
Sertipiko ng Katumpakan

Ako, si Alex Padilla, Kalihim ng Estado ng Estado ng California, sa pamamagitan 

nito ay nagsesertipika na ang panukalang kasama dito ay isusumite sa mga 

manghahalal ng Estado ng California sa Primaryang Halalan na gaganapin sa 

buong Estado sa ika-7 ng Hunyo, 2016, at na ang patnubay na ito ay wastong 

inihanda alinsunod sa batas. Saksihan ang aking kamay at ang Dakilang Selyo 

ng Estado sa Sacramento, California, ngayong ika-14 na araw ng Marso, 2016.

Alex Padilla, Kalihim ng Estado

Pampanguluhan 
na Primaryang 
Halalan ng 
California
Martes 
Ika-7 ng 
Hunyo, 2016

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

★ ★  ★ Opisyal na patnubay na impOrmasyOn para sa bOtante  ★  ★  ★
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Mahal na Kapwa Mamamayan ng California,

Walang mas malaking karapatan kaysa karapatang bumoto. Sa pamamagitan ng 
pagboto, tumutulong kang piliin ang iyong lokal, pang-estado, at pambansang mga 
lider, at tiyakin na ang iyong tinig ay naririnig. Ang Pampanguluhan na Primaryang 
Halalan ay malapit nang dumating. Gamitin ang iyong pinakamahalagang karapatan 
bilang isang mamamayan ng Estados Unidos ng Amerika. 

Ang Patnubay para sa Botante ay makakatulong sa iyo na gumawa ng mga 
may-kaalamang desisyon sa Araw ng Halalan. Kabilang dito ang mga walang-
pinapanigang pagsusuri, mga pangangatwirang panig at laban sa mga panukala 
sa balota, mga pahayag ng mga kandidato, at ibang mahalagang impormasyon.

Lahat ng ito ay inihaharap dito bilang masasangguni mo. Ang patnubay na 
ito ay makukuha rin online sa website ng Kalihim ng Estado ng California: 
www.voterguide.sos.ca.gov.

Mangyaring mag-ukol ng panahon upang basahin ang impormasyon sa patnubay na 
ito upang maingat na maghanda para sa Araw ng Halalan. Kung gusto mong malaman 
kung sino ang tumutustos sa bawat isa ng mga kampanya, mahahanap mo ang 
impormasyon tungkol sa pagtustos sa kampanya sa: powersearch.sos.ca.gov. 

Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa kung paano dapat bumoto, o paano 
dapat magparehistro para makaboto, maaari mong kontakin ang opisina ng Kalihim 
ng Estado sa pamamagitan ng pagtawag sa walang bayad na 1-800-339-2957. Upang 
makuha ang impormasyon tungkol sa matatawagan na mga opisyal sa mga halalan ng 
iyong county, maaari mong bisitahin ang website ng Kalihim ng Estado sa  
www.sos.ca.gov/county-elections-offices.  

Salamat sa iyong pagtatalaga ng sarili sa hinaharap ng California. Ang Pampanguluhan 
na Primaryang Halalan ay sa Ika-7 ng Hunyo. Mahalaga ang iyong boto. Tandaan, 
ang iyong boto ay ang iyong tinig. Iparinig ang iyong tinig. BUMOTO!

Kalihim ng Estado
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Mga Pampanguluhang Kandidato ng U.S.
Ang impormasyon tungkol sa mga kandidatong tumatakbo para Presidente ay makukuha sa website ng Patnubay 

na Impormasyon Para sa Botante ng Kalihim ng Estado. Bisitahin ang www.voterguide.sos.ca.gov para sa mga 

karagdagang detalye.

Bisitahin ang Website ng Kalihim ng Estado upang:
• Hanapin ang mga kontribusyon sa kampanya at aktibidad na paglolobi 

cal-access.sos.ca.gov O 
powersearch.sos.ca.gov

• Tingnan itong patnubay ng botante sa ibang mga wika 
www.voterguide.sos.ca.gov

• Hanapin ang iyong lugar ng botohan sa Araw ng Halalan 
www.sos.ca.gov/elections/polling-place

• Kumuha ng impormasyon tungkol sa pagboto sa pamamagitan ng koreo 
www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail

• Kumuha ng nakatutulong na impormasyon para sa mga unang-pagkakataon na botante 
www.sos.ca.gov/elections/voting-california

• Panoorin ang kasalukuyang ipinakikitang mga resulta ng halalan pagkatapos magsara ang mga botohan sa Araw ng Halalan 
http://vote.sos.ca.gov
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KUNG NANINIWALA KA NA PINAGKAITAN KA NG ALINMAN SA MGA KARAPATANG ITO, TAWAGAN ANG KOMPIDENSIYAL 

NA NAKAHANDANG LINYA SA BOTANTE NG KALIHIM NG ESTADO SA (800) 339-2957.

BATAS SA MGA

KARAPATAN NG BOTANTE
IKAW AY MAY MGA SUMUSUNOD NA KARAPATAN:

 1 
Karapatang bumoto kung ikaw ay isang 
nakarehistrong botante. Ikaw ay karapat-dapat 
bumoto kung ikaw ay:
• isang mamamayan ng U.S. na naninirahan 

sa California
• hindi kukulangin sa 18 taong gulang
• nakarehistro kung saan ka kasalukuyang 

naninirahan
• hindi nakabilanggo o parolado para sa 

isang peloni

 2 
Karapatang bumoto kung ikaw ay isang 
nakarehistrong botante kahit na ang iyong 
pangalan ay wala sa listahan. Ikaw ay boboto 
gamit ang isang pansamantalang balota. Ang 
iyong boto ay ibibilang kung ang mga opisyal 
sa mga halalan ay nagpasiya na ikaw ay 
karapat-dapat bumoto.

 3 
Karapatang bumoto kung ikaw ay nakapila pa 
nang magsasara ang mga lugar ng botohan.

 4 
Karapatang magpatala ng isang lihim na balota 
nang walang gumagambala sa iyo o nagsasabi 
sa iyo kung sino o ano ang iboboto.

 5 
Karapatang kumuha ng bagong balota kung 
nagkamali ka, kung hindi mo pa naipapatala 
ang iyong balota. Magagawa mong:

Humingi sa opisyal sa mga halalan sa isang 
lugar ng botohan ng isang bagong balota; o
Palitan ang iyong balota ng pagboto sa 
pamamagitan ng koreo ng isang bagong 
balota sa isang opisina sa mga halalan, 
o sa iyong lugar ng botohan; o 
Bumoto gamit ang isang pansamantalang 
balota, kung hindi mo dala ang iyong 
orihinal na balota ng pagboto sa 
pamamagitan ng koreo.

 6 
Karapatang humingi ng tulong sa pagpapatala 
ng iyong balota mula sa sinumang pinili 
mo, maliban sa iyong tagapag-empleyo o 
kinatawan ng unyon.

 7 
Karapatang ihulog ang iyong kinumpletong 
balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo 
sa alinmang lugar ng botohan sa county kung 
saan nakarehistro ka para makaboto.

 8 
Karapatang kumuha ng mga materyal sa halalan 
sa isang wikang iba sa Ingles kung may sapat 
na bilang ng mga tao sa iyong presinto ng 
pagboto na nagsasalita ng wikang iyon.

 9 
Karapatang magtanong sa mga opisyal sa 
halalan tungkol sa mga pamamaraan ng 
paghalal at masdan ang proseso ng halalan. 
Kung hindi masagot ng taong tinanong mo 
ang iyong mga katanungan, dapat silang 
magpadala sa iyo ng tamang tao para sa 
sagot. Kung ikaw ay nakakaabala, maaari 
silang tumigil sa pagsagot sa iyo.

 10 
Karapatang iulat ang anumang labag sa batas 
o madayang gawain sa halalan sa isang opisyal 
sa mga halalan o sa opisina ng Kalihim  
ng Estado.
 Sa web sa www.sos.ca.gov
✆ Sa pamamagitan ng telepono sa 

(800) 339-2957
 Sa pamamagitan ng email sa 

elections@sos.ca.gov



Espesyal na Paunawa

• Ang mga lugar ng botohan ay bukas mula sa 
ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi sa araw na 
ipinababatid na ipinahahayag na halimbawang balota.

• Ang mga tagubilin kung paano dapat bumoto ay makukuha 
mula sa isang manggagawa sa botohan o sa pamamagitan 
ng pagbabasa sa iyong librito ng halimbawang balota.

• Maaaring hingin sa mga bagong botante na magbigay ng 
pagkakakilanlan o ibang dokumentasyon alinsunod sa 
pederal na batas. May karapatan kang botohan ang isang 
pansamantalang balota kahit na hindi ka nagbigay ng 
dokumentasyon.

• Ang makakaboto ay ang mga karapat-dapat na 
botante lamang.

• Labag sa batas na pakialaman ang kagamitan sa pagboto.

Tanggalin itong Masasangguning 
Patnubay at dalhin ito sa mga 
lugar ng botohan!
Itong tinatanggal na masasangguning 
patnubay ay nagtataglay ng buod at 
impormasyon tungkol sa matatawagan 
para sa bawat proposisyon ng 
estado na lilitaw sa balota ng 
ika-7 ng Hunyo, 2016.

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

★  ★  ★  Opisyal na patnubay na impOrmasyOn para sa bOtante  ★  ★  ★

Pampanguluhan 
na Primaryang 
Halalan ng 
California
Martes 
Ika-7 ng 
Hunyo, 2016
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MADALING-MASASANGGUNING PATNUBAY

PROPOSISYON PAGSUSPINDE SA MGA MAMBABATAS. 
PAMBATASANG SUSOG SA SALIGANG-BATAS.50

MGA PANGANGATWIRAN

PABOR Ang Proposisyon 
50 ay magbibigay 

sa Lehislatura ng malinaw na 
awtoridad upang disiplinahan 
ang mga Senador o mga 
Miyembro ng Asembleya sa 
pamamagitan ng pagsuspinde 
sa kanila nang walang suweldo. 
Ang mga mambabatas ay dapat 
na may kakayahang 
papanagutin ang mga 
kasamahan kung lalabagin ng 
mga ito ang pagtitiwala ng 
publiko. Itong sentido kumon 
na panukala ay inilagay sa 
balota na may malakas na 
suporta ng dalawang partido.

KONTRA Ang Proposition 
50 ay isang 

panlilinlang na dinala sa inyo 
ng mga hindi titingin sa isang 
kultura ng katiwalian sa ating 
Kapitolyo ng Estado. Ito ay 
nagpapatuloy ng kulturang iyon 
sa pamamagitan ng 
pagpapahintulot sa mga 
Mambabatas na manatili sa 
katungkulan pagkatapos 
kasuhan, o mapatunayang 
nagkasala ng peloni, 
nagpapahintulot ng 
pagbubuwis nang walang 
pagkatawan.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

OO Ang botong OO sa 
panukalang ito ay 

nangangahulugang: Ang 
Saligang-batas ng Estado ay 
sususugan upang mag-atas 
ng isang dalawang-ikatlong 
boto ng Senado o Asembleya 
upang suspendihin ang isang 
mambabatas ng estado. 
Magagawa ng Senado 
o Asembleya na tanggalin 
ang suweldo at mga 
benepisyo ng mambabatas 
sa panahon ng pagsuspinde.

HINDI Ang botong 
HINDI sa 

panukalang ito ay 
nangangahulugang: 
Magagawa pa rin ng Senado o 
Asembleya na suspendihin 
ang isang mambabatas sa 
pamamagitan ng isang boto 
ng mayoriya. Ang 
suspendidong mambabatas, 
gayunman, ay patuloy na 
tatanggap ng suweldo at mga 
benepisyo ng estado.

BUOD

Nagbibigay-kapangyarihan sa Lehislatura na suspendihin 
ang mga Miyembro, kasama ang pagkawala ng suweldo at 
mga benepisyo. Ipinagbabawal sa mga suspendidong 
Miyembro ang paggamit ng mga kapangyarihan ng 
katungkulan o mga pambatasang kakayahan. Nagtatadhana 
na ang pagsuspinde ay maaaring matapos sa tinukoy na 
petsa o sa pamamagitan ng boto ng kapulungan ng 
Miyembro. Tama sa Pananalapi: Walang epekto sa paggasta 
ng estado sa karamihan ng mga taon. Maliliit na matitipid 
ng estado sa ilang taon.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
California Forward
1107 9th Street,  
Suite 650
Sacramento, CA 95814
YesProp50.com

LABAN
www.Stopprop50.com

Lahat ng Botante ay 
Makakaboto sa isang 
Primaryang Halalan
Ang Pagboto para sa Presidente ay 
depende sa partido kung saan ka 
nakarehistro.

