang ama ay nagtrabaho bilang isang kusinero at ang kayang ina ay naglinis ng mga bahay, at sila ay nagturo sa 
kanya na ang kahit ano ay posible. Si Alex Padilla ay nakatanggap ng iskolarsip sa Instituto ng Teknolohiya ng Massachusetts, nagtapos 
na may digri sa inhinyeriya. Alam ni Alex Padilla na ang pamahalaan ay hindi nagtataglay ng lahat ng mga sagot, at iyon ang dahilan 
kung bakit siya ay bumibisita sa mga botante sa bawat county sa California.
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng bunutan. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing 
sa mga kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag 

sa gastos ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

Mga Pahayag ng Kandidato
★ Kontroler ★

•	 Bilang punong opisyal sa pananalapi ng estado, naglilingkod bilang tagapagtuos at tenedor-de-libro ng lahat 
ng mga pampublikong pondo.

•	 Nangangasiwa ng sistema ng pasahod ng estado at mga batas sa walang-umaangking ari-arian, at 
nagsasagawa ng mga pagsusuri at pagrepaso ng mga pagpapatakbo ng estado.

•	 Naglilingkod sa Lupon ng Tagasingil ng Buwis, ang Lupon ng Kontrol, at ibang mga lupon at komisyon.

Betty T. Yee 381 Bush Street, Suite 300 (415) 692-3556 
Demokratiko San Francisco, CA 94104 info@bettyyee.com 
  www.bettyyee.com

Ang California ay nangangailangan ng isang Kontroler na may malawak na karanasan sa pananalapi, isang mahigpit pero makatarungan, 
at naglilingkod nang may pinakamataas na antas ng kalinawan at pananagutan. Isang kinikilalang eksperto sa mga badyet at patakaran 
sa pananalapi ng estado, si Betty Yee ay may malalim na kaalaman sa patakaran sa buwis, pagbabantay ng bono, pamamahala ng 
pera, at mga pagsusuri ng pananalapi ng mga programa ng estado. Si Betty Yee ay magdadala ng mahigpit na disiplina sa pananalapi 
sa opisina ng Kontroler, independiyenteng bantay ng California sa sobrang paggasta at pag-aaksaya ng mga pondo ng publiko. 
Bilang isang Miyembro ng Lupon ng Tagasingil ng Buwis, ipinagsanggalang ni Betty Yee ang ating mga dolyar ng buwis, pinuna ang 
maaksayang paggasta, at inusig ang patagong ekonomiya kung saan ang mga walang prinsipyong negosyo ay nakakapinsala sa mga 
nagbabayad ng buwis na masunurin sa batas. Sa subok na rekord ni Betty Yee ng pagiging makatarungan ay kabilang ang pagtulak sa 
mga online na nagtitingi na magbayad ng mga buwis sa pagbebenta sa California na tulad ng mga lokal na mangangalakal; pagkakaloob 
ng kapantayan sa buwis para sa mga nagsasama na magkapareho ang kasarian; at pagsasapanahon ng mga tuntunin sa buwis upang 
itaguyod ang magagandang trabaho sa isang luntiang ekonomiya. Si Betty Yee ay nagtaas ng kalinawan at pananagutan sa Lupon, 
ginawa itong mas matugunin sa mga indibidwal na nagbabayad ng buwis, negosyo, at manghahalal, at nagtaas ng daan ng publiko 
sa di-kompidensiyal na impormasyon tungkol sa buwis. Hindi pangkaraniwang lubos na kuwalipikado, si Betty Yee ay may Digring 
Master sa Pampublikong Pangangasiwa at naglingkod bilang Punong Kinatawang Direktor para sa Badyet sa Kagawaran ng Pananalapi 
ng California. Ipinagmamalaki ni Betty Yee na inirekomenda ng mga guro sa silid-aralan ng California, mga nars, ng Sierra Club, at ng 
Pambansang Organisasyon Para sa mga Babae (NOW) ng California. Si Betty Yee ay magiging isang Kontroler ng Estado na lalaban 
para sa mga pamilya ng California. Kailangan ng California si Betty Yee upang maglingkod bilang susunod na Kontroler nito. Para sa 
karagdagang impormasyon: www.bettyyee.com.
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng bunutan. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing 
sa mga kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag 

sa gastos ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

Mga Pahayag ng Kandidato
★ Ingat-yaman ★

•	 Bilang bangkero ng estado, pinamamahalaan ang mga pamumuhunan ng estado, at pinangangasiwaan ang 
pagbebenta ng mga bono at nota ng estado.

•	 Nagsisilbi sa iba't ibang komisyon, karamihan ng mga ito ay may-kaugnayan sa pagbebenta ng mga bono.
•	 Binabayaran ang mga pondo ng estado kapag ginasta ng Kontroler at ng ibang mga ahensiya ng estado.

