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ร่างกฎหมาย พันธบัตรโรงเรียน การจัดหาเงินทุนเพื่อจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ
โรงเรียนระดับ ขั้น K-12 และวิทยาลัยชุมชน บทกฎหมายใหม่51

นี่ประกันว่าผู้พัฒนาไม่ต้องจ่ายส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของพวกเขา

ยอมให้มีการใช้จ่ายที่สุรุ่ยสุร่าย :

พันธบัตรมีราคาแพง เงินภาษีสองดอลลาร์จ�าเป็นต้องช�าระคืนต่อทุกดอลลาร์ที่กู้ยืม
มา พันธบัตรควรถูกใช้ส�าหรับสิ่งต่าง ๆ ที่ยาวนานหลายทศวรรษ เหลือเชื่อ ข้อเสนอ 

51 กองทุนสามารถใช้กับอุปกรณ์ที่ม ี“อายุการใช้งานเฉลี่ย” 10 ปี การช�าระเงิน
พันธบัตรจะยาวนานกว่าหลายทศวรรษ

นี่เป็นเหมือนการเลี้ยงอาหารกลางวันคุณด้วยสินเชื่ออาย ุ30 ปี และการจ่ายเงิน
ส�าหรับมันเป็นเวลานานหลายเท่า

ข้อเสนอ 51 อาจจะเป็นมาตรการให้บริการตนเองที่คดเคี้ยวที่สุดเท่าที่เคยมีมาต่อผู้
ออกเสียงลงคะแนนของรัฐ California มันถูกสร้างขึ้นโดยอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
เพื่อจะได้รับประโยชน์ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

เยี่ยมชม StopProp51.org ดูซิว่าใครอยู่เบื้องหลังการรณรงค ์ใช่

ออกเสียงลงคะแนน ไม ่ส�าหรับ 51!

G. RICK MARSHALL, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
เครือข่ายการด�าเนินการของผู้เสียภาษีแห่งรัฐ California

WENDY M. LACK, ผู้อ�านวยการ
เครือข่ายการด�าเนินการของผู้เสียภาษีแห่งรัฐ California

ตั้งแต่ป ี2001 เราได้อนุมัติกว่า $146 พันล้านในพันธบัตรของรัฐและท้องถิ่นเพื่อ
แก้ไขปัญหาโรงเรียนของรัฐ California แม้กระทั่งข้อเสนอ 51 ผู้สนับสนุนยังคง 
ร้องเรียนโรงเรียนของเราว่าไม่ได ้“ตรงตามมาตรฐานด้านสุขภาพและความ
ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน”

เงินหายไปไหน

เชิญชวนการฉ้อฉล :

การตรวจสอบล่าสุดในพันธบัตรของโรงเรียนทั่วทั้งรัฐโดยกระทรวงการคลัง
แห่งรัฐ California ได้พบว่าเงินหลายพันล้านมีความเสี่ยงของ “การถูกน�ามา
ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ตั้งใจไว ้ . . .  หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการ
แก้ไข  . . .  จะยังคงส่งผลกระทบทางลบต่อความรับผิดชอบต่อพันธบัตร”

เนื่องจากการป้องกันการใช้จ่ายจะไม่ถูกน�าไปใช้ปฏิบัต ิหรือไม่ท�างาน กองทุน
พันธบัตรอาจถูกน�าไปใช้ในทางที่ผิด

ทั้งผู้ว่าการรัฐ Jerry Brown และอัยการสูงสุด Kamala Harris ได้แสดงความกังวลนี้

ข้อเสนอ 51 ท�าให้ระบบที่บกพร่องนี้มีอยู่ต่อไป

ปิดกั้นการปฏิรูป :

ข้อเสนอ 51 มัดมือไม้ของผู้บัญญัติกฎหมายและล็อคอยู่ในกฎเกณฑ์ปัจจุบัน มัน
ปล้นประชาธิปไตยของเราโดย การห้ามผู้บัญญัติกฎหมายจากการแก้ไขกฎเกณฑ ์ที่
ปฏิเสธความช่วยเหลือโรงเรียนที่ด้อยโอกาสต้องการ

ข้อเสนอ 51 ท�าให้การปกป้องนักเรียนมีล�าดับความส�าคัญสูงสุด

โรงเรียนและวิทยาลัยชุมชนหลายแห่งมีความล้าสมัยและต้องการการซ่อมแซมเพื่อ
ให้ได้ตามมาตรฐานสุขภาพและความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน—รวมถึงการก่อสร้างตาม
หลักเกณฑ์เพื่อป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหว ความปลอดภัยจากอัคคีภัย 

