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OPISYAL NA TITULO AT BUOD I N I H A N D A  N G  A B U G A D O  H E N E R A L

BATAYAN
Humigit-kumulang Isa sa Limang Estudyante sa California ang 
Nag-aaral ng Ingles. Noong 2015–16, humigit-kumulang 2.7 milyong 

estudyante sa pampublikong paaralan sa California sa mga baitang 

ng elementarya at sekundarya ang nagsasalita ng wika maliban sa 

Ingles sa bahay. Ikinategorya ng mga paaralan ang humigit-kumulang 

1.4 milyon sa mga estudyanteng ito bilang mga nag-aaral ng Ingles, 

na nangangahulugang hindi pa sila mahusay sa Ingles. Binubuo ng 

mga nag-aaral ng Ingles ang 22 porsiyento ng lahat ng estudyante sa 

pampublikong paaralan sa California. Mahigit 80 porsiyento ng mga 

nag-aaral ng Ingles sa California ang mga likas na nagsasalita ng 

Spanish.

Dapat Tulungan ng Mga Paaralan ang Lahat ng Estudyante na Matuto 
ng Ingles. Ang mga pampublikong paaralan ay inaatasan ng batas 

na turuan ang mga nag-aaral ng Ingles kung paano magsalita at 

magbasa sa Ingles bukod pa sa pagtuturo sa kanila ng iba pang mga 

paksa gaya ng matematika at agham. Sa buong bansa, madalas na 

tinuturuan ng mga paaralan ang mga nag-aaral ng Ingles gamit ang 

mga programang Ingles lang o bilingguwal. Sa mga programang Ingles 

lang, ang mga estudyante ay nag-aaral ng Ingles at iba pang mga paksa 

mula sa mga gurong Ingles lang ang sinasalita. Sa mga programang 

bilingguwal, natututunan ng mga estudyante ang kanilang mga paksa 

mula sa mga gurong nagsasalita ng Ingles at ng katutubo nilang wika. 

Marami sa mga programang bilingguwal ang dinisenyo upang tumagal 

sa pagitan ng tatlo at anim na taon, pagkatapos nito ay papasok ang 

mga estudyante sa mga klaseng itinuturo lang sa Ingles. Sa ilang 

programang bilingguwal, patuloy na tinuturuan ang mga nag-aaral ng 

Ingles sa katutubo nilang wika sa loob ng maikling oras sa isang araw 

kahit na mahusay na sa pagsasalita ng Ingles ang mga estudyante. 

Inaatasan ng California ang Mga Paaralan na Hangga't Maaari ay 
Wikang Ingles ang Gamitin sa Pagtuturo sa Mga Nag-aaral ng Ingles. 
Bilang tugon sa ilang alalahanin sa paraan ng pagtuturo sa mga nag-
aaral ng Ingles, ipinasa ng mga botante sa California ang Proposisyon 
227 noong 1998. Sa pangkalahatan ay iniaatas ng Proposisyon 227 na 
turuan sa Ingles ang mga nag-aaral ng Ingles at ipinagbabawal nito 
ang paggamit ng mga programang bilingguwal. Sa pangkalahatan 
ay inaatasan ng Proposisyon 227 ang mga pampublikong paaralan 
na bigyan ang mga nag-aaral ng Ingles ng isang taong espesyal at 
masusing pagtuturo ng Ingles bago ilipat ang mga estudyanteng iyon 
sa iba pang mga klase na Ingles lang. Patuloy na may bisa hanggang 
ngayon ang Proposisyon 227. 

Ang Mga Paaralan ay Maaaring Magpatakbo ng Mga Programang 
Bilingguwal Sa Ilalim ng Ilang Partikular na Kundisyon. Sa ilalim 
ng Proposisyon 227, ang mga magulang ng nag-aaral ng Ingles ay 
dapat pumunta sa paaralan at lumagda sa isang pagtalikdan kung 
gusto nilang isaalang-alang ang kanilang anak para sa bilingguwal 
na pagtuturo. Maaaring aprubahan ng mga paaralan ang mga 
pagtalikdang ito para sa mga estudyante na makakatugon sa isa sa 
tatlong kundisyong ito: (1) Mga nag-aaral ng Ingles na nakadalo na 
sa isang Ingles lang na silid-aralan sa loob ng hindi bababa sa 30 
araw at sumang-ayon ang lahat ng guro, prinsipal, at superintendente 
ng distrito na matututo sila nang mas maayos sa isang programang 
bilingguwal; (2) mga estudyanteng hindi bababa sa sampung taong 
gulang; o (3) mga estudyanteng mahusay nang magsalita ng Ingles. 
Kung 20 o mahigit pang estudyante ang nakakuha ng mga inaprubahang 
pagtalikdan, dapat mag-alok ang kanilang paaralan ng bilingguwal na 
klase o payagan ang mga estudyante na lumipat sa isang paaralan na 

• Pinapanatili ang hinihiling na tiyakin ng mga pampublikong 
paaralan na magiging mahusay sa Ingles ang mga estudyante. 