Kung ikaw ay nakarehistro sa isang partidong 

pampulitika:

Makakaboto ka para sa isang kandidatong tumatakbo 

para Presidente sa partidong iyon. 

Kung ikaw ay nakarehistro nang walang kinakatigang 

partido, makakaboto ka sa Pampanguluhan na primarya 

para sa mga sumusunod na partido:

• Demokratiko

• Amerikanong Independiyente

• Libertaryan

Mapipili mo ang balota ng partido sa iyong lugar 

ng botohan. Kung ikaw ay bumoboto sa pamamagitan 

ng koreo, ikaw ay pinadalhan ng isang postcard upang 

pumili ng isang balota ng partido.

Kung ikaw ay nakarehistro nang walang kinakatigang 

partido at gustong bumoto sa Pampanguluhan na 

primarya para sa mga sumusunod na partido:

• Republikano 

• Luntian 

• Kapayapaan at Kalayaan

Dapat kang muling magparehistro upang 

makaboto sa partidong iyon bago lumampas 

ang ika-23 ng Mayo, 2016.

Magparehistro para makaboto online sa 
www.RegisterToVote.ca.gov.
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Mga Paraan ng Pagboto

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo
Humiling ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo bago lumampas ang 

ika-31 ng Mayo.

Ibalik sa pamamagitan ng koreo—dapat na may tatak ng koreo sa o bago ang ika-7 ng Hunyo 

at natanggap ng opisina sa mga halalan ng inyong county nang hindi mas huli kaysa 

ika-10 ng Hunyo.

Ibalik nang personal—sa opisina sa mga halalan ng inyong county o alinmang lugar 

ng botohan sa inyong county bago ang ika-8 ng gabi sa ika-7 ng Hunyo.

Bumoto nang Maaga nang Personal
Ang ilang county ay nag-aalay ng maagang pagboto sa ilang lokasyon bago ang 

Araw ng Halalan.

Tawagan ang opisina sa mga halalan ng inyong county upang malaman kung ito ay nag-aalay 

ng maagang pagboto.

Ang impormasyon tungkol sa matatawagan sa county ay matatagpuan sa pahina 29 o sa 

pamamagitan ng pagbisita sa website ng Kalihim ng Estado sa: 

http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices.

Bumoto sa mga Lugar ng Botohan sa Araw ng Halalan
Ang mga lugar ng botohan ay bukas sa Araw ng Halalan: Ika-7 ng Hunyo mula ika-7 ng umaga 

hanggang ika-8 ng gabi.

Ang lokasyon ng iyong lugar ng botohan ay nakalimbag sa likod na pahina ng librito ng 

halimbawang balota na ipinakoreo sa iyo ng opisyal sa mga halalan ng inyong county.

Malalaman 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 pag-text ng Vote sa GOVOTE (468683)
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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

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

PROPOSISYON PAGSUSPINDE SA MGA MAMBABATAS. 
PAMBATASANG SUSOG SA SALIGANG-BATAS.50

KASAYSAYAN
Ang Lehislatura ng California. Bawat taon ang 
Lehislatura ay bumoboto upang aprobahan 
o tanggihan ang mga iminumungkahing batas 
at nagpapasa ng isang badyet ng estado. Ang mga 
botante ay naghahalal ng 120 miyembro sa 
dalawang kapulungan ng Lehislatura: 
40 Senador at 80 Miyembro ng Asembleya. 
Isang independiyenteng komisyon—hindi ang 
Lehislatura—ang nagtatatag ng mga suweldo at 
benepisyo para sa mga mambabatas. Sa 
kasalukuyan, ang estado ay nagbabayad sa 
karamihan ng mga mambabatas ng isang suweldo 
na mga $100,000 bawat taon. Ang mga 
mambabatas ay tumatanggap din ng mga benepisyo 
sa kalusugan, ngipin, at paningin. Sila ay hindi 
tumatanggap mula sa estado ng mga benepisyo 
sa pagreretiro.
Pagsuspinde Sa Mga Mambabatas. Kapag ang mga 
mambabatas ay inakusahan ng maling gawain, 
may iba't ibang paraan na sila ay madidisiplina. 
Halimbawa, sila ay maaaring usigin at 
sentensiyahan ng isang hukuman kung sila ay 

lumabag sa mga batas na pangkrimen, o ang mga 
botante ay maaaring magtangkang tanggalin sila 
mula sa katungkulan sa pamamagitan ng proseso ng 
pagpapaalis sa katungkulan. Bilang karagdagan, ang 
bawat kapulungan ng Lehislatura ay tradisyunal na 
nagkakaroon ng kakayahang disiplinahan ang mga 
sariling miyembro nito. Maliban sa pagpapaalis 
(inilarawan sa ibaba), ang isang boto ng mayoriya 
ng kapulungan ay iniaatas upang gumawa ng mga 
aksiyong pandisiplina. Ang mga aksiyong 
pandisiplina na ito ay kabilang ang mga sumusunod:

• Pagpapaalis. Ang pagpapaalis sa isang 
mambabatas—pagtatapos sa kanyang takdang 
panahon ng katungkulan—ay ang 
pinakamabigat na aksiyong pandisiplina na 
magagawa ng Asembleya o Senado. Ang huling 
pagkakataon na nangyari ito ay noong 1905, 
noong may apat na Senador na ipinasiya ng 
Senado na tumanggap ng mga suhol. 
Pagkatapos alisin ang mambabatas, siya ay 
hindi na Senador  o Miyembro ng Asembleya. 
Ang kanyang suweldo at benepisyo sa estado 
ay ititigil. Sa ilalim ng Saligang-batas ng 
Estado, ang dalawang-ikatlo ng Asembleya 

MGA PANGWAKAS NA BOTO NG LEHISLATURA SA SCA 17 (PROPOSISYON 50)

(KABANATA 127 NG RESOLUSYON, MGA BATAS NG 2014)
Senado: Mga Oo 31 Mga Hindi 3

Asembleya: Mga Oo 73 Mga Hindi 2

• Nagbibigay-kapangyarihan sa bawat kapulungan 
ng Lehislatura na suspendihin ang isa sa 
mga Miyembro nito sa pamamagitan ng 
dalawang-ikatlong boto, at iatas na alisan ang 
Miyembro ng suweldo at mga benepisyo habang 
suspendido.

• Ipinagbabawal sa suspendidong Miyembro 
ang paggamit ng mga karapatan, pribilehiyo, 
tungkulin, o kapangyarihan ng katungkulan, 
o paggamit ng anumang mga kakayahang 
pambatasan.

• Nagtatadhana na ang pagsuspinde ay maaaring 
matapos sa tinukoy na petsa, o sa pamamagitan 
ng dalawang-ikatlong boto ng kapulungan 
ng Miyembro.

BUOD NG TANTIYA NG PAMBATASANG MANUNURI SA NETONG 
TAMA SA PANANALAPI NG ESTADO AT LOKAL NA PAMAHALAAN:
• Walang epekto sa paggasta ng estado sa 

karamihan ng mga taon. Maliliit na matitipid 
ng estado sa ilang taon.
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PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI I P I N A G P A P A T U L O Y

PAGSUSPINDE SA MGA MAMBABATAS. 
PAMBATASANG SUSOG SA SALIGANG-BATAS.

PROPOSISYON

50

o Senado ay dapat bumoto upang alisin ang 
isa sa mga miyembro nito. Ito ang tanging 
aksiyong pandisiplina na partikular na 
binanggit sa Saligang-batas ng Estado. 

• Pagsuspinde. Ang bawat kapulungan ng 
Lehislatura ay maaari ring magsuspinde ng 
isa sa mga miyembro nito. Halimbawa, noong 
2014 tatlong Senador ang inakusahan ng mga 
peloni at ang Senado sa huli ay bumoto upang 
suspendihin sila. Sa panahon na sila ay 
suspendido, ang tatlong Senador ay hindi 
bumoto sa mga panukalang-batas o gumawa 
ng ibang mga pambatasang aksiyon. Sila ay 
nanatili sa katungkulan, gayunman, at patuloy 
na tumanggap ng mga suweldo at benepisyo 
mula sa estado hanggang iwan nila ang 
Senado. (Sa bandang huli noong 2014, bawat 
isa ng tatlo ay nagbitiw o umalis sa Lehislatura 
sa nakatakdang katapusan ng kanilang mga 
takdang panahon sa Senado.) Ito ang kauna-
unahang pagkakataon sa kasaysayan na may 
mga mambabatas sa California na nasuspinde.

• Ibang mga Aksiyong Pandisiplina. Bilang 
karagdagan sa pagpapaalis at pagsupinde, 
ang bawat kapulungan ng Lehislatura ay 
maaaring gumawa ng iba, hindi gaanong 
mabigat na mga aksiyong pandisiplina. 
Kabilang dito ang pagpula (pampublikong 
pagpuna sa isang mambabatas).

MUNGKAHI
Mga Tadhana ng Saligang-batas Tungkol sa mga 
Pagsuspinde. Ang panukalang ito ay nagsususog 
sa Saligang-batas ng Estado upang magdagdag ng 
mga bagong tadhana tungkol sa pagsuspinde ng 
mga mambabatas. Ang mga tadhana ay tumutugon 
sa mga sumusunod na isyu:

• Mas Mataas na Iniaatas na Boto Upang 
Suspendihin ang mga Mambabatas. Sa 
kasalukuyan, magagawa ng Asembleya 
o Senado na suspendihin ang isa sa mga 
miyembro nito sa pamamagitan ng isang boto 
ng mayoriya. Ang panukalang ito ay nag-aatas 
ng dalawang-ikatlong boto ng Asembleya 
o Senado upang mapaalis ang isa sa mga 
miyembro nito.

• Nagpapahintulot ng Pagsuspinde ng mga 
Mambabatas nang Walang Suweldo at Benepisyo. 
Sa kasalukuyan, ang isang suspendidong 
mambabatas ay patuloy na tumatanggap 
ng suweldo at mga benepisyo sa estado. 
Ang panukalang ito ay nagpapahintulot sa 
Asembleya o Senado na itigil ang suweldo 
at mga benepisyo ng mambabatas sa buong 
panahon o bahagi ng isang pagsuspinde.

• Ibang mga Iniaatas para sa Pagsuspinde ng 
mga Mambabatas.  Ang panukalang ito ay 
(1) nagbabawal din sa isang suspendidong 
mambabatas na bumoto sa mga batas o 
gumawa ng ibang mga aksiyon bilang isang 
mambabatas sa panahon ng pagsuspinde, 
(2) nag-aatas sa kapulungan na ilarawan ang 
mga dahilan ng pagsuspinde, at (3) nagtatatag 
ng mga tuntunin tungkol sa kung kailan 
matatapos ang pagsuspinde (sa isang 
ispesipikong petsa na itinakda ng Asembleya 
o Estado o pagkatapos bumoto ang dalawang-
ikatlo ng Asembleya o Senado upang tapusin 
ang pagsuspinde).

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Sa mga pambihirang kaso lamang napaalis 
o nasuspinde ang mga mambabatas ng California. 
Kung ang naturang mga parusang pandisiplina 
laban sa mga mambabatas ay patuloy na magiging 
pambihira, ang panukalang ito ay hindi 
magkakaroon ng epekto sa pang-estado o lokal na 
pananalapi sa karamihan ng mga taon. Sa anumang 
taon sa hinaharap kapag ang Senado o Asembleya 
ay nagsuspinde ng isang mambabatas, ang 
panukalang ito ay magbababa sa mga gastos sa 
kabayaran ng Lehislatura, magreresulta sa maliliit 
na matitipid ng estado.