Greg Conlon 3875 Bohannon Dr. (916) 850-2782 
Republikano P.O. Box 2600 greg@gregconlon.com 
 Menlo Park, CA 94026 www.gregconlon.com

Bilang isang negosyante, Sertipikadong Pampublikong Tagapagtuos (CPA) at beteranong piloto ng Hukbong Panghimpapawid ng 
Estados Unidos, ako ay magiging isang independiyenteng bantay ng pananalapi na kailangan ng ating estado upang mapamahalaan 
ang pananalapi nito. Ang mga Taga-California ay nararapat sa mas mahusay mula sa kanilang pamahalaan sa Sacramento, isang lugar 
na lubhang nangangailangan ng mga sariwang mukha at matatapang na ideya. Sa katotohanan, ilang buwan pa lang ang nakalipas ang 
isang mahigpit na pagsusuri sa opisina ng Kontroler ng Estado ay naghantad ng isang nakakagulat na $31 bilyon sa mga pagkakamali, 
kasalanan at maling kalkulasyon; isang kabuuan na mas malaki kaysa pinagsamang GDB ng Iceland at Jamaica. Ang mga pagkakamali 
sa pagtutuos at kawalan ng pagbabantay ay maaaring magpabigat sa mga nagbabayad ng buwis nang malubha, pero sa pamamagitan ng 
halalang ito may pagkakataon tayong lumaban. Kung mahalal na Ingat-yaman ng Estado, ako ay lalaban upang panatilihin ang pera, 
mga trabaho at masisipag magtrabaho na mga pamilya dito sa California, at sa huli ay maayos ang bahay ng pananalapi. Ako ay may 
karanasan sa pananalapi sa pareho ng pampubliko at pribadong sektor, nagtrabaho bilang isang Nakatataas na Kasosyo sa Kompanya 
ng Pagtutuos na Big 5, at naglingkod bilang Presidente ng Komisyon sa mga Pampublikong Utilidad ng California, Komisyonado ng 
Komisyon sa Transportasyon ng California at Tagapangulo ng Komite sa Pananalapi ng Lunsod ng Atherton. Sa aking mga priyoridad 
ay kabilang ang pagmumungkahi at pagtataguyod para sa maka-paglago na mga patakaran sa buwis upang makatulong na akitin ang 
mga tao, pamilya at negosyo na bumalik sa California pagkaraan ang mga taon na lumipat sila sa mga estado na may mas kasiya-siyang 
mga batas sa buwis, pagpapabuti ng marka sa kredito ng California na ngayon ay ikalawa sa pinakahuli sa bansa, at pagbawas sa hindi 
napopondohang mga pananagutan ng estado sa pensiyon. Mangyaring sumama sa aking paglaban para sa katinuan sa pananalapi at 
isang pinabuting ekonomiya sa pamamagitan ng pagboto kay Greg Conlon para Ingat-yaman ng Estado. www.gregconlon.com

John Chiang  electjohnchiang@gmail.com 
Demokratiko  www.electjohnchiang.com

Si Kontroler ng Estado John Chiang ay ang independiyenteng bantay ng California na nagsasanggalang sa ating mga dolyar na buwis. 
Bilang ating susunod na Ingat-yaman ng Estado, ipagpapatuloy ni John Chiang ang kanyang trabaho upang gawin ang paggasta ng 
pamahalaan na mas malinaw at nananagot. Si John Chiang ay nakapagtipid ng bilyun-bilyong dolyar ng mga nagbabayad ng buwis sa 
pamamagitan ng pagtanggal sa pag-aaksaya, pandaraya, at pang-aabuso. Ginamit ni John Chiang ang kanyang awtoridad sa pagsusuri 
upang matukoy ang higit sa $8 bilyon na mga dolyar ng nagbabayad ng buwis na inaaksaya o maling pinamamahalaan. Pagkatapos ng 
mga iskandalo sa Lunsod ng Bell, inilagay ni John Chiang ang mga suweldo online, upang tulungan ang mga residente na matukoy 
ang mga pang-aabuso. Si John Chiang ay nakapagbalik ng $3 bilyon na pera at 235 milyon na sapi sa milyun-milyong residente na 
pinagkakautangan ng pera ng mga bangko at mga korporasyon. Si John Chiang ay nagpasimula ng mga pagsusuri ng 40 kompanya 
ng seguro sa buhay, at nangunguna sa pagtatapos ng pambuong-industriya na gawain na hindi pagbabayad ng mga benepisyo sa 
pagkamatay sa mga humahawak ng polisa at mga benepisyaryo. Ang kanyang pakikipag-ayos sa 18 kompanya ng seguro ay nag-atas 
na ibalik nila ang $267 milyon na hindi binayarang mga benepisyo sa mga Taga-California at $2.4 na bilyon sa buong bansa. Si 
John Chiang ay isang lider sa reporma sa pensiyon at etika. Tinanggal niya ang pagtataas ng pensiyon at nagtatrabaho upang malutas 
ang nagbabantang krisis ng estado sa hindi pinopondohang mga gastos na medikal para sa mga retirado ng estado. Ang opisina ni 
John Chiang ay nagkakaloob ng libreng tulong sa mga nakatatanda at mga nagtatrabahong pamilya, nakapagtitipid para sa kanila 
ng milyun-milyong mga pagsasauli at mga kredito ukol sa buwis. Siya ay punong-abala ng mga libreng seminar upang tulungan ang 
maliliit na negosyo at mga di-nagtutubong organisasyon na dumaan sa mga masalimuot na regulasyon sa buwis. Si John Chiang ay 
ating tagapagtanggol sa pamahalaan ng estado. Panatilihin si John Chiang na lumalaban para sa atin, bilang susunod na Ingat-yaman 
ng Estado ng California. http://www.electjohnchiang.com
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng bunutan. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing 
sa mga kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag 

sa gastos ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

Mga Pahayag ng Kandidato
★ Pangkalahatang Abugado ★

•	 Bilang punong opisyal ng batas ng estado, tinitiyak na ang mga batas na estado ay ipinatutupad at 
nag-iimbistiga ng madaya o labag sa batas na mga aktibidad.

•	 Pinamumunuan ang Kagawaran ng Hustisya, na nagkakaloob ng mga serbisyong pambatas ng pamahalaan 
ng estado at kinakatawan ang estado sa mga kasong sibil at pangkrimen sa hukuman.