• Hinihiling sa mga distrito ng paaralan na humingi ng 
kontribusyon ng magulang/komunidad sa pagbuo ng mga 
programa upang matuto ng wika upang matiyak ang pagkakatuto 
ng Ingles nang mabilis at mabisa hangga't maaari.

• Hinihiling sa mga distrito ng paaralan na bigyan ang mga 
estudyanteng may limitadong kahusayan sa Ingles ng opsyon na 
turuan ng Ingles sa halos lahat ay sa pamamagitan ng Ingles.

• Pinahihintulutan ang mga distrito ng paaralan na magtatag 
ng mga programa na may mga estudyanteng nagsasalita ng 

Ingles at nagsasalita ng banyagang wika para sa parehong ang 
katutubong-wika ay Ingles at hindi katutubong-wika ang Ingles.

• Pinahihintulutan ang mga magulang/legal na tagapangalaga ng 
mga estudyante na pumili ng available na programa para matuto 
ng wika na pinaka-akma sa kanilang anak.

BUOD NG TANTIYA NG PAMBATASANG TAGASURI NG KABUUANG 
EPEKTO SA PANANALAPI NG ESTADO AT LOKAL NA PAMAHALAAN:
• Walang kapansin-pansing epekto sa pananalapi sa mga distrito 

ng paaralan o pamahalaan ng estado. 

PAGSUSURI NG MANUNURI NG LEHISLATURA

MGA PANGWAKAS NA BOTO NG LEHISLATURA SA SB (SENATE BILL O PANUKALANG-BATAS NG SENADO) 1174 (PROPOSISYON 58)

(KABANATA 753, MGA BATAS NG 2014)

Senado: Mga Oo 25 Mga Hindi 10

Asembleya: Mga Oo 53 Mga Hindi 26
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PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI I P I N A G P A T U L O Y

may nasabing klase.

Simula 1998, Lumiit ang Bilang ng Mga Paaralang Nag-aalok ng Mga 
Programang Bilingguwal. Sa taon bago ipinatupad ang Proposisyon 227, 
humigit-kumulang 30 porsiyento ng mga nag-aaral ng Ingles ng 
California ang tinuturuan sa mga programang bilingguwal. Pagkalipas 
ng sampung taon, humigit-kumulang 5 porsiyento ng mga nag-aaral ng 
Ingles ng California ang tinuturuan sa mga programang bilingguwal.

Dapat Isali ng Mga Distrito ng Paaralan at Opisina ng Edukasyon 
sa County ang Komunidad ng Mga Ito sa Taunang Proseso ng 
Pagpaplano. Inaatasan ng estado ang mga distrito ng paaralan at 
opisina ng edukasyon sa county na ilathala ang mga taunang plano 
na naglalarawan sa mga serbisyong ibibigay ng mga ito para sa ilang 
partikular na grupo ng mga estudyante, kasama na ang mga nag-aaral 
ng Ingles. Bago ipatupad ang mga planong ito, dapat kausapin ng 
mga opisyal ng paaralan ang mga magulang at iba pang miyembro 
ng komunidad tungkol sa kung anong mga uri ng programa ang gusto 
nilang isagawa ng kanilang mga paaralan. 

MUNGKAHI
Ang panukalang ito ay nagpapawalang-saysay sa mga pangunahing 
tadhana ng Proposisyon 227 at nagdaragdag ng ilang bagong tadhana 
patungkol sa pagtuturo ng wikang Ingles, tulad ng inilalarawan sa 
ibaba. 

Nag-aalis ng Mga Kabawalan sa Mga Programang Bilingguwal. Sa 
ilalim ng mungkahing ito, hindi na aatasan ang mga paaralan na turuan 
ang mga nag-aaral ng Ingles sa mga programang Ingles lang. Sa halip, 
maaaring turuan ng mga paaralan ang kanilang mga nag-aaral ng 
Ingles gamit ang iba't ibang programa, kasama na ang mga programang 
bilingguwal. Bilang karagdagan, hindi na kailangang lumagda ng 
mga magulang ng mga nag-aaral ng Ingles sa mga pagtalikdan 
bago makapagpatala ang kanilang mga anak sa mga programang 
bilingguwal. 

