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18 | Mga Pangangatwiran Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi 
siniyasat ng anumang opisyal na ahensiya. 

 Pangangatwirang Panig sa Proposisyon 2 

 Sagot sa Pangangatwirang Panig sa Proposisyon 2 

ILIGTAS ANG ATING MGA PAARALAN!
Bumoto ng HINDI sa 2 upang PROTEKTAHAN ANG MGA 

PAARALAN AT NAGBABAYAD NG BUWIS. Ang pareho ng mga 
Demokratiko at Republikano ay sumasalungat sa Proposisyon 2. Ang mga 
magulang, lolo at lola at mga estudyante ay sumasalungat sa Proposisyon 2.

Bakit? ANG ISANG MAPANGANIB na naoorasang bomba sa 
pananalapi na nakakasakit sa mga paaralan ay isiningit sa huling-minutong 
mga negosasyon sa badyet. Ano ang ginagawa nito? Pagkatapos na kahit 
ang isang sentimo ay pumunta sa "pondo sa tag-ulan ng paaralan" ng 
Prop. 2, ang mga lokal na distrito ng paaralan ay pahihintulutan lamang 
mag-ipon para sa—pinakamalaking—ilang linggong gastos.

Bakit mahalagang ipasiya ng Sacramento ang maiipon ng mga distrito? 
Sa nakalipas na pitong taon, ang Sacramento ay nag-antala ng bilyun-
bilyon na mga pagbabayad sa mga paaralan hanggang sa katapusan ng 
bawat taon ng paaralan—mga pondong kailangan upang bayaran ang 
mga guro, tauhan, at tagatustos. Kung walang lokal na kinokonrol na 
mga reserba, ang mga distrito ay humarap sana sa mas mataas na mga 
gastos sa paghiram at mas malalim na mga pagbawas. Ang pagdepende sa 
Sacramento ay isang proposisyon na ikatatalo ng mga paaralan.

Kunin ang mga katotohanan mula sa mga magulang, hindi sa mga 
pulitiko, at www.2BadForKids.org.

Ang Standard and Poor's ay tumugon ng may "niyutral hanggang 
negatibong mga implikasyon sa kredito" para sa mga paaralan sa California 

kung ito ay pumasa (7/7/2014). Ang lahat ay sumusuporta sa isang tunay 
na pondo sa tag-ulan—pero tanungin ang mga pahayagan at ahensiya ng 
kredito kung sinusuportahan nila ang LARONG KABIBI na kinahinathan 
ng Proposisyon 2.

Ang Sacramento ay walang rekord ng pag-uuna sa pampublikong 
edukasyon, sa kabila ng pananalita.

Ang California ay may ranggo na ika-50 sa U.S. sa kada mag-aaral na 
paggasta (Education Week, Enero 2014).

Ang mga lokal na komunidad, HINDI Sacramento, ang nakakaalam 
ng pinakamabuti para sa ating mga anak. Iparinig ang inyong tinig. Ang 
botong HINDI sa 2 ay isang boto PARA SA mga bata, paaralan, at sentido 
kumon.

BUMOTO NG HINDI SA 2!

Cushon Bell, Kalihim 
Educate Our State
Cinnamon O'Neill, Direktor ng Balangay 
Educate Our State
Kilty Belt-Vahle, Magulang na Boluntaryo 
Educate Our State

BUMOTO NG OO SA PROPOSISYON 2 UPANG LUMIKIHA 
NG PONDO SA TAG-ULAN NA NAGPOPROTEKTA SA MGA 
NAGBABAYAD NG BUWIS AT MGA PAARALAN.

Ang Proposisyon 2 ay nagtatatag ng MATATAG NA PONDO SA 
TAG-ULAN sa Saligang-batas ng Estado na pipilit sa Lehislatura at 
Gobernador na magtipid ng pera kapag maganda ang mga panahon, 
BAYARAN ANG MGA UTANG at MAGPOPROTEKTA SA MGA 
PAARALAN laban sa mga mapaminsalang pagbawas. Ang pareho ng mga 
Demokratiko at Republikano ay SUMUSUPORTA sa Proposisyon 2.

