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Tulong sa mga Botanteng May Mga Kapansanan
Alinsunod sa mga batas ng estado at pederal, dapat ay madaling mapupuntahan ng mga botanteng may mga kapansanan ang mga lugar ng botohan. Sinusuri ng 
mga opisyal sa mga halalan ng county ang bawat lugar, at kadalasan, gumagawa sila ng mga pansamantalang pagbabago para sa Araw ng Halalan. Ang bawat 
taong nagtatrabaho sa isang lugar ng botohan ay may kasanayan sa mga batas ng halalan at karapatan ng botante, kasama ang pangangailangang gumawa ng mga 
makatwirang pagbabago sa mga patakaran at pamamaraan upang matiyak na magiging patas ang access ng lahat.

Alinsunod sa mga batas ng estado at pederal, dapat ay magawa ng lahat ng botante na ipatala ang kanilang mga balota nang pribado at hindi tinutulungan. Ang 
bawat lugar ng botohan ay dapat magkaroon nang kahit isang makina lang sa pagboto, na magbibigay-daan sa mga botante, kasama ang mga bulag at may problema 
sa paningin, na makaboto nang hindi nangangailangan ng tulong. Dahil sa makina sa pagboto, magagawa ng mga botante na patibayan ang kanilang mga ibinoto, at 
kung magkaroon man ng error, magagawa nilang iwasto ang kanilang mga pinili bago isumite ang kanilang balota.

Tingnan ang iyong halimbawang balota
Gagawin ng buklet ng halimbawang balota ng iyong county ang sumusunod:

• Ilalarawan nito kung paano makakaboto ang mga taong may mga kapansanan nang pribado at hindi tinutulungan

• Magpapakita ito ng isang simbolo ng wheelchair kung mapupuntahan ng mga botanteng may mga kapansanan ang iyong lugar ng botohan

Sa lugar ng botohan
Kung kailangan mo ng tulong sa pagmamarka ng iyong balota, maaari kang pumili ng hanggang dalawang tao upang tumulong sa iyo. Ang taong ito ay hindi maaaring 
maging:

• Iyong employer o sinumang taong nagtatrabaho para sa iyong employer

• Ang lider ng iyong unyon ng paggawa o sinumang nagtatrabaho para sa iyong unyon ng paggawa

Ang pagboto sa gilid ng daan ay magbibigay-daan sa iyong iparada ang iyong sasakyan malapit sa lugar ng botohan. Dadalhan ka ng mga opisyal ng halalan ng isang 
listahan na dapat mong lagdaan, isang balota at iba pang materyales sa pagboto na maaari mong kailanganin, nasa gilid ka man ng daan o nakasakay sa isang 
sasakyan.
Makipag-ugnayan sa opisina ng halalan sa iyong county upang malaman kung maaaring bumoto sa gilid ng daan sa iyong lugar ng botohan. 

Pagpaparehistro ng Botante
Kung nakarehistro ka na upang bumoto, hindi mo na kailangang muling magparehistro maliban kung papalitan mo ang iyong pangalan, address ng tirahan, address 
pangkoreo, o kung gusto mong magpalit o pumili ng partidong pulitikal.
Maaari kang magparehistro upang bumoto online sa RegisterToVote.ca.gov. O tumawag sa libreng Hotline ng Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957 upang 
mapadalhan ng porma.

Makakakita ng mga porma ng pagpaparehistro ng botante sa karamihan ng mga tanggapan ng koreo, aklatan, opisina ng pamahalaan ng lunsod at county, opisina ng 
halalan sa county, at sa Opisina ng Kalihim ng Estado ng California.

Impormasyon sa Privacy ng Pagpaparehistro ng Botante
Programang Ligtas sa Tahanan na Kumpidensyal na Pagpaparehistro ng Botante: Ang ilang botanteng nahaharap sa mga nakamamatay (ibig sabihin, nakakaranas 
ng karahasan sa tahanan, may stalker) na sitwasyon ay maaaring maging kwalipikado upang maging isang kumpidensyal na botante. Upang makakuha ng 
karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa walang-bayad na programang Ligtas sa Tahanan ng Kalihim ng Estado sa (877) 322-5227 o bisitahin ang 
http://www.sos.ca.gov/registries/safe-home/.