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/june-2016-primary-election.html 

upang maakses ang nangungunang 10 tagaambag ng komite.
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★  PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 50  ★

★  SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 50  ★

Bakit bumoto ang lehislatura upang idagdag ang Prop. 50 
sa balota?
Dahil ang Prop. 50 ay nagbibigay sa pambatasang pamunuan 
ng mga opsyon NA HUWAG ALISIN ang mga kapwa miyembro 
ng Asembleya at mga Senador na inakusahan o napatunayang 
nagkasala ng mga bintang na peloni.
Ang Prop. 50 ay hindi kailangan dahil ang Saligang-batas ay 
nagpapahintulot na ng pagtanggal mula sa katungkulan ng mga 
miyembro ng Asembleya at mga Senador na inakusahan o 
napatunayang nagkasala ng mga bintang na peloni sa 
pamamagitan ng pagtiwalag sa kanila.
Sa halip, ang Prop. 50 ay nagpapahintulot sa mga nasa lehislatura 
na kinasuhan o napatunayang nagkasala na suspendihin nang 
MAYROON o walang suweldo at ito ay nagnanakaw sa mga 
manghahalal ng kanilang pagkatawan. Para sa maraming 
mamamayan ng California, ang mga pulitiko ay pinahihintulutan 
nang maglingkod sa katungkulan nang masyadong matagal. 
Ang pagpapahintulot sa kanila na magpatuloy sa katungkulan 
pagkatapos ng kilos na kriminal sa ilalim ng Prop. 50 ay mali!

Kung ikaw ay naniniwala na ang mga miyembro ng Asembleya 
at mga Senador ay hindi dapat maging mas mataas sa batas, 
mangyaring bumoto ng HINDI at magpadala ng malinaw na 
mensahe: Wala nang mga espesyal na pribilehiyo para sa mga 
miyembro ng Asembleya at mga Senador na kinasuhan o 
napatunayang nagkasala ng mga peloni.
Ang mga Taga-California ay nararapat sa mga tapat na kinatawan 
na naglilingkod sa kanila—HINDI nakasuhan o napatunayang 
nagkasala na mga mambabatas na sinuspinde sa kanilang mga 
tungkulin pero namamalagi sa katungkulan, na ipinahihintulot 
ng Prop. 50.
Bumoto ng Hindi sa Prop. 50—Patigilin ang katiwalian!
JON FLEISCHMAN, Presidente,
California Term Limits
RUTH WEISS, Tagapag-ugnay ng County ng San Diego,
California Election Integrity Project

BUMOTO NG OO SA PROPOSISYON 50—PAHINTULUTAN 
ANG LEHISLATURA NA SUSPENDIHIN ANG MGA MIYEMBRO 
NANG SUWELDO
Ang Proposisyon 50 ay magsususog sa Saligang-batas ng estado 
upang bigyan ang Lehislatura ng California ng malinaw na awtoridad 
upang suspendihin ang mga miyembro ng Senado o ng Asembleya 
nang walang suweldo.
Ang panukala ay isang payak at tuwirang paraan para sa mga 
mambabatas upang papanagutin ang kanilang mga kasamahan 
para sa pagsira ng pagtitiwala ng publiko.
Sa kasalukuyan, hindi nililinaw ng Saligang-batas ng California na 
masususpinde ng Lehislatura ang mga miyembro nito nang walang 
suweldo. Ang isyung ito ay lumitaw noong 2014 nang tatlong senador 
ng estado—lahat ay kinasuhan ng mga pagkakasalang kriminal—ay 
sinuspinde sa pamamagitan ng isang resolusyon ng Senado.
Pero ang mga miyembrong ito ay patuloy na tumanggap ng 
suweldo—mas mataas  kaysa $95,000 sa isang taon—dahil hindi 
malinaw na ang Senado ay may awtoridad na suspendihin din ang 
kanilang suweldo.
Ang insidente ay nakadismaya sa mga mambabatas na gustong 
papanagutin ang kanilang mga miyembro, at nakagalit sa publiko, 
na nakita ito bilang isa pang halimbawa ng kung paano ang mga 
mambabatas ay sinasanggahan laban sa mga kinahihinatnan ng 
kanilang mga sariling aksiyon at sumusunod sa mga tuntunin na 
hindi katulad ng sinusunod ng iba.
“Ito ay isang nagpapalalang kalagayan na nagpapahintulot ng buong 
suweldo para sa hindi pagtatrabaho,” opinyon ng San Francisco 
Chronicle, hinihimok ang mga mambabatas na ayusin ang butas.
Ang Lehislatura ay nagpasiyang gawin iyon. Ang mga mambabatas ay 
sumulat at nagpasa—sa pamamagitan ng napakaraming boto at nang 
may malakas na suporta ng dalawang partido—nitong susog sa 
saligang-batas at iniharap ito sa mga botante para sa pag-aproba nila.

Ang susog sa saligang-batas ay mag-aatas sa Asembleya o sa 
Senado na magpasa ng isang resolusyon na nagdedeklara kung bakit 
sinususpinde ang isang miyembro. At upang magbantay laban sa 
maling paggamit na pampulitika, ang resolusyon ay mag-aatas ng 
mas mataas na pangangailangan na dalawang-ikatlong boto para 
sa pag-aproba.
Ang Pambansang Komperensiya ng mga Lehislatura ng Estado ay 
naniniwala na ang kapangyarihang disiplinahan at alisin ang mga 
miyembro ay likas na nakapaloob sa isang pambatasang lupon. 
Ang kapangyarihang iyon ay matagal nang bahagi ng demokrasyang 
Amerikano. Ito ay karaniwang ginagawa sa karamihan ng 
mga estado.
Ang Lehislatura ng California ay may kapangyarihang alisin ang mga 
miyembro, at ito ay dapat magkaroon ng awtoridad na suspendihin 
sila nang walang bayad kung hinihingi ng mga pangyayari.
Ang mga mamamayan ng California ay naghahangad at nararapat sa 
isang pamahalaang karapat-dapat sa kanilang pagtitiwala. Ang mga 
botante ay nagpasa ng maraming repormang pampulitika sa 
nakaraang dekada upang pabutihin ang pamamahala sa California, 
pero marami pang dapat gawin upang maibalik ang pagtitiwala ng 
publiko.
Ang Proposisyon 50 ay isang sentido kumon na hakbang na 
magbibigay sa mga mambabatas ng awtoridad na bantayan ang 
kanilang sarili, na siyang tamang kasunod na hakbang sa 
pagpapanagot sa lahat ng mambabatas para sa paglilingkod 
sa interes ng publiko.
Iyon ang dahilan kung bakit ang mga makatwirang mamamayan 
ng California ay sumusuporta sa Proposisyon 50.
HELEN HUTCHISON, Presidente,
League of Women Voters of California
JAMES P. MAYER, Presidente/CEO,
California Forward
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PAGSUSPINDE SA MGA MAMBABATAS. 
PAMBATASANG SUSOG SA SALIGANG-BATAS.

PROPOSISYON

50
★ PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 50  ★

★  SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 50  ★

Ang panukalang ito ay magbibigay sa mga mambabatas ng 
awtoridad na kinakailangan upang disiplinahan ang mga kapwa 
Miyembro ng Asembleya at mga Senador—isinasaalang-alang ang 
kalikasan ng paratang at ibang mga pangyayari.
Sa matitinding kaso, ang Asembleya at Senado ay mayroon nang 
awtoridad na alisin ang isang miyembro. Pero ang pagpapaalis ay 
hindi laging ang makatarungang pagtugon. Kahit kapag ang isang 
mambabatas ay inakusahan ng isang krimen, dahil sa 
pagpapalagay ng pagiging inosente, maaaring hindi angkop na 
itiwalag ang taong iyon hanggang ang lahat ng katotohanan ay 
malaman at ang kaso ay malutas.
Sa maraming naturang mga pagkakataon, ang mga mambabatas 
ay nangangailangan ng awtoridad na tumugon sa isang makatwiran 
at sinukat na paraan—upang gumawa ng isang bagay na kulang 
sa pagtiwalag sa miyembro mula sa Lehislatura at isang bagay 
na higit sa pagpapahintulot sa miyembrong iyon na umupo sa 
bahay at kumolekta ng suweldo na pinopondohan ng 
nagbabayad ng buwis.
Ang Prop. 50 ay nagbibigay sa Asembleya o Senado ng kakayahang 
suspendihin ang isang miyembro—at suspendihin ang suweldo 
ng miyembro.

Ang proposisyon ay nagtatatag ng isang mataas na pamantayan 
upang pigilan ang mga mambabatas na hindi makatarungang 
magparusa sa isa't isa. Ito ay nag-aatas sa kapulungan na ideklara 
sa publiko ang dahilan para sa aksiyon nito, at ang resolusyon ay 
dapat aprobahan ng isang dalawang-ikatlong boto—hindi 
kailanman madali at halos laging nangangailangan ng suporta 
ng dalawang partido.
Ang panukala ay hindi nagbabakuna sa Lehislatura o mga 
mambabatas laban sa mga nakasasamang impluwensiya, at 
marami pang kailangang gawin upang himukin ang asal na ayon 
sa etika, itaas ang kalinawan, imbestigahan ang mga reklamo at 
ipatupad ang batas.
Ang Prop. 50 ay nagbibigay sa mga mambabaras ng isa pang 
paraan upang tumugon sa mga paglabag sa etika sa pamamagitan 
ng paglilinaw na kapag binibigyang-katwiran ng mga pangyayari, 
ang mga mambabatas ay maaaring supendihin nang walang 
suweldo.
JAMES P. MAYER, Presidente/CEO,
California Forward
HELEN HUTCHISON, Presidente,
League of Women Voters of California

Ang Proposition 50 ay isang panlilinlang na dinala sa inyo ng mga 
hindi titingin sa isang kultura ng katiwalian sa ating Kapitolyo 
ng Estado! Dapat salungatin ng mga botante ang panukalang ito 
dahil:
Ito ay nagpapanatili ng isang kultura ng katiwalian sa Kapitolyo 
ng Estado
Ito ay lumilikha ng pagbubuwis nang walang pagkatawan
Ang mga tagaloob ng Kapitoloyo ay makakagamit nito upang 
sugpuin ang pagsalungat na pampulitika
NAGPAPANATILI NG ISANG KULTURA NG KATIWALIAN SA 
KAPITOLYO NG ESTADO
Noong 2014 nang ang panukalang ito ay inilagay sa balota, 
halos isa sa bawat sampung Senador ng Estado ng California 
ay napatunayang nagkasala o inakusan ng maraming bilang ng 
krimeng peloni kabilang ang pagsisinungaling sa hukuman, 
panunuhol at maging ang pagbabenta ng baril. Habang ito ay 
nangyayari, ang awtor ng Proposisyon 50, noon ay Presidente 
Pro-Tem ng Senado ng Estado, ay tumangging isaalang-alang ang 
pagtiwalag sa mga buhong na ito sa kanilang mga katungkulan 
ng pagtitiwala ng publiko—kahit pagkatapos na ang isa mga ito 
ay mapatunayang nagkasala ng isang lupon ng mga tagahatol!
Ang mga ulo ng balita ay kabilang ang:
“Pagtatangkang Itiwalag ang Napatunayang Nagkasala na Senador 
Nadiskaril”—Capital Public Radio, 2/27/14
“Pagsentensiya kay Wright Naantala; Mga Senador Tumangging 
Itiwalag ang Demokratiko na Napatunayang Nagkasala”—
Breitbart News Network, 7/8/14
Ang Prop. 50 ay idinisenyo upang ipadama sa inyo na ang uring 
pampulitika sa Sacramento ay tunay na naghahangad na gumawa 
ng matatapang na posisyon upang puksain ang katiwalian. 
Ang tunay na ginagawa nila ay itago mula sa inyo ang katotohanan 

na sila ay hindi gagawa ng matatapang na desisyon upang itiwalag 
ang isang napatunayang nagkasala ng peloni—ang kanilang 
kaibigan.
PAGBUBUWIS NANG WALANG PAGKATAWAN
Ang Prop. 50 ay nagkakait sa milyun-milyong mamamayan ng 
California ng kanilang mga basikong karapatan. Ito ay nagpapataw 
ng pagbubuwis nang walang pagkatawan. Kapag ang isang 
mambabatas ay “sinuspinde” sa halip na itiwalag, iyon ay 
nangangahulugan na walang kumakatawan sa mga mamamayan 
sa distritong iyon ng kanilang mga interes sa Lehislatura ng 
Estado. Ito ay nangangahulugang walang halalan na magaganap 
upang palitan ang masamang aktor na iyon, dahil siya ay 
“umookupa” pa rin sa katungkulan.
ANG MGA TAGALOOB NG KAPITOLYO AY MAKAKAGAMIT NG  
PROP. 50 UPANG SUGPUIN ANG OPOSISYONG PAMPULITIKA
Maaaring ang unang-unang nakababahalang bahagi ng panukalang 
ito ay naglalagay ito sa saligang-batas ng estado ng isang 
permanenteng paraan upang magawa ng mayoriya na sugpuin ang 
opinyon ng minoriya sa lehislatura. Hindi mahirap makita kung 
ikaw ay isang nagsasalitang miyembro ng Senado o Asembleya, 
sa isang isyu na hindi popular sa iyong mga kasamahan na maaari 
kailanganin mong harapin ang katotohanan na sila ay maaaring 
bumoto upang suspendihin—upang alisin ang iyong tinig at iyong 
boto sa lehislatura!
BUMOTO NG HINDI SA PROP. 50!
Bisitahin ang: Stopprop50.com
JOEL ANDERSON, Senador,
Ika-38 Distrito
BRIAN JONES, Miyembro ng Asembleya,
Ika-71 Distrito
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Mga Halalan sa California
May dalawang uri ng primaryang halalan sa California. Ang mga resulta ng primaryang halalan ay nagpapasiya ng 

mga kandidatong tatakbo sa pangkalahatang halalan sa Nobyembre. Ang mga uri ng mga primaryang halalan ay:

Pampanguluhan (Iminumungkahi-ng-Partido/Partidistang Katungkulan)
• Katungkulan sa balota: Presidente ng Estados Unidos

• Sino ang makakaboto: Ang mga botante lamang na nakarehistro sa partidong pampulitika na kapareho ng 

kandidato (ang ilang partido ay nagpapahintulot sa mga botante na nagparehistro nang walang kinakatigang partido 

na bumoto sa kanilang primarya. Bisitahin ang http://www.sos.ca.gov/elections/political-parties/no-party-preference 

para sa karagdagang impormasyon).

• Resulta: Ang kandidatong susulong sa pangkalahatang halalan ay ang kandidatong iminungkahi ng kanilang 

pambansang partidong pampulitika at maaaring hindi ang kandidato na inihalal sa pamamagitan ng popular na 

boto sa primaryang halalan ng California.

Bukas na Primarya ng California (Mga Iminumungkahi-ng-Botante 
na Katungkulan)
• Mga katungkulan sa balota: Senado ng U.S., Kapulungan ng mga Kinatawan ng U.S., mga pambuong-estadong 

katungkulan, at pambatasang katungkulan ng estado

• Sino ang makakaboto: Sinumang botante ay maaaring bumoto para sa sinumang kandidato sa bawat labanan, 

anuman ang kinakatigang partido.

• Resulta: Ang nangungunang-dalawa na kandidato, anuman ang kinakatigang partido, na nakatanggap ng 

pinakamaraming boto sa bawat primarya ay susulong sa pangkalahatang halalan. Pagkatapos ng isang 

nangungunang-dalawa na primarya, ang isang pangkalahatang halalan ay dapat ganapin kahit ang isang 

kandidato ay nakatanggap ng mayoriya ng boto (hindi kukulangin sa 50 porsiyento +1) at kahit isa lamang ang 

kandidato sa primaryang halalan.

• Ang sistema ng bukas na primarya ng California ay hindi pinaiiral sa mga kandidatong tumatakbo para 

presidente ng U.S., sa komite sentral ng county, o mga lokal na katungkulan.

Ang batas ng California ay nag-aatas na ang mga sumusunod na impormasyon ay ilimbag 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 pinakamaraming boto para sa 

bawat partido sa pampanguluhang primaryang halalan ay susulong sa pangkalahatang halalan. Ang mga partido ay 

naghahalal din ng mga opisyal ng mga komite sentral ng county sa primaryang halalan.

Ang isang botante ay makakaboto lamang sa primaryang halalan ng partidong pampulitika na siya ay nagsiwalat ng 

pagkatig noong magparehistro para makaboto. Gayunman, ang isang partidong pampulitika ay maaaring 

magpahintulot sa isang tao na tumangging magsiwalat ng kinakatigang partido na bumoto sa primaryang halalan ng 

partidong iyon.
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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 magpahayag 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 lamang ng mga botante. Ito ay hindi nangangahulugan na ang kandidato 

ay iminungkahi o inirerekomenda ng itinalagang partido, o na may kaugnayan ang partido at ang 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 nakatanggap ng opisyal na 

pagrekomenda ng partido.

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 nangungunang dalawa sa pagkuha ng boto sa primaryang ay susulong sa pangkalahatang 

halalan para sa imunumungkahi-ng-botante na katungkulan kahit na ang parehong kandidato ay tumukoy ng 

magkatulad na pagtatalaga ng kinakatigang partido. Walang partido na karapat-dapat isulong ang isang kandidato na 

itinalaga ito bilang kinakatigang partido sa pangkalahatang halalan, maliban kung ang kandidato ay isa sa dalawang 

nakakuha ng pinakamaraming boto sa primaryang halalan.

Mga Di-Partidistang Katungkulan
Ang mga partidong pampulitika ay hindi karapat-dapat 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 grupo ng mga tao na tumatanggap o gumagasta ng pera para 

sa layuning impluwensiyahan ang mga botante na suportahan o salungatin ang mga kandidato o 

mga panukala sa balota) ay sumusuporta o sumasalungat sa isang panukala sa balota o kandidato 

at lumikom ng hindi kukulangin sa $1 milyon, dapat iulat ng komite ang nangungunang 10 

nagkontribusyon dito sa Komisyon sa mga Walang-Kinikilingang Gawaing Pampulitika (FPPC). 

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

Ang mga listahang ito ay makukuha sa website ng FPPC sa http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html.
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Impormasyon Tungkol sa mga Pahayag ng Kandidato
Sa Patnubay na Ito
Itong patnubay sa botante ay may kasamang impormasyon tungkol sa mga kandidato para sa Senado ng U.S. na 
nagsisimula sa pahina 15 ng patnubay na ito.

Ang mga kandidato para sa Senado ng Estados Unidos ay makakabili ng espasyo para sa kanilang pahayag ng kandidato sa 
patnubay na ito sa botante. Ang ilang kandidato, gayunman, ay pumipili na hindi bumili ng espasyo para sa isang pahayag.

Ang mga kandidato para sa Senado ng U.S. ay ang mga sumusunod:

Phil Wyman Republikano
Jarrell Williamson Republikano
Pamela Elizondo Luntian
Akinyemi Olabode Agbede Demokratiko
Jerry J. Laws Republikano
Gail K. Lightfoot Libertaryan
George C. Yang Republikano
Loretta L. Sanchez Demokratiko
Duf Sundheim Republikano
Ling Ling Shi Walang Kinakatigang Partido
Steve Stokes Demokratiko
Ron Unz Republikano
Paul Merritt Walang Kinakatigang Partido
Gar Myers Walang Kinakatigang Partido
Massie Munroe Demokratiko
Eleanor García Walang Kinakatigang Partido
Tim Gildersleeve Walang Kinakatigang Partido
Clive Grey Walang Kinakatigang Partido

President Cristina Grappo Demokratiko
Don J. Grundmann Walang Kinakatigang Partido
Herbert G. Peters Demokratiko
Tom Palzer Republikano
John Thompson Parker Kapayapaan at Kalayaan
Greg Conlon Republikano
Karen Roseberry Republikano
Emory Peretz Rodgers Demokratiko
Von Hougo Republikano
Mark Matthew Herd Libertaryan
Jason Hanania Walang Kinakatigang Partido
Kamala D. Harris Demokratiko
Mike Beitiks Walang Kinakatigang Partido
Scott A. Vineberg Walang Kinakatigang Partido
Jason Kraus Walang Kinakatigang Partido
Don Krampe Republikano
Thomas G. Del Beccaro Republikano

Sa Iyong Librito ng Halimbawang Balota (Ipinakoreo Nang Nakahiwalay 
Mulasa Tagapagrehistro ng Inyong County)
Bilang karagdagan sa mga kandidato sa patnubay na ito, ang iyong balota ay maaaring kabilang ang mga kandidato para sa 
Senado ng Estado, Asembleya ng Estado, at mga Kinatawan ng Kapulungan ng U.S.

Ang mga kandidato para sa Senado ng Estado at Asembleya ng Estado ay maaaring bumili ng espasyo para sa isang 
pahayag ng kandidato sa mga librito ng halimbawang balota ng county KUNG sila ay sumang-ayon na panatilihin ang 
kanilang paggasta sa kampanya na mas mababa sa isang partikular na dolyar na halaga na inilarawan sa ibaba.

• Ang mga kandidato para sa Senado ng Estado ay hindi maaaring gumasta ng mas mataas kaysa $846,000 
sa primaryang halalan

• Ang mga kandidato para sa Asembleya ng Estado ay hindi maaaring gumasta ng mas mataas kaysa $564,000 
sa primaryang halalan

	Ang isang listahan ng mga kandidatong tumanggap ng mga boluntaryong limitasyon ng California sa paggasta 
sa kampanya ay makukuha sa www.sos.ca.gov/elections/candidate-statements

Ang mga boluntaryong limitasyon ng California sa paggasta sa kampanya ay hindi pinaiiral sa mga kandidato para sa mga 
pederal na katungkulan na kabilang ang Presidente, Senado ng U.S., at Kapulungan ng mga Kinatawan ng U.S.

Lahat ng kandidato para sa Kapulungan ng mga Kinatawan ng U.S. ay maaaring bumili ng espasyo para sa isang pahayag 
ng kandidato sa mga librito ng halimbawang balota ng county. Ang ilang kandidato, gayunman, ay pumipili na hindi bumili 
ng espasyo para sa isang pahayag.

	Para sa sertipikadong listahan ng mga pambuong-estadong kandidato, pumunta sa  
www.sos.ca.gov/elections/candidate-statements
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay kusang-loob na isinumite at binayaran ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite 
ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

MGA PAHAYAG NG KANDIDATO
SENADO NG ESTADOS UNIDOS

Pamela Elizondo | LUNTIAN

http://www.facebook.com/Pamela.Elizondo.USSENATE

P.O. Box 104
Laytonville, CA 95454

Tel: (707) 354-1498
Email: pamelizondo2004@yahoo.com
http://www.facebook.com/Pamela.Elizondo.USSENATE

• Naglilingkod bilang isa sa dalawang Senador na kumakatawan 
sa mga interes ng California sa Kongreso ng Estados Unidos.

• Nangmumungkahi at bumoboto sa mga bagong 
pambansang batas.

• Bumoboto sa pagkumpirma ng mga pederal na hukom, mga 
Mahistrado ng Korte Suprema ng U.S., at maraming mataas-
na-antas na mga paghirang ng presidente sa mga katungkulang 
sibilyan at militar.

Akinyemi Olabode Agbede | DEMOKRATIKO

Iligtas ang Amerika! Iligtas ang Amerika!! Iligtas ang Amerika!!! Mga mamamayan ng California! 
Magkakasama nating iligtas ang Amerika mula sa pagiging ikatlong mundo na bansa. Sobra na ang 
malalim na pagdurusa ng Amerikano. Pinabagsak ng mga tao sa Washington ang bansang ito. Dahil dito, 
ang paghalal kay Dr. Akinyemi Agbede, bilang inyong susunod na senador ng Estados Unidos na 
kumakatawan sa ginintuang estado ng California 2016 ay ang sagot upang mabawi natin ang ating bansa. 