•	 Pinangangasiwaan ang mga ahensiyang nagpapatupad ng batas, kabilang ang mga abugado ng distrito at 
mga siyerip ng county.

Ron Gold 5264 Del Moreno Drive (818) 610-8335 
Republikano Woodland Hills, CA 91364 rongoldlaw@gmail.com 
  rongold.org

Samahan ang inyong mga kaibigan at kapitbahay upang iboto si Ron Gold para Pangkalahatang Abugado ng California. Alam ni 
dating Kinatawang Pangkalahatang Abugado Ron Gold kung paano labanan ang krimen at katiwalian. Kailangan ng California ang 
mga Republikanong tulad ni Ron upang magbantay laban sa katiwalian na dumarating sa isang partido na humahawak ng malalaking 
mayoriya sa Lehislatura at lahat ng mga pambuong-estadong katungkulan. Ang opisina ng Pangkalahatang Abugado ay dapat gumawa 
ng isang bagay para sa inyo. Masiglang uusigin ni Ron ang mahihinang klase ng bahay ng pag-aalaga at hindi matapat na tagabigay ng 
pangangalaga na nang-aabuso sa matatanda. Sa ilalim ng Ahensiya sa Proteksiyon ng Mamimili ni Ron, ang mga kompanyang iyon 
na nagsasabwatan sa mga presyo ng gas ay uusigin. Siya ay lalaban para sa mga Taga-California upang magkaroon ng matatapat na 
produkto mula sa matatapat na kompanya. Upang matiyak ang inyong pagkapribado, ipatutupad ni Ron ang mga batas sa hindi gustong 
mga tawag sa telepono at spam habang binabawalan ang pamahalaan sa pagbabasa ng inyong mga email at pakikinig sa mga tawag sa 
telepono. Pahihigpitin ni Ron ang mga batas sa mga gumagawa ng pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Ang ating di-nakadokumentong 
mga imigrante, na nagtrabaho nang matagal at masipag sa ating estado, ay nararapat sa karapatang mamuhay nang walang pangamba at 
may pagkakataong makahanap ng landas sa pagkamamamayan. Pero, dapat tayong magpanatili ng mga ligtas na hangganan. Apatnapung 
taon nang may-asawa, may dalawang malaki nang anak na lalaki at isang nagtapos mula sa UCLA, si Ron ay nagtatalaga ng sarili sa 
paggawa sa California na isang mas mahusay na lugar para manirahan at magtrabaho. Panahon na para sa California na hingin na ang 
opisina ng Pangkalahatang Abugado ay hindi lamang maging tuntungang bato patungo sa pagkagobernador kundi isang lugar kung 
saan ang dedikasyon at serbisyo ay dapat mamayani para sa kapakinabangan ng lahat ng mga Taga-California. Bumoto para sa isang 
bagong uri ng Republikano. Iboto po si Ron Gold.
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng bunutan. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing 
sa mga kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag 

sa gastos ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

Mga Pahayag ng Kandidato
★ Komisyonado ng Seguro ★

•	 Pinamumunuan ang Kagawaran ng Seguro, na nagpapatupad ng mga batas sa seguro ng California at 
nagpapatibay ng mga regulasyon upang ipatupad ng mga batas.

•	 Naglilisensiya, kumokontrol, at nagsusuri sa mga kompanya ng seguro.
•	 Sumasagot sa mga tanong at reklamo ng publiko tungkol sa industriya ng seguro.

Ted Gaines  ted@tedgaines.com 
Republikano  www.tedgaines.com

Sira ang Kagawaran ng Seguro. Ang bigong pamumuno ay nagtataboy sa mga negosyo palabas ng California at iniiwan ang mga 
mamimili na may mas mataas na mga gastos at mas kaunting mga mapipili. Sa halip na magtrabaho upang lumikha ng mas maraming 
mga trabaho, gusto lamang nilang palawakin ang kanilang sariling kapangyarihang pampulitika—habang tayong lahat ang nagbabayad 
ng presyo. Bilang isang independiyenteng ahente ng seguro, ako ay matinding tagapagtaguyod ng mamimili sa higit sa 30 taon. Bilang 
Komisyonado ng Seguro, ako ay magpoprotekta sa mga mamimili at lilikha ng isang mas malakas na klima ng mga trabaho. Makakagawa 
tayo ng mas mahusay. Magalang ko pong hinihingi ang inyong boto. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang 
www.tedgaines.com.

Dave Jones 915 L Street #C124 (916) 349-4236 
Demokratiko Sacramento, CA 95814 teamdavejones@gmail.com 
  www.davejones2014.com

