
          Opisyal na patnubay na impOrmasyOn para sa bOtante          

Pagkalahatang  
Halalan
ng California 
Martes
Ika-8 ng Nobyembre, 2016

• Ang mga botohan ay bukas mula ika-7 ng umaga hanggang 
ika-8 ng gabi sa Araw ng Halalan.

• Ang mga tagubilin kung paano bumoto ay maaaring 
makuha sa isang manggagawa sa lugar ng botohan 
o sa pamamagitan ng pagbabasa sa inyong librito ng 
halimbawang balota.

• Maaaring hilingin sa mga bagong botante na magbigay ng 
pagkakakilanlan o iba pang dokumentasyon alinsunod sa 
pederal na batas. Kayo ay may karapatang magpatala ng 
pansamantalang balota, kahit na hindi kayo nagbigay ng 
dokumentasyon.

• Mga nararapat na botante lang ang maaaring bumoto.
• Labag sa batas na pakialaman ang kagamitan sa pagboto.

Ang maikling sangguniang 
patnubay na ito ay naglalaman 
ng buod at impormasyon sa 
pakikipag-ugnayan para sa 
bawat proposisyon ng estado 
na makikita sa balota sa 
Nobyembre 8, 2016.

Ang mga Botohan ay Bukas Mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng 
gabi sa Araw ng Halalan!



BUOD

Pinahihintulutan ang $9 na bilyon na mga pangkalahatang obligasyong bono para sa 

bagong konstruksiyon at pagsasamoderno ng mga pasilidad ng pampublikong 

paaralan na K-12; mga pasilidad ng mga paaralang batay sa karta at bokasyonal na 

edukasyon; at mga pasilidad ng mga Kolehiyo ng Komunidad ng California. Epekto sa 

Pananalapi: Mga gastos ng estado na humigit-kumulang $17.6 na bilyon upang 

bayaran ang parehong prinsipal ($9 na bilyon) at interes ($8.6 na bilyon) sa mga 

bono. Mga pagbabayad na humigit-kumulang $500 milyon bawat taon para sa 35 

taon.

PROPOSISYON
MGA BONO NG PAARALAN. PAGPOPONDO PARA SA MGA PASILIDAD NG 
PAARALAN NA K-12 AT KOLEHIYO NG KOMUNIDAD. INISYATIBANG BATAS.51

CON Ang Prop. 51 ay ginawa 

para mapagsamantalahan 

ng mga ganid na developer ang mga 

nagbabayad ng buwis para sa kita. 

Ang Prop. 51 ay pumipigil sa mga 

mambabatas sa pagbibigay ng patas 

na pagpopondo ng paaralan. Mapag-

iiwanan ang mahihirap na paaralan. 

Walang pagpapaigting sa 

pananagutan ng nagbabayad ng 

buwis. Wala itong ginagawa upang 

malabanan ang pagsasayang, 

pandaraya at pang-aabuso. 

Tinututulan ni Gobernador Brown ang 

Prop. 51. Bumoto ng HINDI SA 51.

PRO Karapatan ng ating mga 

anak na pumasok sa mga 

ligtas na paaralan kung saan matututo 

sila, ngunit maraming paaralan at 

kolehiyo ng komunidad ang 

nangangailangan ng pagkumpuni 

upang matugunan ang mga 

pamantayan sa kalusugan at 

kaligtasan. Ang Prop. 51 ay mag-aayos 

ng mga humihinang paaralan, mag-a-

upgrade ng mga silid-aralan, at 

magbibigay ng mga pasilidad para sa 

pagsasanay sa trabaho para sa mga 

beterano at bokasyonal na edukasyon. 

Ang lahat ng proyekto ay pananagutan 

ng mga lokal na nagbabayad ng buwis. 

MGA PANGANGATWIRAN

HINDI Ang botong HINDI sa 

panukalang ito ay 

nangangahulugang: Hindi 

magkakaroon ng awtoridad ang estado 

na magbenta ng mga bagong bonong 

may pangkalahatang obligasyon para 

sa mga pasilidad ng K–12 na 

pampublikong paaralan at kolehiyo ng 

komunidad.

OO Ang botong OO sa panukalang 

ito ay nangangahulugang: Ang 

estado ay maaaring magbenta ng 

$9 na bilyong sa mga bonong may 

pangkalahatang obligasyon para sa 

mga pasilidad ng edukasyon 

($7 bilyong para sa mga pasilidad ng 

K–12 na pampublikong paaralan at 

$2 bilyong para sa mga pasilidad ng 

kolehiyo ng komunidad).

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

BUOD

Pinalalawig hanggang sa hindi tiyak na panahon ang kasalukuyang batas na 

nagpapataw ng mga singil sa mga ospital upang pondohan ang mga serbisyo sa 

pangangalagang pangkalusugan ng Medi-Cal, pangangalaga para sa walang 

insurance na mga pasyente, at pagsakop sa kalusugan ng mga bata. Epekto sa 

Pananalapi: Hindi tiyak na epekto sa pananalapi, mula sa maliit na epekto hanggang 

sa taunang matitipid ng Pangkalahatang Pondo ng estado na humigit-kumulang $1 

bilyon at nadagdagang pagpopondo para sa mga pampublikong ospital na nasa 

mababang daan-daang milyong dolyar taun-taon.

CON Tinatanggal ang lahat ng 

pananagutan at 

pamamahala sa mahigit $3 bilyong ng 

mga dolyar mula sa nagbabayad ng 

buwis. Ibinibigay ang $3 bilyong sa 

mga CEO ng ospital nang walang 

independiyenteng pagsusuri at walang 

pag-aatas na gastusin ang pera sa 

pangangalagang pangkalusugan. 

Maaaring gastusin ang mga 

pampublikong pondo sa mga tagalobi, 

benepisyo at suweldo para sa mga 

burukrata ng ospital sa halip na sa 

mga bata at nakatatanda.

PRO Ang OO sa Proposisyon 52 

ay magpapalawig sa 

kasalukuyang programa ng Medi-Cal 

sa bayad sa ospital sa estado, na 

nakakapagbigay ng mahigit $3 bilyong 

bawat taon sa mga pederal na 

pondong panumbas na nagbabayad 

para sa mga serbisyo ng 

pangangalagang pangkalusugan para 

sa mga bata, nakatatanda at 

pamilyang may mababang kita. 

Pinagbabawalan ng Proposisyon 52 

ang Lehislatura sa paglilihis ng perang 

ito para sa iba pang mga layunin nang 

walang pag-aproba ng botante.

MGA PANGANGATWIRAN

HINDI Ang botong HINDI sa 

panukalang ito ay 

nangangahulugang: Ang kasalukuyang 

singil na ipinapataw sa karamihan ng 

pribadong ospital ay matatapos sa 

Enero 1, 2018 maliban kung 

papalawigin ito ng karagdagang 

pagkilos ng Lehislatura.

OO Ang botong OO sa panukalang 

ito ay nangangahulugang: Ang 

kasalukuyang singil na ipinapataw sa 

karamihan ng pribadong ospital na 

nakaiskedyul na matapos sa Enero 1, 

2018 sa ilalim ng kasalukuyang batas 

ay permanenteng papalawigin. 

Magiging mahirap para sa Lehislatura 

na magsagawa dito ng mga 

pagbabago. Ang makakalap na kita ay 

gagamitin upang magkaroon ng mga 

impok ang estado, taasan ang mga 

bayad para sa mga serbisyo ng ospital 

sa mga taga-California na may 

mababang kita, at magbigay ng mga 

gawad sa mga pampublikong ospital.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Yes on Proposition 51—

Californians for Quality

Schools

info@californiansforqualityschools.com

www.californiansforqualityschools.com

LABAN SA
G. Rick Marshall, Chief

Financial Officer

California Taxpayers Action

Network

621 Del Mar Avenue

Chula Vista, CA 91910

(310) 346-7425

rick@StopProp51.org

StopProp51.org

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Yes on Proposition 52, a

coalition of California

Association of Hospitals and

Health Systems and

non-profit health care

organizations.

info@yesprop52.org

www.yesprop52.org

LABAN SA
George M. Yin

Californians for Hospital

Accountabilty and Quality

Care—No on 52, Sponsored

by Service Employees

International Union—United

Healthcare Workers West

777 S. Figueroa Street, Suite

4050, Los Angeles, CA 90017

(213) 452-6565

gyin@kaufmanlegalgroup.com

www.noon52.com

MAIKLING SANGGUNIANG PATNUBAY
PROPOSISYON

PROGRAMA NG MEDI-CAL PARA SA PAGGAMIT NG SINGIL NG OSPITAL.
INISYATIBANG PAG-AAMYENDA SA SALIGANG-BATAS AT BATAS.52
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BUOD

Kailangan ng pag-apruba ng botante sa buong estado bago ang anumang bonong 

kita ay maipalabas o maibenta ng estado para sa ilang proyekto kung ang halaga ng 

bono ay lalampas sa $2 bilyon. Epekto sa Pananalapi: Ang mga epekto sa pang-

estado at lokal na pananalapi ay hindi alam at magiging depende sa kung anu-anong 

mga proyekto ang apektado ng panukala at anu-anong mga aksiyon ang gagawin ng 

mga ahensiya ng pamahalaan at mga botante bilang tugon sa iniaatas sa pagboto 

ng panukala.