6775 Santa Monica Blvd.
Suite 4-254
Los Angeles, CA 90038

Tel: (559) 250-2563
Email: yemibode@hotmail.com
www.americamustregainitsgreatness2016.com
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay kusang-loob na isinumite at binayaran ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite 
ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

MGA PAHAYAG NG KANDIDATO
SENADO NG ESTADOS UNIDOS

Jerry J. Laws | REPUBLIKANO

Walang 
Isinumiteng 

Litrato

Tagapagtaguyod ng Saligang-batas. Amerikanismo. www.lawsussenate2016.com

14411 Northstar Ave.
Victorville, CA 92392

Tel: (760) 952-0294 (bahay) (760) 220-9814 (selular)
Email: jerryjosephlaws2016@aol.com
www.lawsussenate2016.com

Loretta L. Sanchez | DEMOKRATIKO

Ang California ay nangangailangan ng isang makaranasan at subok na lider upang tugunan ang 
lahat ng hamong pangkabuhayan, pang-edukasyon at panseguridad na kinakaharap natin ngayon. 
Ang ating susunod ng Senador ng U.S. ay dapat magtaglay ng malawak na pambatasan at 
pambansang karanasan sa seguridad at nararanasan ang mga karanasan ng mga nagtatrabahong 
tao. Nararanasan ko ang mga iyon, kaya ako ang pinakamahusay na kandidato para sa trabaho. Ako 
ay mula sa isang sambahayan ng unyon ng mga imigranteng magulang na nagsikap upang 
masuportahan ang pitong anak. Ako ay nagtrabaho upang makatapos ng kolehiyo sa tulong ng mga 
gawad ng pamahalaan at unyon, at ang Anaheim Rotary Club ang nagbayad para sa aking MBA. 
Alam ko ang mga paghihirap ng mga nagtatrabahong pamilya. Ang aking mga magulang ay masipag 
na nagtrabaho, nagpahalaga sa edukasyon at ang tanging mga magulang sa kasaysayan ng Amerika 
na nagpadala ng dalawang anak na babae sa Kongreso. Iyon ang dahilan kung bakit 20 taon akong 
nakipaglaban sa Kongreso para sa edukasyon, tulong sa matrikula, reporma sa pangangalagang 
pangkalusugan, reporma sa imigrasyon, pagkakapantay-pantay sa kasarian, mga karapatan ng LGBT, 
mga karapatan ng manggagawa, at proteksiyon ng kapaligiran. Ako ay nagpakita rin ng 
independiyenteng pagpapasiya at tapang kapag lubos itong mahalaga. Ako ay bumoto laban sa 
Digmaan sa Iraq, Batas ng Makabayan, at ng pagliligtas sa bangko, noong iilan ang gumawa nito. 
Bilang isang nakatataas na miyembro ng mga Komite sa mga Armadong Serbisyo at Seguridad ng 
Sariling Bayan, ako ay nagtrabaho upang tiyakin na ang ating mga tropa ay sinanay at may 
kagamitan upang manalo at pinangangalagaan kapag umuwi sila. Ako ang tanging kandidato na 
may karanasan sa pambansang seguridad na kailangan upang panatilihing ligtas ang Amerika. 
Bilang inyong Senador, lalaban ako para sa lahat ng mamamayan ng California, 
upang magkakasama ay magkaroon tayo ng isang mas malakas at mas masaganang hinaharap. 
Mapagkumbaba ko pong hinihingi ang inyong boto. 

P.O. Box 6037
Santa Ana, CA 92706

Tel: (714) 774-0236
Email: info@loretta.org
http://loretta.org
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay kusang-loob na isinumite at binayaran ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite 
ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

MGA PAHAYAG NG KANDIDATO
SENADO NG ESTADOS UNIDOS

Duf Sundheim | REPUBLIKANO

Ang kawalan ng katiyakan sa ekonomiya at mga atake ng terorista ay lumikha ng nakababahalang 
panahon. Gusto natin ng aksiyon mula sa ating mga lider; sa halip nito ang natatanggap natin ay 
sobrang pagiging partidista at isang naghihiwalay, hindi mabisang pamahalaan. Nangangako akong 
maging iba. Ako ay magiging matapang, balanse. Ako ay hahanap ng makakamit na mga solusyon. 
Minsan ang California ay ang “Lupa ng mga Pangarap”; naghahangad na makipagtagisan, 
magkamit—at manalo para sa ating mga sarili at ating mga pamilya. Pero ang pangarap na iyon ay 
sinasakal ng mga lider na pumili ng sukdulan na mga posisyon. Ang resulta ay ang mga negosyo, 
ating mga kapitbahay at ating mga anak ay umaalis sa California. Ang ating mga paaralan ay 
itinuturing na ika-41 sa bansa. Ang mga buwis ay patuloy na tumataas, at ang gastos sa 
pamumuhay ay hanggang bubong. Ang pagdurugong ito ay dapat matapos. Ako ay may karanasan at 
karubduban upang ayusin ito. Ako ay nagtapos mula sa Stanford at Northwestern Law. Ang 
ikinabubuhay ko ay ang paglutas ng mga problema. Ako ay isang inaprobahan ng pederal na 
hukuman na tagapamagitan at boluntaryong hukom sa pag-aayos. Ako ay Tagapangulo ng Partidong 
Republikano ng California, nangangasiwa sa tanging matagumpay na pagpapaalis sa katungkulan ng 
isang gobernador, at ang unang muling inihalal; dahil nagawa natin ang mga bagay. Ang mga lider 
mula sa bawat maiisip na sektor ay sumusuporta sa aking bisyon na buhayin ang “Pangarap na 
California.” Dating Kalihim ng Estado George Shultz, Lider ng Mayoriya Kevin McCarthy, John 
Chambers ng Cisco, Alkalde ng Fresno Ashley Swearengin, ang Kapisanan ng Maliliit na Negosyo 
ng California. Ako ay pinapatnubayan ng Saligang-batas. Ang aking mga priyoridad ay mga trabaho, 
pambansang seguridad, edukasyon at tubig. Mangyaring bisitahin ang SundheimforSenate.com para 
sa mga detalye ng patakaran. Integridad. Sentido Kumon. Mga Resulta. Ang mga ito ay aking 
pundasyon—at ang pundasyon kung saan ibabalik natin ang ating “Lupa ng mga Pangarap.” 

27319 Julietta Lane
Los Altos Hills, CA 94022

Tel: (650) 209-0949
Email: dufsundheim37@gmail.com
SundheimforSenate.com

Ling Ling Shi | WALANG KINAKATIGANG PARTIDO

Walang 
Isinumiteng 

Litrato

Tumakbo para sa Puso ng Diyos at Kalayaan ng Amerika, salungatin ang 10 higanteng kaguluhan 
sa ekonomiya at mga sektor na may kaugnayan sa ekonomiya. 

P.O. Box 55
Rancho Cucamonga, CA 91729

Tel: (909) 728-0578
Email: lingling_lilyofvalley_shi@yahoo.com
www.wellsARK.com
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay kusang-loob na isinumite at binayaran ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite 
ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

MGA PAHAYAG NG KANDIDATO
SENADO NG ESTADOS UNIDOS

Massie Munroe | DEMOKRATIKO

Ang aking kandidatura ay kumakatawan sa Saligang-batas ng Estados Unidos, ang tanging kontrata sa 
pagitan ng mga tao ng Amerika at pamahalaan “Ng mga tao, Sa pamamagitan ng mga tao, Para sa mga 
tao” ng Amerika na ibabalik at palalakasin sa Amerika at paabutin sa UN bilang isang kontrata sa pagitan 
ng mga tao ng ating mundo sa pamamagitan ng pamumuno ng US at diplomasya. Ang mga pandaigdig na 
bangkero, mga lider na korporasyong pangmaraming bansa, mga militar at pulisya ay dapat sumunod 
nang 100%, sumunod sa Saligang-batas ng US/UN sa Diwa ng Katotohanan, Naglilingkod sa Lahat sa 
Kapayapaan. Ang pagbabago mula sa Panahon ng Pang-industriyang Teknolohiya patungo sa bagong 
“Panahon ng Teknolohiya ng Enerhiya” ay pupuno sa mga pamilihan ng trabaho sa US para sa susunod na 
500 taon. Ang aking kampanya ay kumakatawan sa pagtatapos ng tuntunin ng mga pandaigdig na bangkero 
at ng kanilang pinansiyal na pagsasamantala sa mga bansa; muling pagtatag ng pamamayani ng mga tao sa 
pamamagitan ng paglikha ng isang Bangko ng Mamamayan upang maglingkod bilang bangko sentral ng 
Amerika; tinatapos ang pagkontrol ng isipan na pang-aalipin; tinatapos ang di-pinagkasunduan na pagsubok 
sa tao; tinatapos ang gutom, kawalan ng bahay at karahasan; nagpoprotekta sa mundo, tubig, hangin, mga 
gubat, dagat at hayop; ginagamit ang kamalayan ni Kristo at ipinatutupad ang hustisyang ayon sa saligang-
batas sa ilalim ng pamumuno ng US/UN. Sa pamamagitan ng aking pambansa at pandaigdig na 
pananaliksik at aktibismong pampulitika, tinukoy ko ang “pagkontrol ng isipan na pang-aalipin” sa 
pamamagitan ng mga sandatang teknolohiya ng satelayt na enerhiya at mga programa sa inhinyeriyang 
panlipunan na nasa patuloy na pagpapaunlad sa nakalipas na 50 taon at nagpadali sa “deklasipikasyon” ng 
mga ito. Bilang resulta, ako ay sumailalim sa mabibigat na parusa na nagpapatuloy. Hinihiling ko sa iyo, 
ang botante, na umangat sa lahat ng hindi totoong paratang na umaatake sa aking magandang karakter at 
puso. Tingnan ang aking ebidensiya at suriin ang aking serbisyo. Ang pagiging presidente ni 
Senador Bernie Sanders ay napakahalaga upang maging katotohanan ito. 

2167 East Chevy Chase Dr.
Glendale, CA 91206-1732

Tel: (818) 943-0661 (selular) (818) 245-6993 (opisina)
Email: massie@massieglobal.com
www.massiemunroe4ussenator.com

Paul Merritt | WALANG KINAKATIGANG PARTIDO

Gumagawa ng kasaysayan ang California . . . ihalal ang isang independiyenteng Senador Merritt. 
Ihalal ang isang independiyenteng mag-isip. Ihalal ang tao, hindi ang Partidong nasa 
kapangyarihan. Ang ating Pambansang pamahalaan ay wasak. Kailangan natin ng isang malakas na 
depensa ng USA. Si Merritt ay solido sa mga pandaigdig na isyu. Ako ay naniniwala sa 
Pananalampalataya, paggalang sa tao at lahat ng relihiyon. Si Merritt ay sumusuporta sa bakod na 
panseguridad ng hangganan ni Senadora Feinstein, walang pagdril ng langis sa katihan, at Batas sa 
proteksiyon ng kapaligiran ng ating disyerto. Si Merritt ay naniniwala na ang ideya ni Presidente 
Reagan na maliit na pamahalaan ay pinakamahusay. Karanasan: dalawang digri sa batas, broker, 
may-ari ng hotel, inihalal na konsehal ng lungsod. Mga lupon ng may-ari ng bahay: Palm Springs, 
Santa Barbara, San Francisco, Orange County. Habambuhay na miyembro ng Nature Conservancy. 
Karamihan ng mga Bilyonaryong Republikano at boss ng Unyon na mga Demokratiko ay hindi 
kumakatawan sa inyo! Si Merritt ay Independiyente para sa lahat ng Mamamayan. Si Paul Merritt ay 
isang mamamayan ng California! 

P.O. Box 9145
Laguna, CA 92652

Tel: (949) 249-2492
Email: electmerrittsenator@yahoo.com
merrittforsenate.info
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay kusang-loob na isinumite at binayaran ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite 
ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

MGA PAHAYAG NG KANDIDATO
SENADO NG ESTADOS UNIDOS

Tim Gildersleeve | WALANG KINAKATIGANG PARTIDO

Ako ay isang tagasunod ni Hesukristo. Ako ay naninindigan para sa mahirap, matanda, at may-
kapansanan, mga isyung pangkapaligiran, mga unyon, maliit na negosyo, at kumakatawan sa 
pangkaraniwang mamamayan. Ang aking website ay: http://www.alternativevoiceforamerica.org. 

Tel: (408) 915-8713
Email: timg@alternativevoiceforamerica.org
http://www.alternativevoiceforamerica.org

President Cristina Grappo | DEMOKRATIKO

Ang aking edukasyon at kadalubhasaan ay karapat-dapat sa mapanlikhang trabahong ito upang 
katawanin ang California, bilang Senador ng Estados Unidos. Ako ay humahawak ng isang 
plataporma ng Partidong Demokratiko sa mga pangunahing isyu para sa pagkontrol ng baril, 
pagtrapiko ng tao, pagbalanse ng pambansang kakulangan, at mga inisyatibo sa patakarang 
panlabas. Ako ay nasa pangmaraming Facebook sa panlipunang media! Ang aking mga 
pangunahing pinahahalagahan ay nagpapatakbo sa Amerika! 