Privacy ng Impormasyon ng Botante: Ang impormasyon sa iyong apidabit ng pagpaparehistro ng botante ay gagamitin ng mga opisyal ng halalan upang magpadala sa 
iyo ng opisyal na impormasyon tungkol sa proseso ng pagboto, gaya ng iyong lugar ng botohan, at ng mga isyu at kandidatong lalabas sa balota. Ang pangkomersiyong 
paggamit ng impormasyon sa pagpaparehistro ng botante ay ipinagbabawal ng batas at itinuturing na isang maliit na pagkakasala. Maaaring ibigay ang impormasyon 
ng botante sa isang tumatakbong kandidato, isang komite sa panukala sa balota, o ibang tao para sa mga layuning nauugnay sa halalan, pag-aaral, pamamahayag, 
pulitika, o pamahalaan, alinsunod sa mapagpapasyahan ng Kalihim ng Estado. Ang mga numero ng lisensiya sa pagmamaneho at seguridad sosyal, o ang lagda mo sa 
iyong kard ng pagpaparehistro ng botante, ay hindi maaaring ibigay para sa mga layuning ito. Kung mayroon kang mga tanong tungkol sa paggamit ng impormasyon 
ng botante o kung gusto mong mag-ulat ng hinihinalang maling paggamit sa nabanggit na impormasyon, mangyaring tumawag sa Hotline ng Botante ng Kalihim ng 
Estado sa (800) 339-2957

http://www.registertovote.ca.gov
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Mga Paraan ng Pagboto
Bumoto sa Pamamagitan ng Koreo
• Humingi ng balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo bago ang Nobyembre 1.
• Ibalik sa pamamagitan ng koreo—dapat ay sa mismong araw ng, o bago sumapit ang Nobyembre 8 ang petsa sa 

postmark, at dapat itong matanggap ng opisina ng halalan sa iyong county bago ang Nobyembre 14.
• Personal na ibalik—sa opisina ng halalan sa iyong county o sa anumang lugar ng botohan sa iyong county bago 

mag-8:00 p.m. sa Nobyembre 8.

Personal na Bumoto nang Maaga
Nag-aalok ang ilang county ng maagang pagboto sa ilang lugar bago ang Araw ng Halalan. 
Makipag-ugnayan sa opisina ng halalan sa iyong county upang malaman kung nag-aalok 
ito ng maagang pagboto. Makakakita ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng county sa: 
http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/.

Bumoto sa Lugar ng Botohan sa Araw ng Halalan
• Bukas ang mga botohan sa Araw ng Halalan: Nobyembre 8 mula 7:00 a.m. hanggang 8:00 p.m.
• Makikita ang lokasyon ng iyong lugar ng botohan sa likod na pahina ng buklet ng halimbawang balota na ipinadala 

sa iyo ng opisyal ng halalan sa iyong county. Makikita mo rin ang iyong lugar ng botohan:
& Sa pamamagitan ng pagtawag sa (800) 339-2957
 Online sa www.sos.ca.gov/elections/polling-place
   Sa pamamagitan ng pagte-text ng Vote sa GOVOTE (468683)

Pansamantalang Pagboto
Kung wala ang iyong pangalan sa listahan ng botante sa iyong lugar ng botohan, may karapatan kang bumoto sa isang pansamantalang 
balota.

Ano ang Pansamantalang Balota?
Ang pansamantalang balota ay isang regular na balotang inilalagay sa isang espesyal na sobre bago ilagay sa kahon ng balota.

Sino ang Nagpapatala ng isang Pansamantalang Balota?
Ang mga pansamantalang balota ay mga balotang ipinapatala ng mga botante na:

• Naniniwalang nakarehistro sila upang bumoto kahit hindi nakasulat ang kanilang mga pangalan sa opisyal na listahan ng mga 
nakarehistrong botante sa lugar ng botohan.

• Bumoboto sa pamamagitan ng koreo ngunit hindi nakatanggap o nakapagdala ng kanilang balota, kaya gusto nilang bumoto sa isang lugar 
ng botohan.

Bibilangin Ba ang Aking Pansamantalang Balota?
Bibilangin ang iyong pansamantalang balota kapag nakumpirma na ng mga opisyal ng halalan na nakarehistro ka upang bumoto sa county na 
iyon at hindi ka pa nakakaboto sa halalang iyon.

Maaari kang bumoto sa isang pansamantalang balota sa anumang lugar ng botohan sa county kung saan ka nakarehistro upang bumoto, 
gayunpaman, tanging ang mga pinaglalabanang halalan lang kung saan ka karapat-dapat bumoto ang bibilangin.

Paano Mo Malalaman ang Katayuan ng Iyong Pansamantalang Balota?
Ang bawat botanteng magpapatala ng pansamantalang balota ay may karapatang malaman kung binilang ba ng opisyal ng halalan sa 
kanyang county ang kanyang balota, at kung hindi, kung bakit hindi ito binilang.