Sa pagpilit sa estado na magtipid ng pera, ang Proposisyon 2 AY 
MAG-AATAS SA MGA PULITIKO NA MAMUHAY SA LOOB NG 
KANILANG KAKAYAHAN AT MAGPROTEKTA LABAN SA HINDI 
KAILANGANG MGA PAGTAAS NG BUWIS. Sa magagandang 
panahon, ang pera ay ilalagay sa isang reserbang protektado ng saligang-
batas at gagamitin upang bayaran ang utang. Sa masasamang panahon, ang 
Pondo sa Tag-ulan ay magagamit upang protektahan ang mga paaralan, 
kaligtasan ng publiko at ibang mahahalagang serbisyo.

Kailangan ng California ang Proposisyon 2 dahil ito ay pumipigil sa 
estado na gumasta ng higit sa makakaya nito. Tatlong taon pa lamang 
ang nakalipas, humarap ang California sa isang $26 na bilyon na 
kakulangan sa badyet na nag-atas sa Lehislatura na gumawa ng masasakit 
na pagbawas at sa botante na mag-aproba ng mga pansamantalang pagtaas 
sa buwis. ANG PROPOSISYON 2 AY TITIYAK NA HINDI NATIN 
UULITIN ITONG IKOT NG KASAGANAAN AT KAHIRAPAN NA 
PAGBABADYET.

ANG PAGBOTO NG OO SA PROPOSISYON 2 AY:
•	 Magpapatatag sa badyet ng estado sa pamamagitan ng pagtiyak na 

ang mga pansamantalang kita ay itinatabi at hindi itinatalaga sa 
patuloy na paggasta na hindi natin kaya.

•	 Pabilisin ang mga pagbabayad ng utang ng estado.

•	 Lumikha ng reserba sa edukasyon upang maiwasan ang mga 
pagbawas sa hinaharap sa mga paaralan.

ANG MGA AHENSIYA NG PAGMARKA SA KREDITO AT MGA 
PAHAYAGAN AY SUMUSUPORTA SA ISANG MATATAG NA 
PONDO SA TAG-ULAN.

SAN FRANCISCO CHRONICLE: Ang Pondo sa Tag-ulan ay ang 
"maingat na direksiyon."

STANDARD AND POOR'S: Ang Pondo sa Tag-ulan ay nagmamarka ng 
"isa pang hakbang sa patuloy na paglalakbay ng California patungo sa isang 
mas maipagpapatuloy na istruktura ng pananalapi."

LOS ANGELES TIMES: Ang Pondo sa Tag-ulan "ay gumawa ng 
mas marami upang itaguyod ang isang kultura ng mga pagtitipid sa 
Sacramento."

MOODY'S: Ang Pondo sa Tag-ulan ay tumutulong sa estado na "saluhin 
ang pananalapi nito mula sa mga paghinang pangkabuhayan."

FRESNO BEE: Ang Pondo sa Tag-ulan ay "magpoprotekta sa mga 
nagbabayad ng buwis laban sa mapaminsalang mga kakulangan sa badyet."

SACRAMENTO BEE: Ang Pondo sa Tag-ulan ay "isang mahalagang 
hakbang patungo sa disiplina sa pananalapi."

BUMOTO NG OO SA PROPOSISYON 2 AT PROTEKTAHAN ANG 
BALANSENG BADYET NG CALIFORNIA!

www.CaliforniaRainyDayFund.com

John A. Pérez, Emeritus na Ispiker ng Asembleya
Edmund G. Brown Jr., Gobernador
Allan Zaremberg, Presidente 
Kamara de Komersiyo ng California
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 Sagot sa Pangangatwirang Laban sa Proposisyon 2 

Bakit ang tinatawag na Pondo sa Tag-ulan ay bumabasa sa mga batang 
mag-aaral sa California?