PROPOSISYON
MGA BONONG KITA. PAG-APRUBA NG BOTANTE SA BUONG ESTADO. INISYATIBANG
PAG-AAMYENDA SA SALIGANG-BATAS. 53

CON Ang Prop. 53 ay 

nagpapahina sa lokal na 

kontrol sa pamamagitan ng pag-aatas 

ng boto ng buong estado sa ilang lokal 

na proyekto ng imprastraktura. 

Binibigyan ng kapangyarihan ang mga 

botante sa malalayong rehiyon na 

tanggihan ang mga pangangailangan 

ng inyong komunidad. Inilalagay sa 

panganib ng Prop. 53 ang panustos na 

tubig, kaligtasan ng tulay, at iba pang 

mga pagkukumpuni. Walang 

pagkalibre para sa mga panahon ng 

emerhensiya/kalamidad. Hinihimok ng 

Mga Propesyonal na Bumbero ng 

California, mga lungsod, mga county, 

Kapisanan ng mga Ahensiya ng Tubig 

ng California ang botong Hindi sa 53. 

www.NoProp53.com

PRO Kakailanganin ng 

Proposisyon 53 ang pag-

aproba ng botante para sa malalaking 

proyekto ng estado na nagkakahalaga 

ng mahigit $2 bilyong sa mga kitang 

bono ng estado—tulad ng bullet train. 

Walang epekto sa mga lokal na 

proyekto. Pinapaigting ang 

transparency upang malaman ng mga 

nagbabayad ng buwis ang totoong 

halaga. Ginagawang may pananagutan 

ang mga pulitiko at pinipigilan ang 

mga blangkong tseke. Kung kailangang 

magbayad ng mga nagbabayad ng 

buwis, kailangang pakinggan ang 

opinyon nila!

MGA PANGANGATWIRAN

HINDI Ang botong HINDI sa 

panukalang ito ay 

nangangahulugang: Maaaring patuloy 

na gamitin ang mga kitang bono ng 

estado nang walang pag-aproba ng 

botante. 

OO Ang botong OO sa panukalang 

ito ay nangangahulugang: Ang 

mga kitang bono ng estado na mahigit 

$2 bilyong sa kabuuan para sa isang 

proyekto na popondohan, pagmamay-

ari, o papamahalaan ng estado ay 

mangangailangan ng pag-aruba ng 

botante sa buong estado.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

BUOD

Ipinagbabawal sa Lehislatura na magpasa ng anumang panukalang-batas maliban 

kung inilathala sa Internet para sa 72 oras bago ang pagboto. Hinihiling sa 

Lehislatura na irekord ang mga paglilitis nito at ilagay sa Internet. Pinahihintulutan 

ang paggamit ng mga nirekord. Epekto sa Pananalapi: Isang-beses na paggastos ng 

$1 milyon hanggang $2 milyon at patuloy na mga paggastos ng humigit-kumulang na 

$1 milyon taun-taon upang irekord ang mga pambatasang pagpupulong at gawing 

makukuha sa Internet ang mga video ng mga pagpupulong na iyon.

CON Ang botong HINDI ay 

nangangahulugang 

magpapatuloy ang access sa libreng 

Internet & TV upang makita ng 

sinumang mamamayan ng California 

kung paano ginagawa ang mga batas. 

Pinipigilan din ng botong HINDI ang 

mga espesyal na interes tulad ng 

pagkilos ng mga kompanya ng tabako, 

langis, at gamot upang maantala ang 

pagpapasa ng mga batas ng estado. 

Nililimitahan din ng botong HINDI ang 

mga pampulitikang “pag-atakeng” 

patalastas.

PRO Ang Prop. 54 ay pumipigil 

sa espesyal na interes at 

biglaang pagpapasa ng batas sa 

alinman sa pambatasang kapulungan 

nang walang 72 oras para sa 

pagrepaso. Ang Prop. 54 ay nagpo-post 

ng lahat ng pampublikong pulong ng 

Lehislatura online, upang masuri ng 

mga botante ang mga pampublikong 

pagkilos ng mga mambabatas. 

Sinusuportahan ng koalisyon ng 

dalawang partido ng mga grupo ng 

maayos na pamamahala, nagbabayad 

ng buwis, minorya, negosyo, at 

kapaligiran ang Prop. 54. Walang 

iniaatas na bagong pera mula sa 

buwis.

MGA PANGANGATWIRAN

HINDI Ang botong HINDI sa 

panukalang ito ay 

nangangahulugang: Hindi magbabago 

ang mga tuntunin at tungkulin ng 

Lehislatura.

OO Ang botong OO sa panukalang 

ito ay nangangahulugang: Ang 

anumang panukalang-batas (kasama 

na ang mga pagbabago sa 

panukalang-batas) ay kailangang 

gawing available sa mga mambabatas 

at i-post sa Internet sa loob ng hindi 

bababa sa 72 oras bago ito maaaring 

ipasa ng Lehislatura. Kailangang 

tiyakin ng Lehislatura na naka-record 

ang mga pampublikong pulong nito at 

gawing available sa Internet ang mga 

video ng mga pulong na iyon. 

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Yes on 53—Stop Blank Checks

925 University Ave. 

Sacramento, CA 95825

(916) 500-7040

Info@StopBlankChecks.com

www.YESon53.com

LABAN SA
No on Prop. 53—Californians 

to Protect Local Control

info@NoProp53.com

NoProp53.com

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Yes on 54—Voters First, Not 

Special Interests, 

Sponsored by Hold 

Politicians Accountable

1215 K Street, Suite 2260 

Sacramento, CA 95814

(916) 325-0056

info@YesProp54.org

www.YesProp54.org

LABAN SA
Steven Maviglio

Californians for an Effective 

Legislature

1005 12th St., Suite A 

Sacramento, CA 95814

(916) 607-8340

steven.maviglio@gmail.com

www.NoOnProposition54.com

MAIKLING SANGGUNIANG PATNUBAY
PROPOSISYON

LEHISLATURA. PAGBABATAS AT MGA PAGLILITIS.
INISYATIBANG PAG-AAMYENDA SA SALIGANG-BATAS AT BATAS.54
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BUOD

Pinalalawig ng labindalawang taon ang mga pansamantalang pagtaas sa buwis sa 

personal na kita na isinabatas noong 2012 sa mga kitang mahigit sa $250,000, na 

ang mga kita ay inilaan sa mga paaralan ng K-12, mga Kolehiyo ng Komunidad ng 

California, at, sa mga partikular na taon, sa pangangalagang pangkalusugan. Epekto 

sa Pananalapi: Nadagdagang mga kita ng estado—$4 na bilyon hanggang $9 na 

bilyon taun-taon mula 2019-2030—depende sa ekonomiya at stock market. 

Nadagdagang pagpopondo para sa mga paaralan, mga kolehiyo ng komunidad, 

pangangalagang pangkalusugan para sa mga taong maliit ang kita, mga reserba sa 

badyet, at mga pagbabayad ng utang.

PROPOSISYON PAGPAPALAWIG NG BUWIS UPANG PONDOHAN ANG EDUKASYON AT 
PANGANGALAGANG PANGKALUSUGAN.
INISYATIBANG PAG-AAMYENDA SA SALIGANG-BATAS.55

CON BUMOTO NG HINDI SA 55—

DAPAT AY PANSAMANTALA 

LANG ANG PANSAMANTALA. 