P.O. Box 1307
Alameda, CA 94501
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay kusang-loob na isinumite at binayaran ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite 
ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

MGA PAHAYAG NG KANDIDATO
SENADO NG ESTADOS UNIDOS

Herbert G. Peters | DEMOKRATIKO

Walang 
Isinumiteng 

Litrato

Andrew Jackson na Demokratiko. Ating unang 70 taon; ang ating county ay umunlad at yumabong. 
Tayo ay walang buwis sa kita. Alituntuning Pamatnubay: Malinaw na Tadhana. Ang mga 
Demokratikong Presidente; pinakamatalino sila: Binalanse ni Andrew Jackson ang badyet sa pito ng 
walong taon. Bineto ni Franklin Pierce ang isang pederal na batas sa kawanggawa ng pamahalaan. 
Upang hadlangan ang pagbagsak ng huling 118 taon: balansehin ang ating badyet, pigilan ang 
digmaan, bawasan ang mga gastos, bawasan ang mga buwis, pawalang-bisa ang kawanggawa ng 
pamahalaan at pinakamababang suweldo upang lahat ay makahanap ng mga trabaho. Ang mga 
Simbahan at Kawanggawa ay tumutulong sa mga nangangailangan. Bawasan ang pang-aapi: palitan 
ang buwis sa kita ng buwis sa pagbebenta. Hangarin: Mas magandang buhay para sa lahat. 

Email: herb@herbpeters.com
http://www.revival-herbpeters.com

Don J. Grundmann | WALANG KINAKATIGANG PARTIDO

Walang 
Isinumiteng 

Litrato

Fight-the-Power.org

425 E. Merle Ct.
San Leandro, CA 94577

Tel: (510) 895-6789
Email: stoptheirs@hotmail.com
fight-the-power.org
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay kusang-loob na isinumite at binayaran ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite 
ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

MGA PAHAYAG NG KANDIDATO
SENADO NG ESTADOS UNIDOS

Tom Palzer | REPUBLIKANO

Ako ay kumakandidato para sa Senado ng U.S. upang ibalik ang konserbatibong pamahalaan sa 
California at sa Bansa. Ako ay may 32 taon ng karanasan sa pagpapayo sa mga inihalal na opisyal 
sa lahat ng antas ng pamahalaan. Mga Priyoridad: Pambansang Depensa, Paglaban sa Terorismo, 
Ekonomiya, mga Gawain ng mga Beterano, Buhay-sa-Paglilihi. 

7259 Corvina Ct., Unit 26
Rancho Cucamonga, CA 91739

Tel: (909) 913-9500
Email: info@us-senateseat2016.com
http://www.us-senateseat2016.com

Greg Conlon | REPUBLIKANO

Ako ay kasosyo sa isang pandaigdig na kompanya ng pagtutuos, naglilingkod sa mga kliyente bilang isang 
CPA, at isang tagapayo sa negosyo sa iba’t ibang entidad ng negosyo. Ako ay may lisensiya ng abugado 
sa Washington D.C. at naging isang piloto sa Hukbong Panghimpapawid ng US. Nauunawaan ko ang 
pangkabuhayan, pinansiyal at legal na mga hamon sa pagbalanse sa mga badyet at mabisang 
naglilingkod sa publiko at mga Beterano. Bilang karagdagan ako ay isang Agilang Iskaut. Bilang isang 
Komisyonado at Presidente ng Komisyonado ng Komisyon sa mga Pampublikong Utilidad ng California 
ako ang namamahala ng mga pamamaraan na nagpapahintulot sa pantahanan at pangkomersiyong mga 
parokyano upang bumili ng kuryente nang diresto mula sa pribado at mga pampublikong entidad sa 
komunidad hindi sa mga utilidad na may pribadong pagmamay-ari. Ako ay namuno rin ng isang inisyatibo 
na nagtaas ng kompetisyon at nagpahintulot sa mga negosyo na pumili ng ibang mga tagapagkaloob 
ng telekomunikasyon. Kung mahalal ako ay may tatlong layunin: Una, bawasan ang laki ng pamahalaan 
at balansehin ang Pederal na badyet bawat taon sa pamamagitan ng pagbawas sa lakas paggawa sa 
pangangasiwa sa mga Pederal na ahensiya at hindi pagpapalit sa mga retiradong empleyado. 
Ikalawa, lutasin ang mga isyu sa imigrasyon sa pamamagitan ng pagpapalakas sa ating mga hangganan, 
pagpapatupad ng mga takdang panahon ng mga visa na iniisyu sa mga banyagang mamamayan 
at bawasan ang lahat ng Pederal na pagpopondo sa tinatawag na mga santuwaryong lungsod. 
Ikatlo, magkaloob ng mga trabaho ng pribadong sektor sa pamamagitan ng pagbawas sa antas ng buwis 
sa kita sa malalaking negosyo sa 5% para sa perang ibinalik sa U.S. bilang kapalit ng paglikha ng bagong 
trabaho. Ako ang Republikanong iminungkahi para Ingat-Yaman ng Estado noong 2014 at nakakuha 
ng halos 3.0 milyong boto; alam ko kung paano patakbuhin ang isang matagumpay na Pangkalahatang 
Halalan. Inaasahan ko ang pagkatawan sa California at ikararangal na matanggap ang inyong boto. 

3875 Bohannon Dr.
P.O. Box 2600
Menlo Park, CA 94027

Tel: (650) 315-4956
Email: conlonpg@msn.com
www.gregconlon.com
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay kusang-loob na isinumite at binayaran ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite 
ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

MGA PAHAYAG NG KANDIDATO
SENADO NG ESTADOS UNIDOS

Karen Roseberry | REPUBLIKANO

*S.A.V.E. the future!*

Palmdale, CA Email: karenroseberryforsenate@gmail.com
www.karenroseberryforsenate.com

Von Hougo | REPUBLIKANO

“Tayo ang mga Tao” ang pundasyon ng dakilang bansang ito. Bilang inyong Senador ng U.S., ako ay 
magtatrabahong kasama ng nakabase sa California na mga kompanya ng teknolohiya upang bumuo ng 
isang pinatatakbo-ng-botante na plataporma na nagpapahintulot sa inyo na isatinig ang inyong opinyon 
sa bawat Panukalang-batas sa harap ng Senado. Ang bawat Panukalang-batas ay babalangkasin na may 
mga pabor, mga kontra, mga benepisyo, mga panganib, at pagsusuri ng gastos. Maaari ninyong ipatala 
ang inyong boto at ang mga pambuong-estadong resulta ay ipapakita sa tunay na oras. Ako ay boboto 
sa Senado batay sa boto ng mayoriya ng mga mamamayan ng California—sa bawat pagkakataon. 
Ito ay titiyak na ako ay laging nananagot at nagtatrabaho sa makakabuti sa mga tao ng California. 
Itong protektadong portal ng pagboto ay magbibigay ng kakayahan sa iyo na iparinig ang iyong Tinig 
at ibilang ang iyong Boto sa bawat Panukalang-batas, hindi minsan lamang sa bawat ikot ng halalan. 
Magagawa mo ring tukuyin ang iyong antas ng paglahok, pinipili ang mga isyu na mahalaga sa iyo. 
Tuwing ang isang Panukalang-batas ay darating sa harap ng Senado, padadalhan ka ng isang teksto 
o email na paunawa. Ang iyong boto ay tunay na magkakaroon ng halaga. Gagawin ng platapormang 
ito na nananagot ang ating pamahalaan sa mga tao ng California sa pamamagitan ng pagsalungat sa 
kasalukuyang kalagayan: Mga Partidong Pampulitika, PAC at Espesyal na Interes. Ibabalik ko ang 
kapangyarihan sa mga kamay ng mga Tao, kung saan ito nararapat. Inaasahan ko ang pagtatrabahong 
kasama ninyo para sa isang mas magandang California. Para sa karagdagang impormasyon o upang 
irekomenda ang aking walang-donasyon na kampanya, mangyaring bisitahin ang von4senate.org. 
Iyong Tinig. Iyong Boto. Iyong Senador. Iboto si Von Hougo para sa Senador ng U.S. 

27552 Mariam Pl.
Santa Clarita, CA 91350

Tel: (661) 219-3268 (661) 296-3589
Email: vonhougo@gmail.com
von4senate.com
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay kusang-loob na isinumite at binayaran ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite 
ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

MGA PAHAYAG NG KANDIDATO
SENADO NG ESTADOS UNIDOS

Kamala D. Harris | DEMOKRATIKO

Ang aking pangalan ay Kamala Harris. Ako ay kumandidato para sa Senado ng Estados Unidos dahil 
ako ay naniniwala na panahon na upang kumpunihin ang hagdan ng pagkakataon para sa mas maraming 
mamamayan ng California at mas maraming Amerikano. Ipinagmamalaki ko ang pagiging isang anak ng 
California. Ako ay ipinanganak sa Oakland. Ako ay nag-aral sa mga pampublikong paaralan ng California. 
Bilang isang buong-buhay na tagausig, ako ay laging naglilingkod sa isang kliyente lamang. Ang mga 
Tao ng California. Bilang isang Abugado ng Distrito ng San Francisco at Abugado Heneral ng California, 
nagawa ko ang bagay para sa mga Tao ng California. Hinarap ko ang mararahas na maninila, kabilang 
ang transnasyonal na mga organisasyon ng kriminal at mga tagatrapiko ng tao na nakikinabang sa 
pagsasamantala sa mga babae at bata. Hinarap ko rin ang malalaking tagapagparumi at malalaking 
bangko at nagtrabaho sa kabilang pasilyo upang ipasa ang pinakamabigat na batas ng bansa laban sa 
pagkaremata upang protektahan ang ating mga may-ari ng bahay. Ito ang pagharap na dadalhin ko bilang 
isang Senador ng Estados Unidos. Ako ay lalaban para sa mga trabahong kailangan ng ating mga tao sa 
pamamagitan ng pagdadala ng mga pederal na dolyar na magkukumpuni sa ating bumabagsak na mga 
sistema ng tubig at transportasyon. Ako ay lalaban para sa mas mahusay na mga paaralan at upang 
bigyan ang bawat bata ng daan sa pre-kindergarten at abot-kayang pag-aalaga ng bata. Ako ay lalaban 
para sa ating mga beterano na nararapat sa mahusay na pangangalagang pangkalusugan at pagsasanay 
para sa trabaho kapag umuwi sila. Ipagtatanggol ko ang ating kapaligiran at baybay-dagat at 
pamumunuan ang paglaban sa pagbabago ng klima. Bilang isang tagausig ang karera, ako ay 
magtatrabaho bawat araw upang panatilihing ligtas ang ating mga tao mula sa terorismo sa bahay 
at ibang bansa. Mangyaring sumama sa amin. Salamat sa inyong pagsasaalang-alang. 

P.O. Box 78393
San Francisco, CA 94107

Tel: (213) 221-1269
Email: info@kamalaharris.org
www.kamalaharris.org

Jason Hanania | WALANG KINAKATIGANG PARTIDO

01100101.

182 Howard St. #121
San Francisco, CA 94105

Tel: (415) 654-6291
Email: 2016@jasonhanania.com
www.jasonhanania.com
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay kusang-loob na isinumite at binayaran ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite 
ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

MGA PAHAYAG NG KANDIDATO
SENADO NG ESTADOS UNIDOS

Mike Beitiks | WALANG KINAKATIGANG PARTIDO

Ang aking plataporma ay makitid. Ito ay higit na masasabing isang board lamang, sa totoo. Ang 
mga pederal na mambabatas ay walang ginagawa upang protektahan tayo laban sa banta ng 
pagbabago ng klima. Hindi ako gagawa ng wala. Isinusumpa ko sa puntod ng mga mamamayan 
ng California sa hinaharap na hindi ko isasakripisyo ang ating tunay na klima sa ating 
pampulitikang klima. 

www.Iwillnotdonothing.org

Jason Kraus | WALANG KINAKATIGANG PARTIDO

Bawat halalan ang mga mamamayan ng California ay nagpapasan ng mga kaparehong 
problema, mga kaparehong isyu, at mga kaparehong mukha. Ang mga pulitiko ay humihingi 
ng ating pera sa paggawa ng mga pangako na hindi tutuparin. Dapat tayong bumalik sa 
mga basiko. Tanggapin ang lahat ng anyo ng buwis sa kita na magtataas ng bilang ng 
nagtatrabaho, magpapalakas sa ating ekonomiya, at magpoprotekta sa paraan ng ating buhay. 
Ako ay tumanggi sa lahat ng kontribusyon, hindi tatanggap ng suweldo, at maglilingkod ng 
ISA lamang takdang panahon. Ako ay hindi isang Republikano o isang Demokratiko. Ako ay 
isang Amerikano . . . na tulad ninyo. Jason Kraus. Senado ng Estados Unidos 2017. Para sa 
karagdagang impormasyon www.aleadernotapolitician.com. 