Apat na taon na ang nakalipas, inihalal ng mga Taga-California si Dave Jones bilang Komisyonado ng Seguro upang lumaban para 
sa mga mamimili at papanagutin ang mga kompanya ng seguro. Si Dave Jones ay nakapagtipid para sa mga mamimili ng $1.67 na 
bilyon sa pamamagitan ng pagpapababa sa mga presyo ng seguro ng awto at may-ari ng bahay. Kailangan natin ang isang Komisyonado 
ng Seguro na may katapangan, integridad, at kalayaan upang lumaban para protektahan ang mga mamimili. Kailangan natin si Dave 
Jones. Si Dave Jones ay tumatangging tumanggap ng mga kontribusyon o mga regalo mula sa mga kompanya ng seguro. Siya ay nagtrabaho 
upang magkaloob ng segurong pangkalusugan sa milyun-milyong di-nakasegurong mga Taga-California. Siya ay naglabas ng mga 
regulasyon upang patigilin ang mga tagasegurong pangkalusugan sa pagtatangi laban sa mga taong may naroon nang mga kondisyon. 
Inatasan niya ang mga tagasegurong pangkalusugan na saklawan ang mga batang autistiko. Si Jones ay namumuno sa paglabas upang 
atasan ang mga tagasegurong pangkalusugan na bigyang-katwiran ang kanilang mga presyo at tanggihan ang sobrang mga pagtaas ng 
hulog sa seguro sa kalusugan. Noong ang mga kompanya ng seguro ay nabigong magbayad sa mga benepisyaryo ng mga humahawak 
ng polisa na namatay, namuno si Jones sa pambansang imbestigasyon at nakakuha ng daan-daang milyon. Ang mga Taga-California 
ay nagbabayad ng mas malaki kapag ang mga mandaraya ay nanloloko sa mga kompanya ng seguro. Mula nang manungkulan si 
Jones, ang kanyang kagawaran ay nakagawa ng higit sa 2,450 pag-aresto para sa pandaraya. Si Jones ay nagpatibay ng mga regulasyon 
upang protektahan ang mga nakatatanda laban sa mga panloloko. At siya ay nag-imbistiga at tumulong na usigin ang mga kriminal 
na nambibiktima ng matatanda. Iginigiit ni Jones na ang mga tagaseguro ay bumili ng mga kalakal at mga serbisyo mula sa iba't ibang 
negosyo at may-kapansanang mga beterano ng California. Dapat ding isaalang-alang ngayon ng mga tagaseguro ang mga epekto ng 
pagbabago ng klima, salamat kay Dave Jones. Si Jones ay nakatulong sa higit sa 260,000 mamimili na may mga reklamo tungkol sa 
kanilang mga kompanya ng seguro. Siya ay nakakuha ng $207 milyon para sa mga mamimili. Ang Pederasyon ng Mamimili ng California 
ay pinili sa Dave Jones na "Kampeon ng Mamimili." Si Komisyonado ng Seguro Dave Jones ay lumalaban para sa atin. Iboto po si Dave 
Jones para Komisyonado ng Seguro. Bisitahin ang www.davejones2014.com.
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng bunutan. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing 
sa mga kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag 

sa gastos ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

Mga Pahayag ng Kandidato
★ Lupon ng Tagasingil ng Buwis ★

Naglilingkod sa Lupon ng Tagasingil ng Buwis, ang inihalal na komisyon sa buwis ng estado, na:
•	 Nangangasiwa sa pamamalakad ng maraming programa sa buwis at bayad kabilang ang mga para sa 

pagbebenta, mga gatong, alkohol, mga sigarilyo at tabako.
•	 Naglilingkod bilang lupon sa paghahabol para sa mga kaso sa buwis sa kita at prankisya ng California.
•	 Nangangasiwa sa paglalapat ng buwis sa ari-arian sa buong estado.

Distrito 1
George Runner 43759 15th St. W, PMB25 (916) 790-6075 
Republikano Lancaster, CA 93534 info@georgerunner.com 
  www.georgerunner.com

Bilang inyong inihalal na tagapagtaguyod ng nagbabayad ng buwis, ako ay nagtatrabaho araw-araw upang protektahan ang mga interes 
ninyo, ang nagbabayad ng buwis. Mula sa pagtatanggol sa Proposisyon 13 hanggang sa paglaban sa mga pagtaas ng buwis sa mga 
pamilya at negosyo sa California, matatag akong nanindigan laban sa mga espesyal na interes na gustong kumuha ng mas marami ng 
inyong pera. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga lumalaban sa buwis na tulad ng Howard Jarvis na Kapisanan ng mga Nagbabayad ng 
Buwis at ang Pambansang Pederasyon ng mga Independiyenteng Negosyo ay sumusuporta sa muling paghalal sa akin. Tinapos namin ang 
iniaatas ng pamahalaan na depositong panseguridad mula sa mga bagong negosyo, ibinalik ang daan-daang milyong dolyar sa mga tunay 
na may-ari sa halip na ipatali ang mga pondo sa isang kuwenta ng pamahalaan. Binabantayan rin namin ang mga karapatang pantao 
sa pamamagitan ng paglaban sa patagong ekonomiya na nilalamangan ang mga lehitimong negosyo at nagtataguyod ng pagtrapiko 
ng tao. Nilalabanan namin ang hindi makatarungan at labag sa batas na "Bayad sa Sunog" na inaasinta ang mga may-ari ng bahay sa 
bukid at mga nakatatandang mamamayan sa buong California at kapag nanalo kami sa hukuman ibabalik namin ang milyun-milyong 
dolyar sa mga nagbabayad ng buwis. Habang nasa Lehislatura, sa aking mga nagawa ay kabilang ang Batas ni Jessica, na lumikha ng 
pinakamahigpit na mga batas sa sekswal na maninila sa bansa. Inakda ko rin ang Alertong Amber ng California, na nagresulta sa halos 
200 pagbabalik ng mga dinukot na bata sa kanilang mga magulang. Ang kaligtasan ng publiko ay unang tungkulin ng pamahalaan 
sa publiko at ikinararangal kong matanggap ang pagrekomenda ng Kapisanan ng Patrolya ng Haywey ng California, ng Kapisanan 
ng mga Siyerip ng Estado ng California at mga Bumbero ng CDF. Ikinararangal ko na matanggap ang inyong suporta. Bisitahin ang 
www.georgerunner.com upang makakuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa aking misyon na protektahan ang mga karapatan ng 
nagbabayad ng buwis at gawin ang pamahalaan ng California na mas nananagot sa inyo.