และการก�าจัดสีและท่อที่มีใยหินและตะกั่ว ข้อเสนอ 51 จะช่วยให้แน่ใจว่า โรงเรียน
ในท้องถิ่นของเราจะได้รับการปรับปรุงและปลอดภัยส�าหรับนักเรียน

ข้อเสนอ 51 จะช่วยให้นักเรียนในรัฐ CALIFORNIA ทุกคนได้รับการศึกษาที่มี
คุณภาพ

“ไม่มีอะไรที่ท�าให้ท้อแท้มากไปกว่าการสอนนักเรียนเมื่อชั้นเรียนของเราล่มสลาย 

และไม่ได้ให้การเข้าถึงความต้องการพื้นฐานทางวิชาการของนักเรียน เพื่อช่วย
ให้นักเรียนประสบความส�าเร็จ ข้อเสนอ 51 จะซ่อมแซมโรงเรียนที่ล้าสมัยและ
เสื่อมโทรม และยกระดับเทคโนโลยีของชั้นเรียน ห้องสมุด และคอมพิวเตอร์และ
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร”์—Tim Smith ครูยอดเยี่ยมแห่งป ี2014 ของรัฐ 
California โรงเรียนมัธยมปลาย Florin

การปรับปรุงอาชีวศึกษาและการช่วยเหลือทหารผ่านศึกที่กลับมา

“ข้อเสนอ 51 ช่วยให้โรงเรียนและวิทยาลัยชุมชนท้องถิ่นในการยกระดับชั้นเรียน
อาชีวศึกษาเพื่อให้นักเรียนสามารถฝึกอบรมส�าหรับอาชีพ ที่จ่ายด ีและมีส่วนช่วย
ต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของรัฐ California และเราเป็นหนี้ต่อทหารผ่านศึก
ของเราที่เราจะให้การฝึกอบรมและช่วยเหลือพวกเขาในการเปลี่ยนผ่านไปสถานที่
ท�างาน”—Tom Torlakson ผู้อ�านวยการรัฐของการสอนสาธารณะ

เพิ่มการเข้าถึงการศึกษาในวิทยาลัยที่สามารถจ่ายได้

“โดยการปรับเปลี่ยนและการซ่อมอาคารวิทยาลัยชุมชนของเรา เราสามารถ
เพิ่มการเข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นที่มีคุณภาพที่สามารถจ่ายได้ส�าหรับ
ชาว Californian ทุกคน วิทยาลัยชุมชนของเรามีส่วนช่วยต่อความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนท้องถิ่นทั่วรัฐ และช่วยให้นักศึกษาหลีกเลี่ยง
หนี้หลายพันดอลลาร ์เราจ�าเป็นต้องแสดงการสนับสนุนของเราต่อนักเรียนในรัฐ 
California”—Jonathan Lightman กรรมการบริหาร สมาคมคณะครูอาจารย์
วิทยาลัยชุมชนแห่งรัฐ California

CALIFORNIA เผชิญกับงานคั่งค้างมากมายของโครงการในพื้นที่

“พยาบาลประจ�าโรงเรียนตระหนักถึงความจ�าเป็นส�าหรับอาคารโรงเรียนที่ได้รับการ
ปรับปรุง การแออัดยัดเยียด ท่อประปา และปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ที่ต้องการ 

ปรับเปลี่ยนที่จ�าเป็น เพื่อรักษาสุขภาพที่ดีที่สุด และความปลอดภัยของนักศึกษา 
คณะครูอาจารย ์และเจ้าหน้าที่จะได้รับการแก้ไขโดย ข้อเสนอ  51’’—Kathy Ryan 
ประธาน องค์กรพยาบาลประจ�าโรงเรียนแห่งรัฐ California 

ปกป้องการควบคุมภายในตลอดทุกโครงการ

“ข้อเสนอ 51 จะปกป้องการควบคุมภายในโดยการก�าหนดกองทุนที่ถูกใช้ส�าหรับ
โครงการปรับปรุงโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการโรงเรียนและวิทยาลัย
ชุมชนท้องถิ่นเท่านั้น เงินทั้งหมดต้องถูกใช้จ่ายในท้องถิ่น ที่ผู้เสียภาษีสามารถเสียง
ในการตัดสินใจเลือกวิธีที่เงินทุนเหล่านี้จะถูกใช้อย่างดีที่สุดเพื่อปรับปรุงโรงเรียน
ในพื้นที่พวกเขา”—Chris Ungar ประธาน สมาคมคณะกรรมการโรงเรียนแห่งรัฐ 
California