Sinuportahan ng mga botante ang mas 

matataas na buwis noong 2012 dahil 

sinabi ni Gobernador Brown na 

PANSAMANTALA lang ang mga ito. 

Ipinapakita ng mga pagtatantiya ng 

badyet ng estado na hindi kailangan 

ang mas matataas na buwis upang 

mabalanse ang badyet, ngunit gustong 

palawigin ng mga may espesyal na 

interes ang mga ito upang mas lumaki 

ang kita ng pamahalaan. HUMINDI SA 

KANILA.

PRO Makakatulong ang Prop. 55 

para sa maayos na buhay 

ng mga bata! Pinipigilan ng Prop. 55 

ang $4 na bilyong na bawas sa mga 

pampublikong paaralan ng California, 

at pinapalawak ang access ng mga 

bata sa pangangalagang 

pangkalusugan, sa pamamagitan ng 

pagpapanatili ng mga kasalukuyang 

antas ng buwis sa pinakamayayamang 

taga-California—na may mahigpit na 

iniaatas sa pananagutan. Hindi na 

natin maaaring maranasan ulit ang 

malalaking bawas na hinarap natin 

noong huling resesyon. www.YesOn55.

com 

MGA PANGANGATWIRAN

HINDI Ang botong HINDI sa 

panukalang ito ay 

nangangahulugang: Ang mga pagtaas 

sa buwis sa kita sa mga nagbabayad 

ng buwis na may malaking kita ay 

mapapaso na gaya ng nakaiskedyul sa 

pagtatapos ng 2018.

OO Ang botong OO sa panukalang 

ito ay nangangahulugang: Ang 

mga pagtaas sa buwis sa kita sa mga 

nagbabayad ng buwis na may 

malaking kita, na nakaiskedyul na 

matapos pagkalipas ng 2018, ay 

papalawigin na lang hanggang 2030.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

BUOD

Dinadagdagan ang buwis sa sigarilyo ng $2.00 bawat kaha, na may katumbas na 

pagdagdag sa ibang mga produktong tabako at mga elektronikong sigarilyo na 

nagtataglay na nikotina. Epekto sa Pananalapi: Karagdagang kabuuang (net) kita ng 

estado na $1 bilyon hanggang $1.4 na bilyon sa 2017-18, na posibleng may mas 

maliit na mga kita sa mga taon sa hinaharap. Ang mga kita ay pangunahing 

gagamitin upang dagdagan ang paggastos sa pangangalagang pangkalusugan para 

sa mga taga-California na maliit ang kita.

HINDI Ang botong HINDI sa 

panukalang ito ay 

nangangahulugang: Walang gagawing 

mga pagbabago sa mga kasalukuyang 

buwis ng estado sa mga sigarilyo, iba 

pang mga produkto ng tabako, at 

electronic na sigarilyo.

OO Ang botong OO sa panukalang 

ito ay nangangahulugang: Ang 

mga kinakaltas na buwis ng estado sa 

mga sigarilyo ay tataas nang $2 sa 

bawat kaha—mula 87 sentimo 

patungong $2.87. Ang mga kinakaltas 

na buwis ng estado sa iba pang mga 

produkto ng tabako ay tataasan ng 

parehong halaga. Ipapataw din ang 

kinakaltas na buwis ng estado sa mga 

electronic na sigarilyo. Ang kita mula 

sa mas matataas na buwis na ito ay 

gagamitin sa maraming bagay, ngunit 

gagamitin ang malaking bahagi nito 

bilang pandagdag sa ginagastos sa 

pangangalagang pangkalusugan para 

sa mga taga-California na may 

mababang kita.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Jordan Curley

Yes on 55—Californians for Budget 

Stability

1510 J Street, Suite 210 

Sacramento, CA 95814

(916) 443-7817

info@protectingcalifornia.com

www.YesOn55.com

LABAN SA
Howard Jarvis Taxpayers

Association

www.hjta.org

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Yes on 56—Save Lives 

California

1020 12th Street, Suite 303 

Sacramento, CA 95814

(916) 706-2487

info@YesOn56.org

YesOn56.org

LABAN SA
No on 56—Stop the Special 

Interest Tax Grab

925 University Ave. 

Sacramento, CA 95825

(916) 409-7500

Info@NoOnProposition56.com

www.NoOnProposition56.com

PROPOSISYON BUWIS SA SIGARILYO UPANG PONDOHAN ANG PANGANGALAGANG PANGKALUSUGAN, 
PAGPIGIL SA PAGGAMIT NG TABAKO, PANANALIKSIK, AT PAGPAPATUPAD NG BATAS.
INISYATIBANG PAG-AAMYENDA SA SALIGANG-BATAS AT BATAS. 56

CON Subaybayan ang pera sa 

56: Ang $1.6 bilyong na 

pagtataas sa buwis na ito ay 

magbibigay ng $1 bilyong sa mga 

kompanya ng seguro sa kalusugan at 

espesyal na interes. 56 na dadayaing 

paaralan mula sa $600 milyong bawat 

taon sa pamamagitan ng pag-iwas sa 

ating garantiya sa minimum na 

pagpopondo ng paaralan. Tanging 13% 

ng pera ang makakatulong sa mga 

naninigarilyo o pipigil sa mga bata sa 

pagsisimula dito. Hindi sa 56.

PRO Ang ginagastos ng mga 

nagbabayad ng buwis sa 

California sa pangangalagang 

pangkalusugan kaugnay ng tabako ay 

$3.5 bilyong taun-taon, kahit na hindi kayo 

naninigarilyo. Gumagana ang Prop. 56 

tulad ng isang bayad ng gumagamit, 

binubuwisan ang tabako upang 

makatulong sa pagbabayad para sa 

pagpigil sa paninigarilyo at 

pangangalagang pangkalusugan—upang 

mabayaran ng mga naninigarilyo ang 

makatuwiran nilang bahagi sa kanilang 

mga ginastos. Itinataguyod ng Samahan 

Para sa Kanser ng Amerika at Network ng 

Aksyon ng Kanser ang Prop. 56 upang 

mapigilan ang mga bata sa paninigarilyo 

at makapagligtas ng mga buhay.

MGA PANGANGATWIRAN

MAIKLING SANGGUNIANG PATNUBAY
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PROPOSISYON MGA SENTENSIYANG PANGKRIMEN. PAROL.
MGA PAGLILITIS AT PAGSENTENSIYA SA KRIMEN NG KABATAAN.
INISYATIBANG PAG-AAMYENDA SA SALIGANG-BATAS AT BATAS. 57

BUOD

Pinahihintulutan ang pagsasaalang-alang sa parol para sa mga nagkasala ng hindi 

marahas. Pinahihintulutan ang mga kredito sa sentensiya para sa rehabilitasyon, 

mabuting asal, at edukasyon. Itinatakda na ang hukom ng hukumang pangkabataan 

ay magpasiya kung ang kabataan ay uusigin bilang nasa hustong gulang. Epekto sa 

Pananalapi: Kabuuang matitipid ng estado na malamang na nasa sampu-sampung 

milyong dolyar taun-taon, depende sa pagpapatupad. Kabuuan ng mga gastos ng 

county na malamang na ilang milyong dolyar taun-taon.

CON Bumoto ng HINDI sa 57 

dahil ito ay:  

• Nagpapahintulot sa MAAGANG 

PAGLAYA ng mararahas na kriminal, 

kasama na ang mga NANGGAHASA ng 

mga walang malay na biktima. 

• Nagpapahintulot sa agarang paglaya 

para sa 16,000 mapanganib na 

kriminal, pati na ang mga nahatulang 

mamamatay-tao. 

• Nagsususog sa Saligang-batas ng 

California; tinatanggalan ng mga 

karapatan ang mga biktima; 

nagbibigay ng mas maraming 

karapatan sa mga kriminal. Bumoto ng 

HINDI SA 57.

PRO Sinusuportahan ng mga 

lider ng kaligtasan ng 

publiko ng California at mga biktima 

ng krimen ang Proposisyon 57—ang 

Batas ng 2016 sa Kaligtasan ng 

Publiko at Rehabilitasyon—dahil 

itinutuon ng Prop. 57 ang mga 

mapagkukunan upang manatili sa 

likod ng mga rehas ang mga 

mapanganib na kriminal, habang 

isinasailalim sa rehabilitasyon ang 

mga kabataan at may sapat na gulang 

na mga preso at natitipid ang milyun-

milyong dolyar ng nagbabayad ng 

buwis. OO sa Prop. 57.