Chris Parker P.O. Box 161527 (916) 538-9833 
Demokratiko Sacramento, CA 95816-1527 chris@parkerforboe1.com 
  parkerforboe1.com

Ang mga Taga-California ay nangangailangan ng isang bantay sa pananalapi sa Lupon ng Tagasingil ng Buwis na lalaban para sa 
pananagutan, magpoprotekta ng ating mga dolyar ng buwis, maninindigan laban sa mga espesyal na interes, at lalaban sa mga 
mandaraya sa buwis na pinalulusutan ang sistema sa kapinsalaan ng mga nagtatrabahong pamilya. Bilang tagapagtaguyod ng mamimili 
at propesyonal sa buwis, lumalaban ako para sa mga nagbabayad ng buwis at pinananagot ang mga mandaraya sa buwis. Ako ay 
nakapag-ayos ng higit sa $300 milyon sa mga pagtatalo sa buwis para sa mga tao, maliliit na negosyo, at mga pamilya nang mabilis at 
episyente, tiniyak na ang masisipag na nagbabayad ng buwis ay tinatrato nang makatarungan at ang mga korporasyon ay nagbabayad 
ng kanilang kabahagi. Bilang isang edukador, ako ay nagtuturo ng batas sa negosyo at pagtatrabaho sa mga naghahangad maging 
mga mangangalakal. Naiintindihan ko na ang maliliit na negosyo ay ang gulugod ng ating ekonomiya at mga komunidad. Sa Lupon 
ng Tagasingil ng Buwis, ang pagtulong na lumago ang maliliit na negosyo ay gagawin kong pangunahing priyoridad. Lalaban ako 
upang pantayin ang larangan ng pagganap para sa mga nagtatrabahong Taga-California. Bilang isang tagapagtaguyod ng mamimili, 
ako ay tumulong na lumikha ng isang programa ng pinansiyal na pagtuturo bilang isang boluntaryo sa United Way na nagbibigay 
sa mga tao ng mga kasangkapan upang magkamit ng mas malaking katatagan sa pananalapi at itaas ang kanilang kalagayan. Ako ay 
naglaan ng aking buhay sa paglaban para sa mga mamimili at nagtatrabahong pamilya. Bilang inyong Miyembro ng Lupon, ako ay 
magiging isang malakas na tinig na nagtataguyod para sa mga nagtatrabahong pamilya at mga may-ari ng maliit na negosyo—hindi 
mga makapangyarihang espesyal na interes. Ako ay magtatrabaho upang pabutihin ang kalinawan, papanagutin ang mga mandaraya sa 
buwis, at bigyan ang maliliit na negosyo ng mga kasangkapan upang magtagumpay. Ako ay magtatrabaho rin upang maalis ang Bayad 
sa Sunog. Mangyaring samahan ang mga Doktor, Guro, Nars, at May-ari ng Maliit na Negosyo sa pagsuporta sa aking kampanya 
para sa Lupon ng Tagasingil ng Buwis.
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng bunutan. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing 
sa mga kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag 

sa gastos ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

Mga Pahayag ng Kandidato
★ Lupon ng Tagasingil ng Buwis ★	 Ipinagpapatuloy

Distrito 2
Fiona Ma 1032 Irving Street #908 (415) 845-5450 
Demokratiko San Francisco, CA 94122 fiona@fionama.com 
  www.fionama.com

Bawat taon, ang California ay hindi nakakasingil ng walong bilyong dolyar mula sa palihim na ekonomiya. Ang kawalang ito ng kita 
ay nakakasakit sa masisipag na Taga-California sa pamamagitan ng kulang na pagtustos sa mga programang serbisyo sa publiko at 
hinahadlangan ang pagbangon ng ating ekonomiya. Bilang inyong Miyembro ng Lupon ng Tagasingil ng Buwis, gagamitin ko ang 
aking 20 taon ng pagsusuri at karanasan sa buwis kabilang ang aking serbisyo bilang Komisyonado ng Lupon ng Apela sa Pagtasa, 
Miyembro ng Lupon ng mga Superbisor ng San Francisco at Miyembro ng Asembleya ng Estado ng California upang pabagsakin 
ang pandaraya sa buwis at kulang na pag-uulat ng buwis na dahilan ng pagkawala ng bilyun-bilyon sa California. Ako ay nag-akda 
ng maraming panukalang-batas na may kaugnayan sa buwis upang matulungan ang mga negosyo na umunlad at panatilihin ang 
California na may kakayahang makipagtagisan sa ibang mga estado. Ako ay nakatanggap ng isang B.S. sa Pagtutuos, Digring Master 
sa Pagbubuwis, kasama ng isang MBA, at lisensiyado sa California bilang isang Sertipikadong Pampublikong Tagapagtuos (CPA) mula 
noong 1992 kung saan ako ay nagtrabaho para sa isang malaking kompanya ng pampublikong pagtutuos at saka nagsimula ng aking 
sariling maliit na praktis ng pagtutuos. Ang aking hangarin bilang kinatawan sa Lupon ng Tagasingil ng Buwis ng Estado ay tiyakin 
na ang ating Ginintuang Estado ay may isang makatarungan at episyenteng sistema ng pagsingil ng buwis kung saan ang bawat isa 
ay tinatrato nang makatarungan at pantay. Ikararangal ko na matanggap ang inyong boto sa Ika-4 ng Nobyembre, 2014. Salamat po.