Tel: (916) 542-8721
Email: Jason@ALeaderNotAPolitician.com
www.aleadernotapolitician.com
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga 
kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay kusang-loob na isinumite at binayaran ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite 
ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

MGA PAHAYAG NG KANDIDATO
SENADO NG ESTADOS UNIDOS

Don Krampe | REPUBLIKANO

Bilang isang Marino ng Estados Unidos, ako ay naglingkod sa aking bansa sa labanan sa 
panahon ng Digmaan sa Korea. Sa huli ay nagpatuloy ako upang maglingkod sa mga beterano 
ng ating bansa bilang Direktor ng USO sa Vietnam at bilang katulong sa isang Panrehiyong 
Direktor para sa Pangasiwaan ng mga Beterano. Noong 1958 ako ay kasamang nagtatag ng 
Hugh O’Brian Young na mga Seminar sa Pamumuno ng Nasa Hustong Gulang na, mula nang 
itatag, ay napakinabangan ng daan-daang libong kabataang lalaki at babae. Ako ay 
nakatanggap ng isang Master sa Pampublikong Pangangasiwa mula sa Cal Lutheran University. 
Ako ay naniniwala na ang ating dalawang-partidong sistema ay hindi nakakaganap at hindi 
nauunawaan ang akronima “ ‘TEAM’—Together Everyone Achieves More (Magkakasama ang 
Lahat ay Nagkakamit ng Mas Marami)”. Ang pinakamahalagang yaman ng ating bansa ay ang 
ating mga batang nasa hustong gulang at mga estudyante na dapat turuan “Hindi ng Kung Ano 
ang Dapat Isipin, Kundi Paano Dapat Mag-isip.” Gaya ng mahusay na ipinahayag ng Kredong 
Amerikano: “Ako ay naniniwala sa Estados Unidos ng Amerika bilang isang pamahalaan ng 
mga tao, sa pamamagitan ng mga tao, para sa mga tao; na ang mga makatarungang 
kapangyarihan ay nagmula sa pahintulot ng pinamamahalaan, isang demokrasya sa isang 
republika na isang nagsasariling Bansa ng maraming Nagsasariling Estado; isang perpektong 
pag-iisa, isa at hindi mapaghihiwalay: itinatag sa mga prinsipyo ng kalayaan, pagkakapantay-
pantay, hustisya, at humanidad na ang mga makabayang Amerikano ay nagsakripisyo ng 
kanilang mga buhay at kayamanan. Dahil dito ay naniniwala ako na tungkulin ko sa aking 
bansa na mahalin ito, suportahan ang Saligang-batas nito, sundin ang mga batas nito, igalang 
ang bandila nito, at ipagtanggol ito laban sa lahat ng kaaway.” Ikalulugod ko po ang inyong 
pagsasaalang-alang. Upang makakuha ng karagdagang kaalaman bisitahin ang aking website: 
2016krampeforsenate.com. 

40581 Via Amapola
Murrieta, CA 92562

Tel: (951) 600-0542
Email: xptriumph@hotmail.com
www.2016krampeforsenate.com
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PROPOSISYON 50
Ang susog na ito na iminumungkahi ng Susog 17 ng Senado sa 
Saligang-batas ng Regular na Sesyon ng 2013–2014 (Kabanata 127 
ng Resolusyon, Mga Batas ng 2014) ay malinaw na nagsususog sa 
Saligang-batas ng California sa pamamagitan ng pagsusog sa isang 
seksiyon nito; dahil dito, ang mga kasalukuyang tadhanang 
iminumungkahing tanggalin ay nakalimbag sa tipong nagtatanggal at 
ang mga bagong tadhanang iminumungkahing idagdag ay nakalimbag 
sa tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING SUSOG SA SEKSIYON 5 NG ARTIKULO IV

Ang Seksiyon 5 ng Artikulo IV nito ay sinususugan upang mabasang:

SEK. 5. (a) (1) Bawat kapulungan ng Lehislatura ay dapat 
maghusga sa mga kuwalipikasyon at mga halalan ng mga Miyembro 
nito at, sa pamamagitan ng rolkol na pagboto na ipinasok sa talaan, 
dalawang ikatlo dalawang-ikatlo ng mga miyembro ay sumang-ayon, 
ay maaaring itiwalag ang isang Miyembro.

(2) (A) Ang bawat kapulungan ay maaaring magsuspinde ng isang 
Miyembro sa pamamagitan ng mosyon o resolusyon na pinagtibay sa 
pamamagitan ng rolkol na pagboto na ipinasok sa talaan, dalawang-
ikatlo ng mga miyembro ay sumang-ayon. Ang mosyon o resolusyon 
ay dapat magtaglay ng mga napag-alaman at pagpapahayag na 
nagtatatag ng batayan ng pagsuspinde. Sa kabila ng anumang ibang 
tadhana ng Saligang-batas na ito, maaaring ituring ng kapulungan na 
ang suweldo at mga benepisyo ng Miyembro ay tinanggal para sa 
lahat ng bahagi ng panahon ng pagsuspinde sa pamamagitan ng 
malinaw na tadhana ng mosyon o resolusyon.

(B) Ang isang Miyembrong sinuspinde alinsunod sa talataang ito ay 
hindi dapat gumamit ng alinman sa mga karapatan, pribilehiyo, 
tungkulin, o mga kapangyarihan ng kanyang katungkulan, o gamitin 
ang alinman sa mga kakayahan ng Lehislatura, sa panahon na ang 
pagsuspinde ay may bisa.

(C) Ang pagsuspinde ng isang Miyembro alinsunod sa talataang ito 
ay dapat manatiling may bisa hanggang sa petsang tinukoy sa 
mosyon o resolusyon o, kung walang petsang tinukoy, ang petsa ng 
kasunod na mosyon o resolusyon na nagtatapos sa pagsuspinde ay 
pinagtitibay sa pamamagitan ng botong rolkol na ipinasok sa talaan, 
dalawang-ikatlo ng mga miyembro ng kapulungan ay sumang-ayon. 

(b) Walang Miyembro ng Lehislatura na maaaring tumanggap ng 
anumang honoraryum. Ang Lehislatura ay dapat magpatibay ng mga 
batas na nagpapatupad ng subdibisyong ito.

(c) Ang Lehislatura ay dapat magpatupad ng mga batas na 
nagbabawal o mahigpit na naglilimita sa pagtanggap ng isang regalo 
ng isang Miyembro ng Lehislatura mula sa alinmang pinanggalingan 
kung ang pagtanggap ng regalo ay maaaring lumikha ng salungatan 
ng interes.

(d) Walang Miyembro ng Lehislatura na maaaring tumanggap ng 
anumang kabayaran para sa pagharap, pagsang-ayon na humarap, 
o paggawa ng anumang aksiyon sa ngalan ng ibang tao sa harap ng 
alinmang lupon o ahensiya ng pamahalaan. Kung ang isang Miyembro 
ay tumanggap ng anumang kabayaran para sa pagharap, pagsang-
ayon na humarap, o paggawa ng anumang ibang aksiyon sa ngalan 
ng ibang tao sa harap ng alinmang lokal na lupon o ahensiya ng 
pamahalaan, ang Miyembro ay hindi maaari, para sa isang panahon 
na isang taon kasunod ng pagtanggap ng kabayaran, na bumoto sa 
o gumawa, lumahok sa paggawa, o sa anumang paraan ay 
magtangkang gamitin ang kanyang opisyal na katungkulan upang 
impluwensiyahan ang isang aksiyon o desisyon na may kaugnayan sa 
isang panukalang-batas na inilarawan sa subdibisyon (c) ng 
Seksiyon 12 ng artikulong ito, na alam niya, o may dahilan para 
malaman, na magkakaroon ng tuwiran at malaking pinansiyal na 

epekto sa taong iyon at hindi makakaapekto sa publiko sa 
pangkalahatan o sa malaking bahagi ng publiko sa katulad na 
paraan. Gaya ng pagkakagamit sa subdibisyong ito, ang “publiko sa 
pangkalahatan” ay kabilang ang isang industriya, hanapbuhay, o 
propesyon. Gayunman, ang isang Miyembro ay maaaring lumahok sa 
mga aktibidad na kaugnay ang isang lupon o ahensiya na istriktong 
para sa kanya lamang, magpakita sa kapasidad ng isang abugado sa 
harap ng alinmang hukuman o sa Lupon ng mga Apela sa Kabayaran 
ng mga Manggagawa, o umakto bilang isang tagapagtaguyod nang 
walang kabayaran o gumawa ng pagtatanong para sa impormasyon 
para sa isang tao sa harap ng isang lupon o ahensiya. Ang subdibisyong 
ito ay hindi nagbabawal ng anumang aksiyon ng isang sosyohan 
o kompanya kung saan ang Miyembro ay isang miyembro kung ang 
Miyembro ay hindi bumabahagi nang tuwiran o di-tuwiran sa fee, 
ibinawas ang anumang mga gastos na dulot ng fee na iyon, ibinunga 
ng aksiyong iyon.

(e) Ang Lehislatura ay dapat magpatibay ng mga batas na nagbabawal 
sa isang Miyembro ng Lehislatura na ang taning ng panunungkulan 
ay nagsisimula sa o pagkaraan ng ika-3 ng Disyembre, 1990, mula 
sa paglolobi, para sa kabayaran, gaya na pinamamahalaan ng Batas 
ng 1974 sa Repormang Pampulitika, sa harap ng Lehislatura para sa 
12 buwan pagkatapos umalis sa katungkulan.

(f) Ang Lehislatura ay dapat magpatibay ng mga bagong batas, 
at magpalakas ng pagpapatupad ng mga kasalukuyang batas, 
na pinagbabawalan ang mga Miyembro ng Lehislatura na lumahok sa 
mga aktibidad o magkaroon ng mga interes na salungat sa wastong 
pagganap ng kanilang mga tungkulin at responsibilidad. Gayunman, 
ang mga tao ay nagpapanatili sa kanilang mga sarili ng kapangyarihang 
ipatupad ang iniaatas na ito alinsunod sa Artikulo II.
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Tulong para sa mga Botanteng May Kapansanan
Ang pang-estado at pederal na mga batas ay nag-aatas na ang mga lugar ng botohan ay maging madaling mapupuntahan ng 
mga botanteng may kapansanan. Ang mga opisyal sa mga halalan ng county ay nagsisiyasat ng bawat lugar at madalas na 
gumagawa ng pansamantalang mga pagbabago sa mga lugar ng botohan para sa Araw ng Halalan. Bawat taong nagtatrabaho 
sa isang lugar ng botohan ay sinanay sa mga batas sa mga halalan at sa mga karapatan ng mga botante, kabilang ang 
pangangailangan na gumawa ng makatwirang mga pagbabago ng mga patakaran at mga pamamaraan upang matiyak ang 
pantay na paggamit.

Ang pang-estado at pederal na mga batas ay nag-aatas na ang lahat ng mga botante ay makaboto ng kanilang mga balota 
nang pribado at independiyente. Ang bawat lugar ng botohan ay dapat magkaroon ng isa o higit na makina sa pagboto na 
nagbibigay ng kakayahan sa mga botante, kabilang ang mga bulag o may kapansanan sa paningin, na botohan ang isang 
balota nang walang tulong. Ang makina sa pagboto ay nagpapahintulot sa iyo na beripikahin ang iyong mga piniling iboto at, 
kung may pagkakamali, nagbibigay sa mga botante ng kakayahan na iwasto ang mga pinili bago isumite ang kanilang balota.