MGA PANGANGATWIRAN

HINDI Ang botong HINDI sa 

panukalang ito ay 

nangangahulugang: Walang magiging 

pagbabago sa proseso ng pagpapalaya 

ng mga preso. Ang sistema ng 

kulungan ng estado ay hindi maaaring 

magbigay ng mga karagdagang kredito 

sa pagsesentensiya sa mga preso. 

Maaaring patuloy na litisin ang ilang 

partikular na kabataan sa hukuman 

para sa may sapat na gulang nang 

walang pagdinig sa hukumang 

pangkabataan. 

OO Ang botong OO sa panukalang ito 

ay nangangahulugang: Ang ilang 

partikular na preso na nasa kulungan ng 

estado na nahatulan ng malalaking 

pagkakasala na hindi marahas ay 

isasaalang-alang para sa pagpapalaya na 

mas maaga kaysa sa nakatakda. Ang 

sistema ng kulungan ng estado ay 

maaaring magbigay ng mga karagdagang 

kredito sa pagsesentensiya sa mga preso 

para sa mabuting pag-uugali at mga 

inaprobahang nakamit hinggil sa 

rehabilitasyon o edukasyon. Ang mga 

kabataan ay kailangang magkaroon ng 

pagdinig sa hukumang pangkabataan 

bago sila maaaring ilipat sa hukuman 

para sa may sapat na gulang. 

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
James Harrison

Remcho, Johansen and  

Purcell, LLP

1901 Harrison Street, 

Suite 1550

Oakland, CA 94612

(510) 346-6200

Info@SafetyandRehabilitation.com

www.Vote4Prop57.com

LABAN SA
William Kolkey

Stop Early Release of Violent 

Criminals Committee 

FPPC#1386627 

No on 57 Committee

921 11th Street, #300 

Sacramento, CA 95814

(916) 409-7401

will@StopEarlyRelease.com

www.StopEarlyRelease.com

MAIKLING SANGGUNIANG PATNUBAY

BUOD

Pinananatili 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. Hinihiling sa pagtuturo na tiyaking matututo ng Ingles nang 

mabilis at mabisa hangga't maaari. Pinahihintulutan ang mga distrito ng paaralan 

na magtatag ng mga programa na para sa parehong ang katutubong-wika ay Ingles 

at hindi katutubong-wika ang Ingles. Epekto sa Pananalapi: Walang kapansin-

pansing epekto sa pananalapi sa mga distrito ng paaralan o pamahalaan ng estado. 

HINDI Ang botong HINDI sa 

panukalang ito ay 

nangangahulugang: Aatasan pa rin 

ang mga pampublikong paaralan na 

turuan ang karamihan ng mga nag-

aaral ng Ingles sa mga programang 

Ingles lang.

OO Ang botong OO sa panukalang 

ito ay nangangahulugang: Mas 

madaling makakapili ang mga 

pampublikong paaralan kung paano 

tuturuan ang mga nag-aaral ng Ingles, 

kung sa Ingles lang, bilingguwal, o iba 

pang mga programa. 

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

PROPOSISYON
KAHUSAYAN SA INGLES. EDUKASYON NA NASA MARAMING WIKA.
INISYATIBANG BATAS.58

LABAN SA
www.KeepEnglish.org

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Lisa Gasperoni

Yes on 58—Californians for 

English Proficiency 

sponsored by the California 

State Council of Service 

Employees

1510 J Street, Suite 210 

Sacramento, CA 95814

(916) 668-9103

info@SupportProp58.com

www.SupportProp58.com

MGA PANGANGATWIRAN

CON Ang Prop. 58 ay hindi 

tungkol sa pagsasamoderno 

ng paraan ng pagtuturo natin ng 

Ingles. Tungkol ito sa pag-aalis ng mga 

karapatan ng magulang sa wikang 

Ingles na edukasyon para sa kanilang 

mga anak. Naging napakahusay ng 

tagumpay ng wikang Ingles. Mas 

mabilis na natututo ng wikang Ingles 

ang mga batang imigrante kumpara sa 

dati at napakaraming bilang ng mga 

estudyanteng imigrante ang 

nakakapasok sa ating mga 

unibersidad.

PRO Ang Proposisyon 58 ay 

sinusuportahan ng mga 

guro, magulang, punong-guro ng 

paaralan, miyembro ng lupon ng lokal 

na paaralan, at ni Gobernador Jerry 

Brown upang matulungan ang mga 

estudyante na matuto ng Ingles nang 

mabilis hangga't maaari at palawakin 

ang mga oportunidad para sa mga 

nagsasalita ng Ingles na matuto ng 

pangalawang wika. Ang Proposisyon 58 

ay nagbibigay sa mga distrito ng 

paaralan ng lokal na kontrol na piliin 

ang pinakamahusay na paraan ng 

pagtuturo para sa kanilang mga 

estudyante.
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BUOD

Tinatanong kung ang mga inihalal na opisyal ng California ay dapat gumamit ng 

kanilang awtoridad upang magmungkahi at magpatibay ng isang pag-aamyenda sa 

pederal na Saligang-batas na nagpapawalang-bisa sa desisyon ng Korte Suprema ng 

Estados Unidos sa Citizens United v. Federal Election Commission. Ang Citizens United 

ay nagpasiya na ang mga batas na naglalagay ng partikular na mga limitasyon sa 

paggastos na pampulitika ng mga korporasyon at unyon ay labag sa saligang-batas. 

Walang tuwirang epekto sa pananalapi ng estado o mga lokal na pamahalaan.

Dapat bang gamitin ng mga inihalal na opisyal ng California ang lahat ng kanilang 

awtoridad na iginagarantiya ng saligang-batas, kabilang ang, ngunit hindi limitado 

sa, pagmungkahi at pag-aamyenda ng isa o higit pa sa mga amyenda sa Saligang-

batas ng Estados Unidos, upang ipawalang-bisa ang Citizens United laban sa Federal 

Election Commission (2010) 558 U.S. 310, at ibang angkop na mga saligang 

panghukuman, upang pahintulutan ang buong regulasyon o limitasyon ng mga 

kontribusyon at paggastos sa kampanya, upang matiyak na ang lahat ng 

mamamayan, anuman ang kayamanan, ay maaaring magpahayag ng kanilang mga 

pananaw sa isa't isa, at upang linawin na ang mga korporasyon ay hindi dapat 

magkaroon ng mga karapatang iginagarantiya ng saligang-batas na katulad ng sa 

mga tao?

PROPOSISYON MGA KORPORASYON. PAGGASTOS NA PAMPULITIKA.
MGA PROTEKSIYON SA PEDERAL NA SALIGANG-BATAS.
PAMBATASANG KATANUNGAN PARA SA PAGPAPAYO. 59

CON Dapat nang ihinto ng 

Lehislatura ang 

pagsasayang sa mga dolyar ng 

nagbabayad ng buwis sa paglalagay 

sa balota ng mga panukalang walang 

ginagawa na hinihiling sa Kongreso na 

baligtarin ang Korte Suprema. Sa halip 

na magsayang ng oras at pera sa mga 

panukala sa balota na walang 

ginagawa, ang mga pulitiko sa 

Sacramento ay dapat magpokus sa 

transparency at paghahatid ng mga 

trabaho sa California. Ang Proposisyon 

59 ay WALANG GINAGAWA. Bumoto ng 

HINDI!

PRO Bumoto ng OO sa Prop. 59 

upang sabihin sa kongreso 

na ayaw namin na malaking pera ang 

gagastusin sa pulitika at baligtarin 

ang mga maling desisyon ng Korte 

Suprema na nagsasabing malayang 

pagpapahayag ang walang limitasyong 

paggasta sa kampanya at na ang mga 

korporasyon ay may parehong 

karapatan ayon sa saligang-batas 

tulad ng mga totoong tao. Magpadala 

ng mensahe sa Kongreso na 

papanagutin natin sila. 

MGA PANGANGATWIRAN

HINDI Ang botong HINDI sa 

panukalang ito ay 

nangangahulugang: Hindi hihilingin ng 

mga botante sa kanilang inihalal na 

mga opisyal na magtakda ng ilang 

partikular na pagbabago sa regulasyon 

ng paggasta at mga kontribusyon sa 

kampanya.