วิธีรับผิดชอบทางงบประมาณเพื่อยกระดับและซ่อมแซมโรงเรียนด้วย 

ความรับผิดชอบของผู้เสียภาษีอากรที่แข็งขัน

“พันธบัตรทั่วทั้งรัฐเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดส�าหรับการตรงต่อความต้องการการก่อสร้าง
โรงเรียนของรัฐ California เพราะการศึกษาเป็นความกังวลทั่วทั้งรัฐ หากปราศจาก
พันธบัตรนี ้ผู้เสียภาษีท้องถิ่นจะเผชิญกับภาษีทรัพย์สินท้องถิ่นที่สูงขึ้น ซึ่งจะสร้าง
ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างโรงเรียนในชุมชนที่แตกต่างกัน จะปฏิบัติต่อผู้เสียภาษี
แตกต่างกัน และขาดบทบัญญัติความรับผิดชอบที่แข็งขัน”—Teresa Casazza 
ประธาน สมาคมผู้เสียภาษีแห่งรัฐ California

เราไม่สามารถรอได้อีกต่อไป

เรายังไม่ได้ผ่านพันธบัตรของโรงเรียนทั่วทั้งรัฐมาสิบปีแล้ว และตอนนี้เราเผชิญกับ
งานคั่งค้างจ�านวนมากของโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนท้องถิ่น โรงเรียนของเรา
มีความจ�าเป็นอย่างมากต่อการยกระดับและการซ่อมแซมเพื่อให้นักเรียนของเรา
ปลอดภัย และให้แน่ใจว่าพวกเขามีอาคารที่พวกเขาสามารถเรียนรู้

ข้อเสนอ 51 จะช่วยให้นักเรียนและทหารผ่านศึกของเราประสบความส�าเร็จ

โปรดเข้าร่วมกับเราในการออกเสียงลงคะแนน ใช ่ส�าหรับข้อเสนอ 51

JUSTINE FISCHER, ประธาน
PTA ของรัฐ California (ความร่วมมือระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียน)

KEN HEWITT, ประธาน
สมาคมครูผู้เกษียณอายุแห่งรัฐ California

LARRY GALIZIO, ผู้บริหารสูงสุด
สันนิบาตวิทยาลัยชุมชนแห่งรัฐ California
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  ข้อโต้แย้งคัดค้านร่างกฎหมาย 51  

  การคัดค้านต่อข้อโต้แย้งคัดค้านร่างกฎหมาย 51  

พันธบัตรโรงเรียน การจัดหาเงินทุนเพื่อจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรับ
โรงเรียนระดับ ขั้น K-12 และวิทยาลัยชุมชน บทกฎหมายใหม่

ร่างกฎหมาย

51

ข้อเสนอ 51 ท�าให้แน่ใจว่านักเรียนในรัฐ California ทุกคนมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ใน
โรงเรียนที่ทันสมัยและปลอดภัย ในขณะที่ยังปกป้องผู้เสียภาษี

ข้อเสนอ 51 ไม่ใช่การเพิ่มภาษี

ข้อเสนอ 51 เป็นพันธบัตรที่จะต้องช�าระคืนจากจ�านวนน้อยมากของรายได้ประจ�าปี
ของรัฐที่มีอยู่เดิมเพื่อซ่อมแซมและยกระดับโรงเรียนท้องถิ่น ไม่ใช่การขึ้นภาษี

ปกป้องผู้เสียภาษีจากภาษีท้องถิ่นสูงขึ้น

โดยไม่ต้องจับคู่ดอลลาร์จากพันธบัตรของโรงเรียนทั่วทั้งรัฐ ผู้เสียภาษีจะเผชิญกับ
ภาษีทรัพย์สินท้องถิ่นสูงขึ้นเพื่อจ่ายส�าหรับการซ่อมแซมและยกระดับโรงเรียน และ
บางเขตโรงเรียนอาจไม่สามารถจ่ายเพื่อการแก้ไขโรงเรียนของตนเอง ความร่วมมือ
ระหว่างเขตโรงเรียนของรัฐและท้องถิ่นนี้ได้กองทุนอย่างเป็นธรรมในการซ่อมแซม
โรงเรียนส�าหรับนักเรียนทุกคน