Ang mga magulang at nagbabayad ng buwis ay madalas na nagtatanong 
kung bakit ang California ay isa sa sampung estado na nasa ilalim sa 
pagpopondo sa paaralan taun-taon—pero ang ating mga antas ng buwis ay 
kabilang sa pinakamataas sa bansa. Ang Proposisyon 2 ay isang perpektong 
halimbawa ng kung paano natin patuloy na "pinoprotektahan" ang mga 
batang mag-aaral sa paglalagay sa kanila sa pinakahuli.

Ang mga Taga-California ay nagsabatas ng Proposisyon 98 
dalawampu't-limang taon na ang nakalipas bilang isang garantiya sa 
PINAKAMABABANG pagpopondo sa paaralan. Ang "garantiya" na ito ay 
isang dahilan noong 2004 para magsimula ang mga pulitiko sa estado na 
mang-agaw ng $5+ bilyon sa isang taon ng matatag, maaasahan, inilalaan 
sa lokal na paaralan na mga buwis sa ari-arian upang pondohan ang 
kanilang sariling mga kakulangan at mahihinang desisyon sa pananalapi. 
Kinuha ng Estado ang mga pondo, nangako na ang Proposisyon 98 ay 
magbabayad sa kanila.

Hindi kataka-taka, ang iginagarantiya ng saligang-batas na garantiyang 
ito sa mga batang mag-aaral sa California ay hindi matapat na 
natutugunan. Sa pinakahuling masasamang taon, ang mga paaralan ng 
California ay kinailangang makaranas ng hanggang $10 bilyon sa mga 
naantalang pagbabayad ng kanilang basikong pagpopondo—pinilit silang 
humiram, kumuha mula sa kanilang sariling lokal na mga reserba, at 
magbawas ng mga programa.

At ngayon, sa ilalim ng Proposisyon 2, ang mga paaralan ng California 
ay kailangang maghintay din sa magagandang taon? Ano ang kabuluhan 
ng "Pormula sa Pagpopondong May Lokal na Kontrol" kung hindi natin 
pinagkakatiwalaan ang mga lokal na lupon ng paaralan kahit sa kanilang 
pinakamababang mga kita na iginagarantiya ng saligang-batas?

Samantala, ang maliliit na letra ay nagpapahintulot sa Kontroler 
ng Estado na gamitin ang pinipigil na mga pondong pang-edukasyon 
upang makatulong sa pang-araw-araw na mga pangangailangan ng daloy 
ng pera ng Pangkalahatang Pondo at nagpapahintulot sa Lehislatura, 
sa pagdedeklara ng emerhensiya sa badyet, na ilipat ang perang ito sa 
Pangkalahatang Pondo.

Pero maghintay muna, mayroon pa!

Sa mga huling oras ng mga negosasyon sa badyet ng taong ito, ang 
isang iniaatas ay idinagdag upang pilitin ang mga distrito ng paaralan 
na bawasan ang kanilang mga lokal na reserba tuwing may anumang 
bagay na binabayaran sa "Kuwenta ng Pagpapatatag sa Sistema ng 
Pampublikong Paaralan" ng Proposisyon 2. Sa sumusunod na taon, ang 
mga distrito ng paaralan ay pinahihintulutan nang dalawang beses lamang 
ng pinakamababa sa mga reserba. Para sa karamihan ng mga distrito, ito 
ay nangangahulugan ng pagpilit sa kanila na humawak ng 6% lamang ng 
taunang mga gastos sa pagpapatakbo sa reserba—tatlong linggo lamang na 
paggasta!