OO Ang botong OO sa panukalang 

ito ay nangangahulugang: 

Hihilingin ng mga botante sa kanilang 

inihalal na mga opisyal na gamitin ang 

kanilang awtoridad ayon sa saligang-

batas na magtakda ng mas mahigpit 

na regulasyon ng paggasta at mga 

kontribusyon sa kampanya. Bilang 

panukalang nagbibigay payo, ang 

Proposisyon 59 ay walang iniaatas na 

anumang partikular na aksyon ng 

Kongreso o Lehislatura ng California.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

BUOD

Hinihiling sa mga artista sa pelikula na para sa nasa hustong gulang na gumamit ng 

mga kondom sa panahon ng pagkuha ng eksenang pagtatalik. Hinihiling sa mga 

producer na magbayad para sa mga bakuna, pagsusuri, at mga medikal na 

eksaminasyon ng artista. Hinihiling sa mga producer na magpaskil ng kinakailangan 

para sa kondom sa mga lugar kung saan gumagawa ng pelikula. Epekto sa 

Pananalapi: Malamang na pagbawas sa kita sa pang-estado at lokal na buwis nang 

ilang milyong dolyar taun-taon. Nadagdagang paggasta ng estado na maaaring 

humigit sa $1 milyon taun-taon sa pagpapatupad ng regulasyon, nababawi ang 

bahagi sa pamamagitan ng mga bagong bayad.

HINDI Ang botong HINDI sa 

panukalang ito ay 

nangangahulugang: Ang mga 

produksiyon ng pelikula sa California 

para sa may sapat na gulang ay 

patuloy na masasaklawan ng mga 

kasalukuyang iniaatas na 

pangkalusugan at pangkaligtasan ng 

estado at lokal na lugar ng trabaho, 

kasama na ang mga tuntunin na 

mapapakahulugan ngayon na mag-

aatas ng paggamit ng condom sa mga 

produksiyon ng pelikula para sa may 

sapat na gulang.

OO Ang botong OO sa panukalang 

ito ay nangangahulugang: 

Magkakaroon ng mga karagdagang 

iniaatas na pangkalusugan at 

pangkaligtasan sa lugar ng trabaho na 

itatakda sa mga produksiyon ng 

pelikula para sa may sapat na gulang 

sa California at mga karagdagang 

paraan upang maipatupad ang mga 

iniaatas na iyon.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Derek Cressman

California Common Cause

(323) 536-1459

vote@yesonCAProp59.com

www.yesonCAProp59.com

LABAN SA
Dave Gilliard

Gilliard, Blanning & Associates

5701 Lonetree Blvd., Suite 301 

Rocklin, CA 95765

(916) 626-6804

info@gbacampaigns.com

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Rick Taylor

Yes on Prop. 60, For Adult 

Industry Responsibility (FAIR)

22815 Ventura Blvd., #405 

Los Angeles, CA 91364

(310) 815-8444

rick@dakcomm.com

www.FAIR4CA.org

LABAN SA
Eric Paul Leue

Californians Against Worker 

Harassment

PO Box 10480 

Canoga Park, CA 91309

(818) 650-1973

press@freespeechcoalition.com

www.DontHarassCA.com

PROPOSISYON MGA PELIKULA NA PARA SA NASA HUSTONG GULANG.
MGA KONDOM. MGA KINAKAILANGAN SA KALUSUGAN.
INISYATIBANG BATAS.60
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CON Pinapayagan ng Prop. 60 

ang SINUMANG taga-

California na idemanda ang mga may 

sapat na gulang na nagtatanghal sa 

pelikula na namamahagi o gumagawa 

ng nilalaman para sa may sapat na 

gulang, lumalabag sa kanilang 

pagkapribado, at nagpapahina sa 

kaligtasan sa lugar ng trabaho. Ang 

isang grupo ng espesyal na interes ay 

gumastos ng milyun-milyon upang 

pagtakpan ang mga problema sa 

Prop. 60. Sumama sa mga 

manggagawa, pampublikong 

kalusugan, organisasyon ng mga 

karapatang sibil, Partidong 

Demokratiko ng California at Partidong 

Republikano ng California, BUMOTO NG 

HINDI sa Prop. 60.

PRO Ang botong OO sa Prop. 60 

ang magpapatigil sa mga 

pornographer ng pelikula para sa may 

sapat na gulang sa paglalantad ng 

kanilang mga nagtatanghal sa mga 

nakamamatay na sakit na 

ginagastusan ng milyun-milyong dolyar 

ng mga nagbabayad ng buwis. Ang 

Prop. 60 ay nagbibigay sa mga opisyal 

ng kalusugan ng California ng mga 

bagong paraan ng pagpapatupad 

upang matiyak na susunod na ang 

mga pornographer sa mga parehong 

tuntunin sa proteksyon sa lugar ng 

trabaho na nalalapat sa iba pang mga 

industriya ng California.

MGA PANGANGATWIRAN

MAIKLING SANGGUNIANG PATNUBAY



BUOD

Ipinagbabawal sa estado na bumili ng anumang iniresetang gamot mula sa isang 

tagagawa ng gamot sa presyong mahigit sa pinakamababang presyo na ibinabayad 

para sa gamot ng Kagawaran ng Mga Ugnayan sa Beterano ng Estados Unidos. Hindi 

isinasama ang mga programa ng pinamamahalaang pangangalaga na pinopondohan 

sa pamamagitan ng Medi-Cal. Epekto sa Pananalapi: Posibleng matitipid ng estado 

na hindi alam na halaga depende sa (1) kung paano tinutugunan ang mga paghamon 

sa pagpapatupad ng panukala at (2) ang mga tugon ng mga tagagawa ng gamot 

hinggil sa pagtutustos at pagpepresyo ng kanilang mga gamot.

PROPOSISYON
MGA PAGBILI NG INIRESETANG GAMOT NG ESTADO.
MGA PAMANTAYAN NG PAGPEPRESYO.  INISYATIBANG BATAS. 61

CON Sinasabi ng mga dalubhasa 

na ang Prop. 61 ay: 

magpapataas sa mga presyo ng 

reseta, maglilimita sa access ng 

pasyente sa mga kailangang gamot, 

gagawa ng mas maraming burukrasya 

at demanda na gagastusan ng mga 

nagbabayad ng buwis ng milyun-

milyon, at makakasama sa mga 

beterano sa pamamagitan ng 

pagpapataas sa mga halaga ng 

kanilang reseta. Mariing tinututulan ng 

Kapisanang Medikal ng California, 

NAACP ng California, Kapisanan ng 

mga Nagbabayad ng Buwis sa 

California, Koalisyon ng Kanser sa 

Obaryo ng Greater California, Mga 

Beterano ng Digmaan sa Ibang Bansa 

(VFW), Kagawaran ng California. www.

NoProp61.com

PRO Iaatas ng Prop. 61, Ang 

Batas sa Bawas sa Presyo 

ng Gamot ng California, na ang lahat 

ng inireresetang gamot na bibilhin ng 

Estado ng California ay magkaroon ng 

presyo na katumbas ng o mas mababa 

sa binayarang presyo para sa parehong 

gamot ng Kagawaran ng mga Gawain 

ng mga Beterano ng U.S., na 

nagbabayad ng pinakamababang 

presyo kumpara sa anumang pederal 

na ahensiya. 

MGA PANGANGATWIRAN

HINDI Ang botong HINDI sa 

panukalang ito ay 

nangangahulugang: Patuloy na 

magagawa ng mga ahensiya ng estado 

na makipagnegosasyon sa mga presyo 

ng, at bayaran ang, mga inireresetang 

gamot nang walang pagsangguni sa 

mga presyong binabayaran ng 

Kagawaran ng mga Gawain ng mga 

Beterano ng U.S.