ต้องการความรับผิดชอบที่แข็งขัน

ข้อเสนอ 51 ท�าให้ผู้ออกเสียงลงคะแนนท้องถิ่นในการควบคุมวิธีที่เงินพันธบัตรของ
โรงเรียนถูกใช้จ่าย ต้องการการตรวจสอบประจ�าปีและมาตรฐานการบัญชีที่แข็งขัน

ข้อเสนอ 51 ท�าให้การปกป้องนักเรียนมีล�าดับความส�าคัญสูงสุด

โรงเรียนและวิทยาลัยชุมชนหลายแห่งมีความล้าสมัยและต้องการการซ่อมแซมเพื่อ
ให้ได้ตามมาตรฐานสุขภาพและความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน—รวมถึงการก่อสร้างตาม

หลักเกณฑ์เพื่อป้องกันความเสียหายจากแผ่นดินไหว ความปลอดภัยจากอัคคีภัย 

และการก�าจัดสีและท่อที่มีใยหินและตะกั่ว การซ่อมแซมเหล่านี้มีความส�าคัญเพื่อ
การท�าให้นักเรียนทุกคนปลอดภัย

ใช่ ส�าหรับข้อเสนอ 51

ข้อเสนอ 51 จะช่วยให้นักเรียนในรัฐ California ทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เพิ่มการเข้าถึงการศึกษาในวิทยาลัยที่สามารถจ่ายได ้และปรับปรุงการฝึกอบรม
วิชาชีพส�าหรับทหารผ่านศึกและนักเรียนโดยการเตรียมความพร้อมส�าหรับสถานที่
ท�างาน

ข้อเสนอ 51 ได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มผู้เสียภาษ ีคร ูธุรกิจ พรรครีพับลิกัน และ
พรรคเดโมแครต ดูเพื่อตัวท่านเองได้ที ่www.californiansforqualityschools.com

โปรดร่วมกับเราในการสนับสนุนข้อเสนอ 51

CHRIS UNGAR, ประธาน
สมาคมคณะกรรมการโรงเรียนแห่งรัฐ California

TERESA CASAZZA, ประธาน
สมาคมผู้เสียภาษีของรัฐ California

LARRY GALIZIO, ผู้บริหารสูงสุด
สันนิบาตวิทยาลัยชุมชนแห่งรัฐ California

พันธบัตรคือหนี้ที่ต้องช�าระคืนพร้อมดอกเบี้ยเมื่อเวลาผ่านไป

ตั้งแต่ป ี1998 ผู้ออกเสียงลงคะแนนของรัฐ California ได้อนุมัต ิ$35 พันล้าน
ในพันธบัตรการก่อสร้างโรงเรียนของรัฐ ทั้งหมดได้ถูกใส่ไว้บนบัตรลงคะแนนโดยผู้
บัญญัติกฎหมายและได้รับการสนับสนุนโดยผู้ว่าการรัฐ ข้อเสนอ 51 แตกต่างกัน 

สภานิติบัญญัติไม่ได้ใส่ข้อเสนอ 51 ในบัตรลงคะแนน และผู้ว่าการรัฐต่อต้าน 

ข้อเสนอนี้

เราเข้าร่วมผู้ว่าการรัฐในการต่อต้าน เพราะข้อเสนอ 51 :

ไม่สามารถจ่ายได ้:

ชาว Californian ได้จ่าย $2 พันล้านในแต่ละปีแล้วในพันธบัตรของโรงเรียนของรัฐ 
ข้อเสนอ 51 จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก $500 ล้านในแต่ละ ปี—เงิน ที่รัฐไม่มี

โดยรวม รัฐ California มีหนี้และภาระผูกพันทางการเงินมากกว่า $400 พันล้าน 

ผู้ว่าการรัฐ Brown เรียกสิ่งนี้ว่า “ก�าแพงแห่งหนี”้ การกู้ยืมเงินมากกว่าที่เราไม่
สามารถจ่ายได ้คือ สุรุ่ยสุร่าย

ไม่มีความรับผิดชอบ :

ด้วยพันธบัตรของโรงเรียนท้องถิ่น ชุมชนต่าง ๆ จะควบคุมการใช้จ่าย ด้วยพันธบัตร
ของโรงเรียนของรัฐ ข้าราชการและลูกน้องของพวกเขาเป็นผู้ตัดสิน การควบคุม 
ท้องถิ่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดการสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ของรัฐบาล

ไม่จ�าเป็น :