James "Jim" Theis 301 McCloskey Road (831) 430-2053 
Republikano Hollister, CA 95023 jim@jimtheis.com 
  www.jimtheis.com

Ako ay pinalaki sa isang rantso sa Montana, marangal na naglingkod sa Hukbong-dagat ng US, at nagtrabaho sa pagpapatupad ng 
batas bilang isang Kinatawang Syerip. Sa kasalukuyan, ang aking asawa at pamilya ay naninirahan sa isang organikong sakahan sa 
lugar ng bukid sa County ng San Benito. Ako ay nagmamaneho ng isang trak na pangkarga patungo sa trabaho sa bawat araw, at ang 
mga anak ay nag-aaral sa mga lokal na pampublikong paaralan. Kami ay tulad lamang ng karamihan sa mga Amerikano na masipag 
na nagtatrabaho, namumuhay nang malinis at nagbabayad ng kanilang mga buwis. Ako ay hindi isang propesyonal na pulitiko, at 
ngayon lang kumandidato para sa katungkulang pampulitika. Kung mahalal, nangangako akong pakinggan ang inyong mga inaalala at 
magkaloob ng makatarungan at pantay na pagtrato para sa lahat ng mga nagbabayad ng buwis. Mangyaring hayaan akong tulungan 
kayo. Ikalulugod ko ang inyong boto. Salamat po.
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng bunutan. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing 
sa mga kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag 

sa gastos ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

Mga Pahayag ng Kandidato
★ Lupon ng Tagasingil ng Buwis ★	 Ipinagpapatuloy

Distrito 3
G. Rick Marshall 2390 Crenshaw Boulevard, Suite 423 (424) 217-7422 
Republikano Torrance, CA 90501 ask@grickmarshall.com 
  www.grickmarshall.com

G. Rick Marshall ay isang malakas na tagasuporta ng Proposisyon 13, isang kilalang tagapagtaguyod ng nagbabayad ng buwis at 
inirerekomenda ng Howard Jarvis na Kapisanan ng mga Nagbabayad ng Buwis. Alam ni G. Rick Marshall ang epekto ng mga buwis sa 
mga badyet ng pamilya dahil nagtrabaho nang halos isang dekada para sa CCH Computax, isang lider sa paghahanda ng programa ng 
kompyuter sa buwis. Si G. Rick Marshall ay makatarungang magpapatupad ng batas sa buwis nang walang paboritismo, maghahatid 
ng mga episyenteng serbisyo ng pamahalaan, mag-aalis ng maaksayang paggasta, magpaparusa sa mga mandaraya sa buwis—hindi sa 
matatapat na pagkakamali—at magbabalik ng mga sobra sa buwis sa mga nagbabayad ng buwis. Si G. Rick Marshall ay boboto upang 
pawalang-saysay ang hindi magiliw na mga patakaran na tulad ng pagsingil ng buwis sa pagbebenta sa buong halaga sa pagtitingi ng mga 
selular na telepono, anuman ang presyong siningil sa bumili. Siya ay magpoprotekta sa mga mamimili sa pamamagitan ng pagboto upang 
bawasan ang kinakaltas na buwis sa gasolina upang pagaanin ang inaasahang mga pagtaas ng presyo kapag ang utos na manghanggan 
at mangalakal ay ipinataw sa mga tagadalisay. Hindi tatanggapin ni G. Rick Marshall ang bagong 2% pagtaas sa bayad habang ang 
ekonomiya ng California ay bumabangon at ang mga pansamantalang pagtaas ng buwis sa pagbebenta at kita ay may bisa. Alam niya 
na ang bawat dolyar na ginagasta ng Pamahalaan ay kinuha mula sa isang masipag na nagtatrabahong nagbabayad ng buwis. Si G. Rick 
Marshall ay naglilingkod sa Komisyon sa Tubig ng Lunsod ng Torrance, lumikom ng pera para sa Muscular Dystrophy, nagturo ng mga 
kabataang lalaki at babae sa pamamagitan ng Junior Achievement at naghatid ng mga regalong Pamasko sa Project Angel Tree sa mga 
anak ng mga bilanggo. Si G. Rick Marshall ay tutulong sa mga tao na panatilihin ang mas marami sa kinikita nila sa pamamagitan ng 
pagpapanatiling mababa ang mga buwis at pinipigilan ang pamahalaan upang ang Sistema ng Malayang Pangangalakal ay makatulong 
sa mahihirap na makatakas sa kahirapan, ibaba ang mga presyo ng mamimili, at itaas ang pamantayan ng ating pamumuhay.

Jerome E. Horton P.O. Box 90932 (310) 402-4705 
Demokratiko Los Angeles, CA 90009 jehorton@sbcglobal.net 
  http://boardofequalizationjehorton.com