OO Ang botong OO sa panukalang 

ito ay nangangahulugang: Sa 

pangkalahatan ay pagbabawalan ang 

mga ahensiya ng estado na magbayad 

nang mas malaki para sa anumang 

inireresetang gamot kaysa sa 

pinakamababang presyo na 

binabayaran ng Kagawaran ng mga 

Gawain ng mga Beterano ng U.S. para 

sa parehong gamot.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

BUOD

Pinawawalang-bisa ang parusang kamatayan at pinapalitan ito ng habang-buhay na 

pagkabilanggo nang walang posibilidad na parol. Magagamit nang retroaktibo sa 

mga kasalukuyang sentensiyang kamatayan. Dinadagdagan ang bahagi ng mga 

suweldo ng mga panghabang-buhay na bilanggo na maaaring gamitin sa restitusyon 

sa biktima. Epekto sa Pananalapi: Kabuuang patuloy na pagbawas sa mga gastos ng 

estado at county sa katarungang pangkrimen na humigit-kumulang $150 milyon 

taun-taon sa loob ng ilang taon, bagaman ang epekto ay maaaring mag-iba ng 

sampu-sampung milyong dolyar depende sa iba't ibang mga dahilan.

CON Pinapawalang-bisa ng 

Prop. 62 ang parusang 

kamatayan para sa mga brutal na 

pumapatay, kasama na ang mga 

pumapatay ng bata, mamamatay-tao 

na sabay-sabay pumapatay ng 

maraming tao, pumapatay nang 

sunud-sunod, at mamamatay-tao ng 

ginahasa/pinahirapan. Ang Prop. 62 ay 

nangangahulugang gagastusan ng 

mga nagbabayad ng buwis ang mga 

mamamatay-tao na ito hanggang sa 

nabubuhay sila, na may libreng 

pangangalagang pangkalusugan, 

pagkalipas ng mahabang panahon 

mula noong pumanaw ang kanilang 

mga biktima. Tinututulan ng 

nagpapatupad ng batas, mga pamilya 

ng biktima, at DA ang Prop. 62.

PRO Pinapalitan ng Prop. 62 ang 

PALPAK NA SISTEMA NG 

PARUSANG KAMATAYAN ng mahigpit na 

panghabambuhay na sentensiya na 

hindi maaaring bigyan ng parol. Dapat 

magtrabaho ang mga preso at 

magbayad ng restitusyon, sa halip na 

umupo sa hatol na kamatayan. 

Tinitiyak nito na walang papataying 

inosenteng tao. MAKAKATIPID ANG MGA 

NAGBABAYAD NG BUWIS NG $150 

MILYONG/taon. Ang mga miyembro ng 

pamilya ng mga biktima at dating 

tagapagtaguyod ng parusang 

kamatayan: OO sa 62.

MGA PANGANGATWIRAN

HINDI Ang botong HINDI sa 

panukalang ito ay 

nangangahulugang: Maaaring patuloy 

na masentensiyahan ng kamatayan 

ang ilang partikular na offender na 

nahatulan ng unang digring pagpatay. 

Walang magiging pagbabago para sa 

mga offender na kasalukuyang 

nasentensiyahan ng kamatayan.

OO Ang botong OO sa panukalang 

ito ay nangangahulugang: 

Walang mga offender ang 

masesentensiyahan ng kamatayan ng 

estado para sa unang digring 

pagpatay. Ang pinakamabigat na 

parusang ipapataw ay 

panghabambuhay na pagkakakulong 

na hindi maaaring bigyan ng parol. 

Ang mga offender na kasalukuyang 

nasentensiyahan ng kamatayan ay 

muling sesentensiyahan ng 

panghabambuhay na pagkakakulong 

na hindi maaaring bigyan ng parol.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Aref Aziz

Yes on Prop. 61, Californians for Lower 

Drug Prices

22815 Ventura Blvd., #405

Los Angeles, CA 91364

(323) 601-8139

Yes@StopPharmaGreed.com

www.StopPharmaGreed.com

LABAN SA
No on Prop. 61—Californians 

Against the Deceptive Rx 

Proposition

(888) 279-8108

info@noprop61.com

www.NoProp61.com

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Quintin Mecke

Yes on Prop. 62, Replace the Costly, 

Failed Death Penalty System

5 Third Street, Suite 724 

San Francisco, CA 94103

(415) 243-0143

info@justicethatworks.org

www.YesOn62.com

LABAN SA
Mike Ramos

Californians for Death Penalty Reform 

and Savings

520 Capitol Mall, Ste. 630 

Sacramento, CA 95814

(800) 372-6417

info@noprop62yesprop66.com

www.noprop62yesprop66.com

MAIKLING SANGGUNIANG PATNUBAY
PROPOSISYON

PARUSANG KAMATAYAN.
INISYATIBANG BATAS.62
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BUOD

Hinihiling ang pagsusuri ng kriminal na rekord at awtorisasyon ng Kagawaran ng 

Hustisya upang bumili ng mga bala ng baril. Ipinagbabawal ang pagkakaroon ng mga 

magasin ng mga bala ng baril na may malaking kapasidad. Nagtatatag ng mga 

pamamaraan ng pagpapatupad ng mga batas na nagbabawal sa pagkakaroon ng 

baril ng mga tinukoy na tao. Hinihiling sa Kagawaran ng Hustisya na magbigay ng 

impormasyon tungkol sa mga pinagbawalang tao sa pederal na Pambansang Sistema 

ng Agarang Pagsusuri ng Kriminal na Rekord. Epekto sa Pananalapi: Nadagdagang 

mga gastos ng estado at lokal na hukuman at tagapagpatupad ng batas, posibleng 

nasa sampu-sampung milyong dolyar taun-taon, may kaugnayan sa isang bagong 

proseso ng hukuman para sa pag-aalis ng mga baril mula sa mga pinagbawalang 

tao pagkatapos na sila ay mapatunayang nagkasala.

PROPOSISYON
MGA BARIL. PAGBEBENTA NG MGA BALA NG BARIL.
INISYATIBANG BATAS.63

CON Napakatindi ng pagtutol ng 

nagpapatupad ng batas, 

mga dalubhasa laban sa terorismo, at 

mga grupo ng kalayaang sibil sa 

Prop. 63. Isinulat ito ng isang pulitiko 

na naglalayong makagawa ng 

pangalan para sa kanyang sarili, at 

hindi para sa kaligtasan ng publiko ng 

komunidad. Nagpapataw ito ng 

malaking gastos sa pagpapatupad ng 

batas at sa nagbabayad ng buwis at 

ang maaapektuhan lang nito ay ang 

mga sumusunod sa batas.

PRO Papaigtingin ng Proposisyon 

63 ang kaligtasan ng 

publiko sa pamamagitan ng pag-aalis 

ng mga baril at bala sa maling mga 

kamay. Sinusuportahan ng 

nagpapatupad ng batas at mga lider 

ng kaligtasan ng publiko ang Prop. 63 

dahil mababawasan nito ang 

karahasan kaugnay ng baril sa 

pamamagitan ng pagpigil sa 

mararahas na taong lumabag sa 

batas, nang-aabuso sa tahanan, at 

mga mapanganib na may sakit sa pag-

iisip sa pagkakaroon at paggamit ng 

nakakamatay na armas at bala. 

MGA PANGANGATWIRAN

HINDI Ang botong HINDI sa 

panukalang ito ay 

nangangahulugang: Walang 

ipapatupad na mga bagong iniaatas 

na nauugnay sa baril o bala.

OO Ang botong OO sa panukalang 

ito ay nangangahulugang: 

Gagawa ng bagong proseso ng 

hukuman para sa pagtatanggal ng 

mga baril mula sa mga indibidwal 

pagkatapos mahatulan ng ilang 

partikular na krimen. Magpapatupad 

ng mga bagong iniaatas na nauugnay 

sa pagbebenta o pagbili ng bala.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

BUOD

Ginagawang legal ang marihuwana sa ilalim ng batas ng estado, para gamitin ng mga nasa 

hustong gulang na 21 o mas matanda pa.  Nagpapataw ng mga buwis ng estado sa 

pagbebenta at pagtatanim. Itinatakda ang paglilisensiya ng industriya at nagtatatag ng mga 

pamantayan para sa mga produktong marihuwana. Pinahihintulutan ang lokal na regulasyon 

at pagpapataw ng buwis. Epekto sa Pananalapi: Karagdagang mga kita sa buwis na mula sa 

mataas na daan-daang milyong dolyar hanggang sa mahigit sa $1 bilyon taun-taon, kung 

saan ang karamihan ay nakalaan sa mga partikular na layunin. Nabawasang mga gastos sa 

katarungang pangkrimen na sampu-sampung milyong dolyar taun-taon.