ส�าหรับการก่อสร้างโรงเรียน มาตรการพันธบัตรท้องถิ่นท�างานได้ดีกว่าพันธบัตร
ทั่วทั้งรัฐ เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ผู้ออกเสียงลงคะแนนได้อนุมัติกว่าร้อยละ 90% 

ของพันธบัตรของโรงเรียนท้องถิ่นบนบัตรลงคะแนน โดยการให้กว่า $5.5 พันล้าน
ส�าหรับการก่อสร้างโรงเรียน

การลงทะเบียนเรียนของโรงเรียนได้คาดว่าจะลดลงตลอด 10 ปีข้างหน้า ข้อเสนอ 

51 สูญเสียเงินโดยการเลือกที่จะการก่อสร้างโรงเรียนใหม ่มากกว่าการปรับปรุง
โรงเรียนที่มีอยู่เดิม

ไม่ยุติธรรม :

กองทุนข้อเสนอ 51 จะมาก่อน เขตที่ร�่ารวยมากจะได้รับ “ส่วนแบ่งมากที่สุด” 

เพราะเขตนั้นมีเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทกับการกรอกเอกสาร นี่ปิดกั้นเขตที่เล็กกว่ายากจน
กว่าที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด นี่คือ ผิดทางศีลธรรม

ปฏิรูปอย่างแรก :

ข้อเสนอ 51 ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนโปรแกรมพันธบัตรรัฐที่มีขนาดเดียวที่ไม่เหมาะกับ
ใครและเป็นระบบราชการ เขตโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไม่สามารถ
จ่ายที่ปรึกษาแพง ๆ ที่ใช้โดยโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ร�่ารวย การปฏิรูปโปรแกรมเป็น
เรื่องจ�าเป็น เพื่อให้เขตที่ด้อยโอกาสได้รับเงินที่สมควรได้รับ

เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการรัฐ Brown ได้บอก Los Angeles Times, 
“ผมคัดค้านพันธบัตร $9 พันล้านของผู้พัฒนา  . . . [มัน] ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายกับ
เงินที่จะใช้จ่ายได้ดีกว่านี้ในชุมชนมีรายได้ต�่า”

Brown ยังกล่าวว่าสัญญาผลประโยชน์แก่ข้าราชการของรัฐ คือ “หนี้สินก้อนใหญ่จน
เป็นที่ดึงดูดให้ไม่สนใจหนี ้ . . .  เราไม่อาจจ่ายหนี้ได้หมดในปีหรือสองปีหรือ 
แม้กระทั่ง 10 ปี แต่ก็เป็นภาระผูกพันทางศีลธรรมของเราที่จะท�าเช่นนั้น— 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ก่อนที่เราจะท�าภาระผูกพันใหม”่

เราเห็นด้วย

ข้อเสนอ 51 ได้รับการสนับสนุนโดยธุรกิจและนักการเมืองที่ได้รับประโยชน์จากการ
ใช้จ่ายของรัฐมากขึ้น ใช ่ส�าหรับ 51 ได้สร้างหนี้แล้วกว่า $6 ล้านจากผู้ที่จะมีก�าไร
มากที่สุด รวมถึง  การร่วมมือกันเพื่อที่อยู่อาศัยของโรงเรียนที่เพียงพอ (CASH) 
และ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างของรัฐ California

เครือข่ายการด�าเนินการของผู้เสียภาษีแห่งรัฐ California เป็นเครือข่ายที่เป็นอาสา
สมัครทั้งหมด ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด และที่ไม่แสวงผลก�าไร ที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อ
งบประมาณและความโปร่งใสในรัฐบาลท้องถิ่น เราต่อสู้กับความลับ การสูญเสียไป
โดยเปล่าประโยชน ์และการทุจริตของรัฐบาล และหาทางท�าให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับ
ความคุ้มค่าสมกับเงินภาษีของพวกเขา

เราเป็นประชากรเช่นเดียวกับคุณที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนที่มีคุณภาพ และต้องการ
ความรับผิดชอบต่องบประมาณในรัฐบาลโดยปราศจากการสูญเสียไปโดยเปล่า
ประโยชน์

ร่วมกับเราในการออกเสียงลงคะแนน ไม ่ส�าหรับข้อเสนอ 51

www.caltan.org

G. RICK MARSHALL, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
เครือข่ายการด�าเนินการของผู้เสียภาษีแห่งรัฐ California

WENDY M. LACK, ผู้อ�านวยการ
เครือข่ายการด�าเนินการของผู้เสียภาษีแห่งรัฐ California