Para sa mga distrito sa buong California, ang mga lokal na reserba ang 
tanging nagpoprotekta sa mga bata laban sa idinudulot ng Estado na mga 
gastos sa paghiram o mga pagbawas sa programa. (Ang Estado ay hindi 
nakapagbayad sa mga paaralan sa tamang panahon sa nakalipas na pitong 
taon! Hanggang 20% ng perang dapat nitong bayaran sa mga paaralan 
ay binayaran pagkaraan ng pagtatapos ng taon ng paaralan noong Hunyo 
2012.) Binuo sa mga dekada, ang mga reserbang ito ay itatapon sana dahil 
lamang sa ang isang magandang taon ng mga kapital na pakinabang ay 
naglipat ng mga pondong pang-edukasyon mula sa pagpopondo sa mga 
paaralan at patungo sa kinokontrol ng Estado na kuwenta ng pagpapatatag.

Mangyaring sumama sa amin—isang dalawang-partidong pambuong-
estadong pangmasang boluntaryong di-nagtutubong organisasyon na 
pinamumunuan ng magulang na pinagkakaisa ang sampu-sampung 
libo ng mga Taga-California na nagtatalaga ng sarili sa pagpapabuti ng 
pampublikong edukasyon—at magsabi ng HINDI sa mga pulitiko na 
patuloy na itinutulak ang mga bata patungo sa likod ng bus. Bisitahin ang 
www.2BadForKids.org at bumoto ng HINDI sa 2!

Katherine Welch, Direktor 
Educate Our State
Hope Salzer, Direktor ng Balangay 
Educate Our State
Jennifer Bestor, Direktor ng Pananaliksik 
Educate Our State

Nagkakamali ang mga kalaban ng Proposisyon 2; ang ganitong uri 
ng pag-iisip ay nagdulot ng $26 bilyon na kakulangan sa badyet at 
mapaminsalang mga pagbawas sa ating mga paaralan.

Ang kasalukuyang badyet ng estado ay ang pinakamahusay sa mga 
taon para sa paaralan—nagkakaloob ng higit sa $10 bilyon sa 
bagong pagpopondo. Ang Proposisyon 2 ay NAGPOPROTEKTA SA 
MGA PAARALAN sa pamamagitan ng pagpapatatag sa badyet ng estado 
at pagpigil sa mga pagbawas sa hinaharap sa ating mga silid-aralan. Kung 
walang isang matatag na Pondo sa Tag-ulan at patuloy na pagpipigil sa 
pananalapi, ang estado ay haharap sa mga kakulangan sa hinaharap at 
maaaring mapilitang magbawas ng pagpopondo para sa mga paaralan, 
kaligtasan ng publiko at ibang mahahalagang serbisyo. Iyon ang dahilan 
kung bakit ang bawat Demokratiko at Republikano sa Lehislatura ay 
bumoto upang suportahan ang Proposisyon 2.

Ang Proposisyon 2 ay walang ginagawang mga pagbabago sa antas ng 
pagpopondo na iniaatas ng Proposisyon 98. Sa katotohanan, ang badyet 

sa taong ito ay nagpopondo sa mga paaralan sa ilalim ng Proposisyon 98 
sa pinakamataas na antas sa lahat ng panahon, $60.9 na bilyon. Iyon ay 
$1,954 na karagdagan para sa bawat estudyante kaysa tatlong taon lamang 
ang nakalipas noong ang California ay humarap sa malalaking kakulangan 
sa badyet. Sa pagtatago ng pera sa magagandang panahon, magagawa ng 
California na PIGILAN ANG MGA PAGBAWAS SA HINAHARAP 
SA PAGPOPONDO SA PAARALAN AT PIGILAN ANG HINDI 
KAILANGANG MGA PAGTAAS NG BUWIS.

BUMOTO NG OO SA PROPOSISYON 2 AT PROTEKTAHAN 
ANG MGA PAARALAN AT BALANSENG BADYET NG 
CALIFORNIA!

Dr. Michael Kirst, Presidente 
Lupon ng Edukasyon ng Estado ng California