HINDI Ang botong HINDI sa 

panukalang ito ay 

nangangahulugang: Mananatiling 

ilegal ang pagtatanim, pagmamay-ari, 

o paggamit ng marijuana para sa mga 

hindi medikal na layunin. Legal pa rin 

ang pagtatanim, pagmamay-ari, o 

paggamit ng marijuana para sa mga 

medikal na layunin.

OO Ang botong OO sa panukalang 

ito ay nangangahulugang: Ang 

mga may sapat na gulang na 21 taon o 

mas matanda ay maaaring legal na 

magtanim, magmay-ari, at gumamit 

ng marijuana para sa mga hindi 

medikal na layunin, nang may ilang 

partikular na kabawalan. Kokontrolin 

ng estado ang mga hindi medikal na 

negosyo ng marijuana at bubuwisan 

ang pagtatanim at pagbebenta ng 

medikal at hindi medikal na marijuana. 

Malaking bahagi ng kita mula sa mga 

nasabing buwis ang magsusuporta sa 

mga programa sa kabataan, 

pagprotekta sa kapaligiran, at 

pagpapatupad ng batas.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Lindsey Cobia

Safety for All

268 Bush Street #222 

San Francisco, CA 94104

(415) 735-5192

safetyforall@safetyforall.com

www.safetyforall.com

LABAN SA
Coalition for Civil Liberties

info@coalitionforcivilliberties.com

www.stoptheammograb.com

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Dustin Moore

Yes on 64, Californians to 

Control, Regulate and Tax 

Adult Use of Marijuana 

While Protecting Children

1029 H St., Suite 301 

Sacramento, CA 95814

(916) 382-2952

info@yeson64.org

www.yeson64.org

LABAN SA
Tim Rosales

No on 64

2150 River Plaza Drive #150 

Sacramento, CA 95833

(916) 473-8866

info@NoOn64.net

www.NoOn64.net

MAIKLING SANGGUNIANG PATNUBAY
PROPOSISYON

PAGSASALEGAL NG MARIHUWANA.
INISYATIBANG BATAS.64

CON Sadyang inalis ng 

Proposisyon 64 ang 

pamantayan ng DUI upang mapanatiling 

wala sa ating mga highway ang mga 

nagmamaneho na wala sa tamang 

pag-iisip dahil sa marijuana. Mariing 

tumututol ang Kapisanan ng Mga 

Tagapatrolya ng Haywey ng California at 

si Senador Dianne Feinstein. Ginagawang 

legal ang mga patalastas na 

nagsusulong ng paninigarilyo ng 

marijuana, gummy candy at mga brownie 

sa mga palabas na pinapanood ng 

milyun-milyong bata at tinedyer. 

Nagpapakita ng pagbabalewala sa 

kalusugan at kaligtasan ng bata. 

Tinututulan ng Kapisanan ng Ospital ng 

California. Bumoto ng “Hindi”.

PRO Ang Prop. 64 ay gumagawa 

ng ligtas at legal na 

sistema para sa paggamit ng 

marijuana ng mga may sapat na 

gulang. Kinokontrol, pinapamahalaan 

at binubuwisan nito ang paggamit ng 

marijuana, at may pinakamahigpit na 

proteksiyon para sa mga bata sa buong 

bansa. Nagbibigay ito ng bilyun-

bilyong halaga para sa mga programa 

pagkatapos pumasok sa paaralan, 

pagsasanay sa trabaho, paggamot sa 

droga , at paghuli sa pagmamaneho 

nang magulo ang isip. Inaayos ang 

ating diskarte sa marijuana. Bisitahin 

ang YesOn64.org!

MGA PANGANGATWIRAN
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BUOD

Naglilipat ng perang nakolekta ng grocery at ilang ibang mga nagtitinging tindahan 

sa pamamagitan ng ipinag-utos na pagbebenta ng mga bag na pinaglalagyan ng 

mga pinamili. Hinihiling sa mga tindahan na ideposito ang mga nalikom sa 

pagbebenta ng bag sa isang espesyal na pondo upang suportahan ang tinukoy na 

mga proyektong pangkapaligiran. Epekto sa Pananalapi: Posibleng kita ng estado na 

ilang sampu-sampung milyong dolyar taun-taon sa ilalim ng mga partikular na 

pangyayari, sa pamamagitan ng mga perang ginagamit upang suportahan ang 

partikular ng mga programang pangkapaligiran.

PROPOSISYON
MGA BAG NA PINAGLALAGYAN NG MGA PINAMILI.
MGA SINGIL. INISYATIBANG BATAS.65

CON Ang Prop. 65 ay 

itinataguyod ng mga 

kompanya ng plastic sa labas ng 

estado mula sa South Carolina at 

Texas. Wala silang pakialam sa 

kapaligiran ng California, gusto lang 

nilang lituhin ang mga botante at 

iligaw mula sa totoong isyu: ang 

pangangailangang i-phase out ang 

mga plastic na bag ng grocery. 

Mapanlinlang ang 65 at hindi karapat-

dapat sa ating boto.

PRO OO SA 65—PROTEKTAHAN 

ANG KAPALIGIRAN. Sa isang 

deal na pinapamahalaan ng mga 

tagalobi ng espesyal na interes, ang 

Lehislatura ay NAG-ATAS sa mga 

grocery store na MANINGIL at 

PANATILIHIN ang mga bayad sa ilang 

partikular na bag sa pag-checkout. 

Madaragdagan ng $300 milyong ang 

yaman ng mga grocer, habang 

mawawalan ng $300 milyong ang mga 

mamimili. Itatalaga ng Prop. 65 ang 

mga bayad na iyon sa mga proyektong 

pangkapaligiran, hindi sa mga kita ng 

grocer.

MGA PANGANGATWIRAN

HINDI Ang botong HINDI sa 

panukalang ito ay 

nangangahulugang: Kung iaatas ng 

batas ng estado ang mga singil sa 

mga bag sa pamimili, maaaring 

idirekta ng batas na iyon ang paggamit 

ng magreresultang kita sa anumang 

layunin.

OO Ang botong OO sa panukalang 

ito ay nangangahulugang: 

Kung gagawin ng batas ng estado ang 

sumusunod (1) ipagbabawal ang 

libreng pagbibigay sa mga customer 

ng ilang partikular na bag sa pamimili 

at (2) mag-aatas ng singil para sa iba 

pang mga uri ng bag sa pamimili, 

idedeposito ang magreresultang kita 

sa bagong pondo ng estado upang 

suportahan ang ilang partikular na 

programang pangkapaligiran.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

BUOD

Binabago ang mga pamamaraang namamahala sa pagsalungat sa hukuman ng 

estado sa mga sentensiyang kamatayan. Itinatalaga ang hukumang superyor para sa 

mga inisyal na petisyon at mga limitasyon sa mga susunod na petisyon. Hinihiling sa 

mga hinirang na abugado na tumatanggap ng mga apelang hindi para sa kapital na 

tanggapin ang mga apela sa parusang kamatayan. Hindi isinasama ang mga opisyal 

ng bilangguan sa kasalukuyang proseso ng regulasyon para sa pagbuo ng mga 

paraan ng pagsasagawa. Epekto sa Pananalapi: Hindi alam na patuloy na epekto sa 

mga paggastos ng hukuman ng estado para sa pagproseso ng mga pagsalungat na 

pambatas sa mga sentensiyang kamatayan. Posibleng matitipid ng bilangguan na 

nasa sampu-sampung milyong dolyar taun-taon.

HINDI Ang botong HINDI sa 

panukalang ito ay 

nangangahulugang: Walang magiging 

mga pagbabago sa mga kasalukuyang 

pamamaraan ng hukuman ng estado 

para sa mga legal na suliranin sa mga 

sentensiya ng kamatayan. Lilimitahan 

pa rin ang estado sa pagkulong ng 

mga nahatulang preso sa ilang 

partikular na kulungan ng estado lang.