 Bisitahin ang http://www.sos.ca.gov/elections/ballot-status/ upang makakita ng isang listahan ng mga contact ng county at 
impormasyon tungkol sa pag-alam sa katayuan ng iyong pansamantalang balota.
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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.
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Mga Halalan sa California
Ang batas ng California ay nag-aatas na ang sumusunod na impormasyon ay ililimbag sa patnubay na ito.

Mga Iminumungkahi ng Partido/Partidistang Katungkulan
Ang mga partidong pampulitika ay maaaring pormal na magmungkahi ng mga kandidato para sa mga iminumungkahi ng partido/

partidistang katungkulan sa primaryang halalan. Ang isang iminungkahing kandidato ay kakatawan sa partidong iyon bilang opisyal na 

kandidato nito para sa partikular na katungkulan sa pangkalahatang halalan at ang balota ay magpapakita ng opisyal na pagtatalaga. 

Ang nakakuha ng pinakaraming boto para sa bawat partido sa primaryang halalan ay susulong sa pangkalahatang halalan. Ang mga 

partido ay maghahalal din ng mga opisyal ng mga sentral na komite ng county sa primaryang halalan.

Ang isang botante ay maaari lang bumoto sa primaryang halalan ng partidong pampulitika kung saan siya nagsiwalat ng pagkatig noong 

nagparehistro upang makaboto. Gayunpaman, ang isang partidong pampulitika ay maaaring magpahintulot sa isang tao na tumangging 

magsiwalat ng kinakatigang partido na bumoto sa primaryang halalan ng partidong iyon.

Mga Iminumungkahi ng Botante na Katungkulan
Ang mga partidong pampulitika ay hindi karapat-dapat na pormal na magmungkahi ng mga kandidato para sa mga iminumungkahi 

ng botante na katungkulan sa primaryang halalan. Ang isang kandidatong iminungkahi para sa isang iminumungkahi ng botante 

na katungkulan sa primaryang halalan ay ang iminungkahi ng mga tao at hindi ang opisyal na iminungkahi ng alinmang partido sa 

pangkalahatang halalan. Ang isang kandidato para sa pagmungkahi sa isang iminumungkahi ng botante na katungkulan ay dapat 

maghayag ng kanyang kinakatigang partido, o kawalan ng kinakatigang partido, sa balota, pero ang pagtatalaga ng kinakatigang 

partido ay pinipili ng kandidato lamang at ipinakikita para sa impormasyon ng mga botante lamang. Ito ay hindi nangangahulugan na 

ang kandidato ay iminungkahi o inendorso ng itinalagang partido, o may pagkakaugnay sa pagitan ng partido at kandidato, at walang 

kandidatong iminungkahi ng mga botante na dapat ituring na opisyal na iminungkahing kandidato ng alinmang partidong pampulitika. 

Sa librito ng halimbawang balota ng county, ang mga partido ay maaaring maglista ng mga kandidato para sa mga iminumungkahi ng 

botante na katungkulan na tumanggap ng opisyal na pagrekomenda ng partido.

Ang sinumang botante ay maaaring bumoto para sa sinumang kandidato para sa isang iminumungkahi ng botante na katungkulan, kung 

sila ay nakakatugon sa ibang mga kuwalipikasyon na iniaatas upang makaboto para sa katungkulang iyon. Ang dalawang nakakuha ng 

pinakaraming boto sa primaryang halalan ay susulong sa pangkalahatang halalan para sa iminumungkahi ng botante na katungkulan 

kahit na ang parehong kandidato ay tumukoy ng pagtatalaga sa iisang kinakatigang partido. Walang partido na karapat-dapat 

magsulong ng isang kandidato na may itinalagang kinakatigang partido sa pangkalahatang halalan, maliban kung ang kandidato ay isa 

sa dalawang pinakamarami ang mga nakuhang boto sa primaryang halalan.

Mga Di-partidistang Katungkulan
Ang mga partidong pampulitika ay hindi karapat-dapat na magmungkahi ng mga kandidato para sa mga di-partidistang katungkulan 

sa primaryang halalan, at ang isang kandidato sa primaryang halalan ay hindi ang opisyal na iminungkahi ng alinmang partido para sa 

partikular na katungkulan sa pangkalahatang halalan. Ang isang kandidato para sa pagmungkahi sa isang di-partidistang katungkulan 

ay hindi maaaring magtalaga ng kanyang kinakatigang partido, o kawalan ng kinakatigang partido, sa balota. Ang dalawang nakakuha 

ng pinakamaraming boto sa primaryang halalan ay susulong sa pangkalahatang halalan para sa di-partidistang katungkulan.