Inaatasan ang Mga Distrito na Tumugon sa Ilang Kahilingan ng 
Magulang. Bagama't sa pangkalahatan ay maaaring idisenyo ng mga 
paaralan ang mga programa ng mga ito para sa nag-aaral ng Ingles sa 
paraang gusto ng mga ito, kailangan pa ring magbigay ang mga ito ng 
masusing pagtuturo ng Ingles sa mga nag-aaral ng Ingles kung hilingin 
ito ng mga magulang. Bilang karagdagan, aatasan ang mga distrito 
ng paaralan na mag-alok ng anumang partikular na programa para sa 
nag-aaral ng Ingles na hiniling ng sapat na bilang ng mga magulang. 
Sa partikular, kung sa alinmang paaralan ay (1) 20 o higit pang mga 
magulang ng mga estudyante sa anumang isang baitang o (2) 30 o higit 
pang mga magulang sa pangkalahatan ang humiling ng partikular na 
uri ng programa para sa nag-aaral ng Ingles, dapat ialok ng paaralang 
iyon ang nasabing programa hangga't maaari. 

Inaatasan ang Mga Distrito na Kausapin ang Mga Miyembro ng 
Komunidad Tungkol sa Mga Programa ng Mga Ito para sa Nag-aaral 
ng Ingles. Inaatasan ng mungkahing ito ang mga distrito ng paaralan 
at opisina ng edukasyon sa county na tanungin ang mga magulang 
at iba pang miyembro ng komunidad kung paano dapat turuan ang 
mga nag-aaral ng Ingles (halimbawa, sa pamamagitan ng paggamit 

ng programang Ingles lang o bilingguwal). Hihilingin ng mga distrito 
ng paaralan at opisina ng edukasyon sa county ang feedback na ito 
bilang bahagi ng regular na taunang proseso ng pagpaplano ng mga 
ito. (Marahil ay tinatalakay na ng ilang distrito ang mga isyung ito sa 
kanilang taunang proseso ng pagpaplano, ngunit sa mungkahing ito ay 
inaatasan na ang lahat ng distrito ma humingi ng feedback tungkol sa 
mga isyung ito.)

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Ang panukula ay walang magiging malaking epekto sa pananalapi sa 
pamahalaan ng estado. Gayunpaman, malamang na magreresulta ito sa 
mga pagbabago sa paraan ng pagtuturo ng ilang distrito ng paaralan 
sa mga nag-aaral ng Ingles. Ang mga pagbabagong ito ay magkakaroon 
ng maliit na epekto sa mga lokal na gastusin. Tatalakayin natin sa 
ibaba ang mga epekto ng panukala sa programa at pananalapi sa mga 
paaralan. 

Kapansin-pansing Epekto sa Programa para sa Ilang Nag-aaral ng 
Ingles. Bagama't sa pangkalahatan ay hindi inaatasan ng panukala 
ang mga distrito ng paaralan na baguhin ang paraan ng pagtuturo ng 
mga ito sa mga nag-aaral ng Ingles, ginagawa nitong mas madali para 
sa lahat ng distrito na magsimula o magpalawak ng mga programang 
bilingguwal. Ang eksaktong epekto ng panukalang ito ay nakadepende 
sa paraan ng pagtugon dito ng mga magulang at mga paaralan. Sa 
paglipas ng panahon, maaaring maging mas karaniwan ang mga 
programang bilingguwal, kung saan tuturuan ang ilang nag-aaral ng 
Ingles sa mga programang bilingguwal na dapat sana ay tuturuan 
sa mga programang Ingles lang. Para sa mga distrito ng paaralan at 
estudyanteng ito, magiging kapansin-pansin ang epekto sa programa ng 
panukala. 

Maliit na Epekto sa Mga Tuluy-tuloy at Isang Beses na Gastusin ng 
Mga Paaralan. Sa pangkalahatan, ang mga programang bilingguwal na 
gagawin o papalawakin dahil sa panukala ay hindi nangangahulugang 
magiging mas mahal o mas mura kaysa sa mga programang Ingles 
lang, dahil kadalasang nakadepende ang mga taunang gastusin para 
sa parehong uri ng mga programa sa mga salik tulad ng laki ng klase 
at bayad sa guro. Ang anumang paaralang gagawa ng programang 
bilingguwal ay magkakaroon ng ilang isang beses na mga gastusin 
para sa pagbuo ng bagong kurikulum, pagbili ng mga bagong gamit 
sa pagtuturo, pagsasanay ng mga guro sa bagong kurikulum at mga 
gamit, at pagbibigay-alam sa mga magulang tungkol sa programa. 
Gayunpaman, ang mga gastusing ito ay hindi nangangahulugang 
mga karagdagang gastusin, dahil ang mga paaralan ay regular na 
nagbabago ng kurikulum, bumibili ng mga bagong gamit, nagsasanay 
ng mga guro, at pinapanatiling may alam ang mga magulang tungkol sa 
mahahalagang isyu ng paaralan.

Bisitahin ang http://www.sos.ca.gov/measure-contributions para sa 
isang listahan ng mga komite na binuo unang-una upang suportahan o 
salungatin ang panukalang ito. Bisitahin ang http://www.fppc.ca.gov/

transparency/top-contributors/nov-16-gen-v2.html upang maakses ang 
nangungunang 10 tagaambag ng komite.
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