OO Ang botong OO sa panukalang 

ito ay nangangahulugang: 

Magkakaroon ng maraming pagbabago 

sa mga pamamaraan ng hukuman 

para sa mga legal na suliranin sa mga 

sentensiya ng kamatayan, gaya ng 

mga limitasyon sa oras sa mga 

suliraning iyon at mga binagong 

tuntunin upang madagdagan ang 

bilang ng mga available na abugado 

para sa mga suliraning iyon. Maaaring 

ikulong ang mga nahatulang preso sa 

alinmang bilangguan ng estado.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Yes on 65

2350 Kerner Blvd., Suite 250 

San Rafael, CA 94901

info@SayYesOn65.com

www.SayYesOn65.com

LABAN SA
Mark Murray

Californians Against Waste

921 11th Street, Ste. 420 

Sacramento, CA 95814

(916) 443-5422

murray@cawrecycles.org

cawrecycles.org

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Kermit Alexander

Californians for Death Penalty Reform 

and Savings

520 Capitol Mall, Ste. 630 

Sacramento, CA 95814

(800) 372-6417

info@noprop62yesprop66.com

www.noprop62yesprop66.com

LABAN SA
No on 66—Californians for 

Fair Justice

39 Drumm St. 

San Francisco, CA 94111

campaign@cafairjustice.org

www.NoonCAProp66.org

MAIKLING SANGGUNIANG PATNUBAY
PROPOSISYON

PARUSANG KAMATAYAN. MGA PAMAMARAAN.
INISYATIBANG BATAS.66

CON Ang Prop. 66 ay hindi tunay 

na reporma. Hindi natin 

alam ang lahat ng kahihinatnan nito, 

ngunit ito ang alam natin: 

nagdaragdag ito ng mas maraming 

layer ng burukrasya sa pamahalaan na 

magdudulot ng mas maraming 

pagkaantala, ginagastos ang pera ng 

mga nagbabayad ng buwis, at 

pinapataas ang posibilidad ng 

pagpatay ng isang inosenteng tao sa 

California. Ang Prop. 66 ay isang 

magastos na eksperimento na 

nagpapalala lang ng sitwasyon.

PRO Ang ating sistema ng 

parusang kamatayan ay 

hindi umuusad dahil sa ilang dekada 

ng mga apela. Kailangan natin itong 

ireporma, hindi ipawalang-bisa, sa 

pamamagitan ng pagpasa sa 

Proposisyon 66. Ang Prop. 66 ay 

makakatipid ng milyun-milyong 

halaga, makakapagbigay ng 

kapayapaan sa mga pamilya ng mga 

biktima at hustisya sa mga brutal na 

mamamatay-tao. Hindi papatayin ang 

mga inosenteng tao sa ilalim ng Prop. 

66. Sinusuportahan ng mga pamilya ng 

mga biktima, DA at nagpapatupad ng 

batas ang Proposisyon 66.

MGA PANGANGATWIRAN
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BUOD

Ang pagboto ng “Oo” ay nag-aaproba, at ang pagboto ng “Hindi” ay tumatanggi sa 

isang batas na nagbabawal sa grocery at ibang mga tindahan na magbigay sa mga 

customer ng mga plastik o papel na mga bag na dinadala sa labas pero 

nagpapahintulot sa pagbebenta ng ni-recycle na papel na mga bag o muling 

nagagamit na mga bag. Epekto sa Pananalapi: Maliit na mga epekto sa pananalapi 

ng estado at mga lokal na pamahalaan, kabilang ang maliit na pagtaas sa mga 

gastos ng estado sa pangangasiwa at posibleng maliit na matitipid ng lokal na 

pamahalaan mula sa nabawasang mga gastos sa kalat at basura.

PROPOSISYON
PAGBABAWAL SA PANG-ISAHANG GAMIT NA MGA PLASTIK NA BAG.
REPERENDUM.67

CON HUWAG MAGPAPALOKO. Ang 

Prop. 67 ay $300 milyong 

na taunang NAKATAGONG BUWIS sa 

mga consumer na pipiliting magbayad 

ng $.10 para sa bawat bag sa pamimili 

sa pag-checkout. Walang kahit na 

isang barya ang mapupunta sa 

kapaligiran. Ang lahat ng $300 milyong 

ay mapupunta sa mga kita ng grocer. 

Pigilan ang buwis sa 

bag . . . BUMOTO NG HINDI SA 

PROP. 67.

PRO Ang OO sa 67 ay 

magpoprotekta sa mga 

matagumpay na pagsusumikap ng 

California na I-PHASE OUT ANG MGA 

PLASTIC NA BAG SA PAMIMILI. Ang mga 

plastic bag ay pumapatay sa mga 

hayop, nagkakalat sa mga komunidad, 

nagpapataas ng mga gastos sa 

paglilinis, nagbabara sa mga makina 

ng pagre-recyle. Ang mga pagbabawal 

sa mga plastic na bag sa pamimili ay 

GUMAGANA SA 150 KOMUNIDAD NG 

CALIFORNIA. Huwag hayaan ang mga 

kompanya ng plastic sa labas ng 

estado na pigilan ang California. OO sa 

67.

MGA PANGANGATWIRAN

HINDI Ang botong HINDI sa 

panukalang ito ay 

nangangahulugang: Maaaring 

ipagpatuloy ng mga tindahan ang 

pagbibigay ng mga pang-isahang 

gamit na plastic na bag sa pamimili at 

iba pang mga bag nang walang bayad 

maliban kung pagbabawalan ng lokal 

na batas ang paggamit ng mga 

nasabing bag.

OO Ang botong OO sa panukalang 

ito ay nangangahulugang: 

Pagbabawalan ang karamihan ng mga 

grocery store, convenience store, 

malalaking botika, at tindahan ng alak 

sa pagbibigay ng mga pang-isahang 

gamit na plastic na bag sa pamimili. 

Aatasan ang mga tindahan na 

maningil sa pangkalahatan ng hindi 

bababa sa 10 sentimo para sa 

anumang iba pang bag sa pamimili na 

ibinibigay sa mga customer sa pag-

checkout. Itatabi ng mga tindahan ang 

magreresultang kita para sa mga 

tinukoy na layunin.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Mark Murray

California vs Big Plastic

921 11th Street, Ste. 420 

Sacramento, CA 95814

(916) 443-5422

murray@cawrecycles.org

protectplasticbagban.org

LABAN SA
No on 67

2350 Kerner Blvd., Suite 250 

San Rafael, CA 94901

MAIKLING SANGGUNIANG PATNUBAY
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Bisitahin ang Website ng 
Kalihim ng Estado upang:
• Magsaliksik tungkol sa mga kontribusyon sa kampanya at 

aktibidad ng paglalobi 

cal-access.sos.ca.gov O 

powersearch.sos.ca.gov

• Tingnan ang patnubay ng botante na ito sa iba pang mga wika 

www.voterguide.sos.ca.gov

• Hanapin ang inyong lugar ng botohan sa Araw ng Halalan 

www.sos.ca.gov/elections/polling-place

• Kumuha ng impormasyon tungkol sa balota para sa pagboto sa 

pamamagitan ng koreo 

www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail

• Basahin ang kapaki-pakinabang na impormasyon para sa mga 

unang beses na botante 

www.sos.ca.gov/elections/voting-california

• Manood ng mga aktuwal na resulta ng halalan pagkatapos 

magsara ang mga botohan sa Araw ng Halalan 

http://vote.sos.ca.gov

Audio at Malaking Limbag
ng Mga Patnubay na
Impormasyon para sa
Botante
Available ang patnubay na ito nang walang bayad sa Ingles, Chinese, 

Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Spanish, Tagalog, Thai, at Vietnamese. 

Upang mag-order:

 Tumawag sa walang bayad na hotline ng botante ng Kalihim 

ng Estado sa (800) 339-2957

 Bisitahin ang www.sos.ca.gov

 Mag-download ng bersiyong audio MP3 sa 

www.voterguide.sos.ca.gov/tl/audio 

Hanapin ang Inyong Lugar
ng Botohan
Ang mga lugar ng botohan ay itinatatag ng mga opisyal sa mga halalan 

ng county. Kapag natanggap ninyo ang librito ng halimbawang balota ng 

inyong county sa koreo ilang linggo bago ang Araw ng Halalan, tingnan 

ang direksiyon ng inyong lugar ng botohan sa panlikod na pabalat.

Maaari din kayong bumisita sa website ng Kalihim ng Estado sa 

www.sos.ca.gov/elections/polling-place o tumawag sa walang bayad na 

Hotline ng Botante sa (800) 339-2957.

Maaari din kayong mag-text ng Vote sa GOVOTE (468683) upang mahanap 

ang lokasyon ng inyong lugar ng botohan.