Mga Nangungunang Nagkontribusyon sa mga
Pambuong-estadong Kandidato at mga Panukala sa Balota
Kapag ang isang komite (isang tao o pangkat ng mga tao na nakakatanggap o gumagastos ng pera para sa layunin 

ng paghikayat sa mga botante na suportahan o salungatin ang mga kandidato o panukala sa balota) ay sumusuporta 

o sumasalungat sa isang panukala sa balota o kandidato at nagpundar ng hindi bababa sa $1 milyong, dapat iulat 

ng komite ang pangunahin nitong 10 contributor sa California Fair Political Practices Commission (FPPC). Dapat 

isapanahon ng komite ang listahan ng nangungunang 10 kapag may anumang pagbabago.

Makikita ang mga listahang ito sa website ng FPPC sa http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html.
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PANGKALAHATANG-TANAW NG UTANG SA BONO NG ESTADO IPINAGPAPATULOY

na nangangailangan ng pagpopondo. Noong 2015–
16, umabot nang humigit-kumulang 6 na bilyong 
dolyar ang kabuuang ibinayad para sa bono sa 
imprastruktura ng Pangkalahatang Pondo.

Ang Epekto ng Halalang Ito sa Mga Pagbabayad 
ng Utang. Magbibigay-daan ang iminumungkahing 
bono sa paaralan sa balotang ito (Proposisyon 51) 
sa estado na makahiram ng karagdagang 9 na 
bilyong dolyar sa pamamagitan ng pagbebenta 
ng mga pangkalahatang obligasyong bono sa 
mga mamumuhunan. Ang halagang kailangan 
upang mabayaran ang prinsipal at interes sa mga 
bonong ito, na tinatawag ding serbisyo sa utang, 
ay dedepende sa mga partikular na detalye ng mga 
pagbebenta ng bono. Ipagpalagay nating 5 porsiyento 
ang antas ng interes, na ibibigay ang mga bono sa 
loob ng limang taon at na mababayaran ang mga 
ito sa loob ng 30 taon. Batay sa mga pagpapalagay 
na ito, aabutin nang halos 500 milyong dolyar 
ang magiging average ng tinatayang gastos ng 
Pangkalahatang Pondo kada taon, 8 porsiyento itong 
mas mataas kaysa sa kasalukuyang ginagastos 
ng estado para sa serbisyo sa utang mula sa 
Pangkalahatang Pondo. Sa aming pagtataya, 
kakailanganin ng panukala ng humigit-kumulang 
17.6 bilyong dolyar na pambayad para sa serbisyo sa 

utang sa loob ng 35 taong panahon ng pagbabayad 
ng mga bono.

Ang Epekto ng Halalang Ito sa Proporsiyon ng 
Serbisyo sa Utang (Debt-Service Ratio o DSR). Ang 
DSR ng isang estado ay isang palatandaan ng dami 
ng utang nito. Ipinapakita ng proporsiyong ito ang 
dami ng taunang kita ng Pangkalahatang Pondo 
ng estado na dapat itabi bilang pambayad para sa 
serbisyo sa utang sa mga bono sa imprastruktura, na 
hindi magagamit para sa iba pang mga programa ng 
estado. Gaya ng ipinapakita sa Pigura 1, ang DSR ay 
halos 5 porsiyento na ngayon ng mga taunang kita ng 
Pangkalahatang Pondo. Kung hindi aaprobahan ng 
mga botante ang iminumungkahing bono sa paaralan 
sa balotang ito, inaasahan naming mananatili 
sa humigit-kumulang 5 porsiyento ang magiging 
serbisyo sa utang ng estado sa mga ipinahintulot 
nang bono sa mga susunod na taon, at na bababa 
ito pagkatapos noon. Kung aaprobahan ng mga 
botante ang iminumungkahing bono sa paaralan sa 
balotang ito, inaasahan naming tataas ang orihinal 
na inaasahang DSR nang halos isang-katlo ng 
isang yunit ng isang porsiyento (percentage point). 
Malalampasan ng DSR ng estado sa hinaharap 
ang mga nakasaad sa pigura kung may mga 
aaprobahang karagdagang bono ang estado at mga 
botante sa hinaharap.
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Ika-10 ng Oktubre, 2016
Unang araw upang bumoto sa 
pamamagitan ng koreo.

Ika-24 ng Oktubre, 2016
Huling araw upang magparehistro para 
makaboto.

Ika-1 ng Nobyembre, 2016
Huling araw na tatanggap ang mga 
opisyal sa halalan ng county ng anumang 
aplikasyon ng botante para sa isang 
balota ng pagboto sa pamamagitan ng 
koreo.

Ika-8 ng Nobyembre, 2016
Araw ng Halalan!

TANDAANG BUMOTO!
Ang mga botohan ay bukas mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi sa Araw ng Halalan!

MGA PETSANG DAPAT TANDAAN!

OKTUBRE
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