Sa mga mapanghamong panahong ito, naging isang kamangha-manghang pribilehiyo na maglingkod sa inyo bilang Tagapangulo ng 
Lupon ng Tagasingil ng Buwis (BOE), at nasa posisyon upang gamitin ang aking 36 na taon ng karanasan sa BOE, batasan, at pananalapi—
kabilang ang 26 na taon sa Lupon ng Tagasingil ng Buwis, upang protektahan at paglingkuran ang mga Taga-California. Nagsimula ako 
sa Lupon bilang isang 18-taong-gulang na interno at mabilis na sumulong upang maging isang tagapayong Tagapagapaganap sa Batas 
sa Buwis sa Negosyo, bago sumama sa Lehislatura ng Estado ng California. Naglingkod ako sa huli sa Komisyon sa Tulong na Medikal 
ng California at Lupon sa Pamumuhunan ng Lakas Paggawa ng California, lumalaban upang pabutihin ang kakayahang makakuha ng 
pangangalagang pangkalusugan, mahuhusay na trabaho, at mga pagkakataong pang-edukasyon. Inihalal sa BOE noong 2010, bilang 
isang arkitekto ng Batas ng mga Karapatan ng Nagbabayad ng Buwis, sa panahon ng aking panunungkulan nakatulong kami sa 1.3 na 
milyong mangangalakal na magbukas, magpanatili, at magpalaki ng kanilang mga negosyo at nangasiwa ng mas mataas sa $138 bilyong 
kita para sa pang-estado at lokal na mga serbisyo. Ang aking laban-sa-kriminal na mga inisyatibong pangnegosyo ay nakatulong na 
labanan ang Pagtrapiko ng Tao, umaresto ng 128 kriminal na nagpapatakbo nang labag sa batas, at tinanggal ang tone-tonelada at hindi 
malusog na mga produkto mula sa ating mga kalye. Ang aking Kampanya Laban sa Kahirapan ay tumulong sa libu-libong nagbabayad 
ng buwis sa California na mabawi ang milyun-milyong pagsasauli ng buwis at mga kredito at binigyan ng kapangyarihan ang mga 
di-nagtutubo na tumulong na labanan ang kahirapan. Ipinagmamalaki ko rin ang aking mga programang pag-interno na idinisenyo 
upang magkaloob sa ating mga kabataan ng mga pagkakataon para sa pagsasanay at pagtatrabaho. Upang malaman ang tungkol sa 
32 karagdagang inisyatibo ni Horton at ibang mga tagapagdulot, mangyaring bisitahin ang http://boardofequalizationjehorton.com. Sa 
pagsasara, mangyaring samahan ang mga Guro, Bumbero, Nars, Pulis, Nagbabayad ng Buwis, at Maliliit na Negosyo sa California sa 
pagsuporta sa muling paghalal sa akin.
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng bunutan. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing 
sa mga kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag 

sa gastos ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

Mga Pahayag ng Kandidato
★ Lupon ng Tagasingil ng Buwis ★	 Ipinagpapatuloy

Distrito 4
Nader Shahatit 28793 Beattie St. (909) 440-8769 
Demokratiko Highland, CA 92346 shahatitnader@yahoo.com 
  electnadershahatit.com

Ako ang inyong magiging tagalutas ng problema sa pamamagitan ng paggamit ng aking karanasan sa buwis sa pagtatrabaho sa Lupon 
ng Tagasingil ng Buwis upang magdala ng mga solusyon sa masasalimuot na mga isyu sa buwis.

Diane L. Harkey 31878 Del Obispo #118; PMB106 (949) 481-4477 
Republikano San Juan Capistrano, CA 92675 diane@dianeharkey.com 
  www.dianeharkey.com

Ang Lupon ng Tagasingil ng Buwis ay narito upang tulungan ang mga nagbabayad ng buwis na lutasin ang mga hindi pinagkakasunduan 
nila ng mga ahensiya ng pamahalaan. Bilang inyong inihalal na kinatawan, titiyakin ko na ang inyong tinig ay naririnig at kayo ay 
tumatanggap ng isang makatarungang pagdinig sa mga bagay na may kaugnayan sa mga buwis at mga bayad sa Estado ng California. 
Magtatrabaho ako upang suportahan ang mga tao, pamilya, at may-ari ng maliit na negosyo na nangangailangan ng tulong dahil sa 
masalimuot at madalas ay nakakalitong mga batas at regulasyon. Ang mga trabaho at negosyo ay lumilipat pa rin sa ibang mga estado 
kung saan mas madaling magsimula, magpalago, at kumita, at magbayad nang mahusay sa mga empleyado. Ang Lupon ng Tagasingil 
ng Buwis ay gumaganap ng mahalagang papel sa paglinaw kung paano ipatutupad at ipasusunod ang mga buwis at regulasyon. Ako ay 
magtatrabahong kasama ng ibang apat na miyembro ng Lupon upang bumuo ng isang istruktura na lumilikha ng mas maipanlalaban, 
magiliw sa gumagamit, at masaganang California na tumutulong sa mga negosyo na umunlad at lumikha ng trabaho. Sa pamamagitan 
ng isang malusog na pamilihan ng trabaho magagawa nating bawasan ang inyong pasaning buwis, "pader ng utang" ng California, 
pondohan ang kaligtasan ng publiko, edukasyon, at mga serbisyong dapat ipagkaloob ng pamahalaan. Sa Asembleya, namuno ako sa 
paglaban sa maaksayang plano sa matuling tren, at bumuo ng isang sentido kumon na pagharap sa pagbalanse ng badyet ng Estado, 
ibinalik ang California sa isang landas na maipagpapatuloy ang pananalapi. Sa Lupon ng Tagasingil ng Buwis, ako ay magtatrabaho 
upang pagalawin ang ating ekonomiya at pabalikin ang mga trabaho sa ating Estado. Sa pagtatrabahong magkakasama maibabalik 
natin ang ginto sa California, at ikararangal kong matanggap ang inyong boto.
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng bunutan. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing 
sa mga kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag 

sa gastos ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

Mga Pahayag ng Kandidato
★ Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo (Di-Partidistang Katungkulan) ★

•	 Bilang pinuno ng mga pampublikong paaralan ng estado, nagkakaloob ng direksiyon ng patakaran ng 
edukasyon sa mga lokal na distrito ng paaralan, at nagtatrabahong kasama ng komunidad na pang-
edukasyon upang pabutihin ang pagganap sa akademiko.

•	 Pinamumunuan ang Kagawaran ng Edukasyon at nagpapatupad ng mga patakarang itinatag ng Lupon ng 
Edukasyon ng Estado.

•	 Naglilingkod bilang dahil-sa-ibang-katungkulan na miyembro ng mga namamahalang lupon ng sistema ng 
mas mataas na edukasyon ng estado.

Marshall Tuck 10220 Culver Blvd. (323) 332-9859 
 Culver City, CA 90232 hello@marshalltuck.com 
  marshalltuck.com

Ang mga pampublikong paaralan ng California ay nangangailangan ng malalaking pagbabago upang ihanda ang mga estudyante 
na makipagtagisan sa isang pandaigdig na ekonomiya. Ang ating mga paaralan ay minamarkahan na ika-45 sa bansa sa pagbabasa 
at matematika—pero ang mga pulitiko sa Sacramento ay hindi nakagawa ng mga pagbabagong tutulong sa mga estudyante na 
magtagumpay. Ang mga pulitiko ay gumagawa ng masyadong maraming desisyon sa edukasyon, sa halip ng mga eksperto. Ang burukrasya 
sa edukasyon ay nag-aaksaya ng napakalaking pera at nagtataglay ng napakalaking kontrol. Ako ay isang edukador, hindi isang pulitiko. 
Ako ay may subok na rekord ng pagpapabangon sa mga nabibigong paaralan. Pinamunuan ang 17 pampublikong paaralan sa ilan sa 
mga pinakamaproblemang kapitbahayan ng LA, itinaas natin ng 60% ang antas ng mga nagtatapos. Ang ating malikhaing "Kolehiyo 
ng Magulang" ay naging isang pambansang huwaran para sa pagpapalahok sa mga magulang. Sa nakalipas na 5 taon, ang ating mga 
paaralan ay minamarkahan na #1 sa pagpapabuti sa akademiko sa malalaking sistema ng paaralan ng California. Dati, namuno ako sa 
mga pagsisikap na magtatag ng 9 na matagumpay na paaralan ng karta—na ang lahat ay nakahigit sa pagganap ng mga lokal na paaralan. 
Bilang Superintendente ng Estado, ako ay magiging isang independiyenteng tagapagtaguyod para sa mga magulang at estudyante—hindi 
mga tagaloob na pampulitika. Ako ay magtatrabaho upang: (1) Paalisin ang mga pulitiko sa ating mga paaralan—upang ang mga 
edukador at magulang ay makagawa ng pinakamahusay para sa mga bata. (2) Bawasan ang burukrasya upang makapagpasok ng mas 
maraming pera sa mga silid-aralan at himukin ang pagbabago. (3) Himukin ang mga magulang na mas lumahok. (4) Suportahan ang 
mga pampublikong paaralan ng karta. (5) Tiyakin na ang lahat ng mga estuyante ay may mabibisang guro at punong-guro at isang 
pangkolehiyo at nakahanda sa karera na kurikulum. Mangyaring basahin ang aking plano sa www.marshalltuck.com. Tingnan kung bakit 
ang mga magulang, guro, at pangunahing pahayagan ng California—liberal at konserbatibo—ay nagrekomenda sa aking kampanya. 
Hindi natin matatanggap ang pagiging pangkaraniwan o ang kabiguan. Bumoto para sa pagbabagong kailangan ng ating mga estudyante.
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Bilang ang tanging guro sa California at makaranasang superintendente na naghahangad ng katungkulang ito, alam ko na ang matatapang 
na aksiyon ay kailangan upang palakasin ang ating mga paaralan. Ang aking plano ay tumatawag sa magulang, guro at paaralan 
mismo upang gumawa ng mga desisyon sa edukasyon sa halip na ibigay ang ating mga paaralan sa mga pulitiko sa Washington o mga 
nagbabakasakali sa Wall Street. Ito ay nagsisimula sa pagtataas ng paglahok ng magulang, pagpapalawak ng pangkarera at teknikal na 
pagsasanay, paggawa sa kolehiyo na mas abot-kaya at pamumuhunan sa mga paaralan upang magkaloob ng mas maliit na mga klase at 
malalakas na akademiko, kabilang ang sining, musika, drama at ang teknolohiyang kailangan ng mga estudyante upang magtapos na 
handa para sa kolehiyo. Bawat estudyante ay nararapat sa mahuhusay na guro, na siyang dahilan kung bakit dapat nating pabutihin 
ang pagsasanay at suporta sa guro, at tanggalin—nang makatarungan—ang mga hindi angkop sa trabaho. Ako ay tumutulong na 
ipasa ang isang batas upang gawing mas madali na paalisin ang mga guro para sa maling kilos o mahinang pagganap, at ginawa kong 
priyoridad ang pagtulong sa mga nahihirapang guro. Dahil ang mga estudyante ay nararapat din sa mga ligtas na paaralan, ako ay 
tumulong na ipasa ang mga batas upang patilihin ang mga gang, droga at baril na wala sa ating mga paaralan. Para sa karagdagang 
impormasyon, mangyaring basahin ang Balangkas para sa Mahuhusay na Paaralan sa www.tomtorlakson.com, na nilikhang kasama ang 
mga magulang, guro at opisyal ng paaralan. Pagkatapos ng tatlong taon sa trabaho, marami pang dapat gawin, pero nakakakita tayo 
ng tunay na progreso—ang pinakamataas na mga antas ng pagtatapos kailanman at tumataas na mga puntos sa pagsusulit sa buong estado. 
Ako ang tanging kandidato na sinusuportahan ng mga guro sa silid-aralan, nars, bumbero, opisyal ng pulisya at Sierra Club California, 
kasama ng mga Demokratiko na tulad ni Senadora Dianne Feinstein at mga Republikano na tulad ni Richard Riordan. Ipagpatuloy 
natin ang pagtatrabahong magkakasama upang matupad ang pangako ng pampublikong edukasyon, sa pamamagitan ng isang mataas ang 
kalidad na paaralan sa bawat kapitbahayan.