Suriin ang iyong halimbawang balota
Ang librito ng halimbawang balota ng inyong county ay:

•  Naglalarawan kung paano makakaboto nang pribado at independiyente ang mga taong may kapansanan

•  Nagpapakita ng simbolo ng silyang may gulong kung ang iyong lugar ng botohan ay madaling 
magagamit ng mga botanteng may kapansanan

Sa lugar ng botohan
Kung nangangailangan ka ng tulong sa pagmarka sa iyong balota, maaari kang pumili ng dalawang tao upang tumulong 
sa iyo. Ang taong ito ay hindi maaaring:

• Ang iyong tagapag-empleyo o sinumang nagtatrabaho para sa iyong tagapag-empleyo

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

Ang pagboto sa gilid ng bangketa ay nagpapahintulot sa iyo na ilapit hanggang magagawa ang pagparada sa lugar ng 
botohan. Ang mga opisyal ng halalan ay magdadala sa iyo ng isang listahan upang pirmahan, isang balota, at anumang 
ibang mga materyal sa pagboto na maaaring kailanganin mo, tunay mang nasa gilid ka ng bangketa o nasa isang sasakyan.

Tawagan ang opisina sa mga halalan ng iyong county upang malaman kung ang pagboto sa gilid ng bangketa ay magagawa 
sa iyong lugar ng botohan.

Patnubay na Impormasyon para sa Botante ng Estado 
laban sa Librito ng Halimbawang Balota ng County
Bilang isang nakarehistrtong botante tatanggap ka ng dalawang tagatulong sa impormasyon sa pamamagitan ng koreo:

Ang Patnubay na Impormasyon para 
sa Botante ng Estado (ang patnubay na ito) ay

Nagtataglay ng impormasyon tungkol sa mga 
pederal na kandidato at mga pambuong-
estadong proposisyon.

Impormasyon Tungkol sa Kandidato:
Presidente (online sa 
www.voterguide.sos.ca.gov)
Senado ng U.S.

Mga Proposisyon ng Estado:
Proposisyon 50

Ang Librito ng Halimbawang Balota ng Inyong County ay

Nagtataglay ng halimbawa ng iyong balota at 
impormasyon tungkol sa mga lokal na kandidato, 
mga panukala sa balota, at lokasyon ng iyong 
lugar ng botohan.

Impormasyon Tungkol sa Kandidato:
Kinatawan ng U.S. sa Kongreso
Senador ng Estado
Miyembro ng Asembleya ng Estado
Ibang mga lokal na katungkulan

Lokal na mga Panukala sa Balota:
Magkakaiba batay sa county
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Pansamantalang Pagboto
Kung ang iyong pangalan ay wala sa listahan ng botante sa iyong lugar ng botohan, may karapatan kang botohan ang 

isang pansamantalang balota.

Ano ang Pansamantalang Balota?
Ang pansamantalang balota ay isang regular na balota na inilalagay sa isang natatanging sobre bago ipasok sa kahon 

ng balota.

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

• Naniniwala na sila ay nakarehistro para makaboto kahit na ang kanilang mga pangalan ay wala sa opisyal na 

listahan ng pagpaparehistro ng botante sa lugar ng botohan.

• Bumoboto sa pamamagitan ng koreo pero hindi natanggap ang kanilang balota o hindi nadala ang kanilang 

balota, at sa halip ay gustong bumoto sa isang lugar ng botohan.

Ano ang Mangyayari Pagkatapos Mong Botohan ang Isang Pansamantalang Balota?
Ang iyong pansamantalang balota ay ibibilang pagkatapos makumpirma ng mga opisyal sa halalan na ikaw ay 

nakarehistro para makaboto sa county na iyon at hindi ka pa nakaboto sa halalang iyon.

Maaari mong botohan ang isang pansamantalang balota sa alinmang lugar ng botohan sa county kung saan 

nakarehistro ka para makaboto, gayunman, ang ibibilang lamang ay ang mga labanan sa mga halalan na ikaw ay 

karapat-dapat bumoto.

Paano Mo Malalaman ang Katayuan ng Iyong Pansamantalang Balota?
Bawat botante na binotohan ang isang pansamantalang balota ay may karapatang malaman mula sa opisyal sa mga 

halalan ng kanilang county kung ang balota ay ibinilang at, kung hindi, ang dahilan kung bakit ito ay hindi ibinilang.

  Bisitahin ang http://www.sos.ca.gov/elections/ballot-status para sa isang listahan ng mga matatawagan sa 

county at impormasyon tungkol sa kung paano aalamin ang katayuan ng iyong pansamantalang balota.

Impormasyon Tungkol sa Araw ng Halalan
Ang mga lugar ng botohan ay bukas mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi sa Martes, ika-7 ng Hunyo. Kung ikaw ay  
nakapila bago ang ika-8 ng gabi, makakaboto ka pa rin.

4 na paraan upang malaman ang iyong lugar ng botohan:

   Tingnan ang panlikod na pabalat ng librito ng halimbawang balota na ipinakoreo sa iyo ng opisyal sa mga halalan 

ng inyong county

✆ Tumawag sa (800) 339-2957

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

   I-text ang Vote sa GOVOTE (468683)



 Mga Opisina sa mga Halalan ng County | 29

Mga Opisina sa mga Halalan ng County
Alameda County
(510) 272-6973
www.acgov.org/rov

Alpine County
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov

Amador County
(209) 223-6465
www.co.amador.ca.us/government/elections

Butte County
(530) 538-7761 o
(800) 894-7761 (sa loob ng County 
ng Butte)
http://buttevotes.net

Calaveras County
(209) 754-6376 o (209) 754-6375
www.elections.calaverasgov.us/
elections.aspx

Colusa County
(530) 458-0500 o (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections

Contra Costa County
(925) 335-7800
www.cocovote.us

Del Norte County
(707) 464-7216 o (707) 465-0383
www.co.del-norte.ca.us

El Dorado County
(530) 621-7480 o (800) 730-4322
www.edcgov.us/elections

Fresno County
(559) 600-8683
www.co.fresno.ca.us/elections

Glenn County
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/elections

Humboldt County
(707) 445-7481
humboldtgov.org/elections

Imperial County
(442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us

Inyo County
(760) 878-0224
elections.inyocounty.us

Kern County
(661) 868-3590
www.co.kern.ca.us/elections

Kings County
(559) 852-4890
www.countyofkings.com

Lake County
(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us/government/directory/ 
rov.htm

Lassen County
(530) 251-8217 o (530) 251-8352
http://www.lassencounty.org

Los Angeles County
(800) 815-2666 Opsyon 2 o 
(562) 466-1323
www.lavote.net

San Luis Obispo County
(805) 781-5228 o (805) 781-5080
www.slovote.com

San Mateo County
(650) 312-5222
www.shapethefuture.org

Santa Barbara County
(805) 568-2200 o (800) 722-8683
www.sbcvote.com

Santa Clara County
(408) 299-8683 o (866) 430-8683
www.sccvote.org

Santa Cruz County
(831) 454-2060
www.votescount.com

Shasta County
(530) 225-5730
www.co.shasta.ca.us

Sierra County
(530) 289-3295
www.sierracounty.ca.gov

Siskiyou County
(530) 842-8084
www.sisqvotes.org

Solano County
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections

Sonoma County
(707) 565-6800 o (800) 750-VOTE
vote.sonoma-county.org

Stanislaus County
(209) 525-5200 o (209) 525-5201
www.stanvote.com

Sutter County
(530) 822-7122 o (530) 713-3226
www.suttercounty.org/elections

Tehama County
(530) 527-8190
www.co.tehama.ca.us

Trinity County
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org

Tulare County
(559) 624-7300
http://www.tularecounty.ca.gov/
registrarofvoters/

Tuolumne County
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections

Ventura County
(805) 654-2664
venturavote.org

Yolo County
(530) 666-8133 o (800) 649-9943
www.yoloelections.org

Yuba County
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

Madera County
(559) 675-7720
www.madera-county.com

Marin County
(415) 473-6456
www.marinvotes.org

Mariposa County
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org

Mendocino County
(707) 234-6819
www.co.mendocino.ca.us/acr/elections

Merced County
(209) 385-7541 o (800) 561-0619
www.mercedelections.org

Modoc County
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us

Mono County
(760) 932-5537 o (760) 932-5530
www.monocounty.ca.gov/elections

Monterey County
(831) 796-1499 o (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us/

Napa County
(707) 253-4321 o (707) 253-4374
www.countyofnapa.org

Nevada County
(530) 265-7115
www.mynevadacounty.com/nc/elections/
Pages/Home.aspx

Orange County
(714) 567-7600
www.ocvote.com

Placer County
(530) 886-5650
www.placerelections.com

Plumas County
(530) 283-6256 o (844) 676-8683
www.countyofplumas.com

Riverside County
(951) 486-7200 o (800) 773-8683
www.voteinfo.net

Sacramento County
(916) 875-6451 o (800) 762-8019
www.elections.saccounty.net

San Benito County
(831) 636-4016 o (831) 636-4017
www.sbcvote.us

San Bernardino County
(909) 387-8300 o (800) 881-8683
www.sbcountyelections.com

San Diego County
(858) 565-5800
www.sdvote.com

San Francisco County
(415) 554-4375
www.sfelections.org

San Joaquin County
(209) 468-2890
www.sjcrov.org
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Mapapakinggang Pagrekord at Nasa Malalaking Letra na 
mga Patnubay na Impormasyon para sa Botante
Ang patnubay na ito ay makukuha sa Ingles, Tsino, Hindi, Hapon, Khmer, Koreano, Espanyol, Tagalog, Thai, 

at Biyetnamis. 

Upang umorder:

✆ Tawagan ang walang-bayad na nakahandang linya para sa botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957

 Bisitahin ang www.sos.ca.gov

 I-download ang isang mapapakinggang bersiyong MP3 sa www.voterguide.sos.ca.gov/tl/audio

Pagpaparehistro ng Botante
Kung ikaw ay nakapagparehistro na para makaboto, hindi mo kailangang muling magparehistro maliban kung 

pinalitan mo ang iyong pangalan, tirahan, direksiyong pangkoreo o kung gusto mong magpalit o pumili ng isang 

partidong pampulitika.

Maaari kang magparehistro para makaboto online sa RegisterToVote.ca.gov. O tawagan ang libreng Nakahandang 

Linya sa Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957 upang kumuha ng porma na ipapakoreo sa iyo.

Ang mga porma ng pagpaparehistro ay makukuha rin sa karamihan ng mga tanggapan ng koreo, mga aklatan, mga 

opisina ng pamahalaan ng lungsod at county, at sa Opisina ng Kalihim ng Estado ng California.

Impormasyon Tungkol sa Pagkapribado ng 
Pagpaparehistro ng Botante
Programang Kompidensiyal na Pagpaparehistro ng Botante na Ligtas sa Tahanan (Safe at Home): Ang mga partikular na 

botante na humaharap sa nagbabanta sa buhay (iyon ay, karahasan sa tahanan, mga biktima ng palihim na 

pagsunod) na mga kalagayan ay maaaring maging kuwalipikado para sa katayuan ng kompidensiyal na botante. Para 

sa karagdagang impormasyon, tawagan ang 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.

Pagkapribado ng Impormasyon Tungkol sa Botante: Ang impormasyon sa iyong apidabit ng pagpaparehistro ng botante 

ay gagamitin ng mga opisyal sa mga halalan upang magpadala sa iyo ng opisyal na impormasyon tungkol sa proseso 

ng pagboto, tulad ng kinaroroonan ng iyong lugar ng botohan at ang mga isyu at kandidatong lilitaw sa balota. 

Ang pangkomersiyong paggamit ng impormasyon sa pagpaparehistro ng botante ay ipinagbabawal ng batas at isang 

misdemenor. Ang impormasyon tungkol sa botante ay maaaring ibigay sa isang kandidato para sa katungkulan, isang 

komite sa panukala sa balota, o ibang tao para sa mga layunin na kaugnay ng halalan, pag-aaral, pamamahayag, 

pulitika, o pamahalaan, gaya ng ipinasiya ng Kalihim ng Estado. Ang mga numero ng lisensiya sa pagmamaneho at 

seguridad sosyal, o iyong pirma gaya ng ipinakikita sa iyong kard ng pagpaparehistro ng botante, ay hindi mailalabas 

para sa mga layuning ito. Kung may mga katanungan ka tungkol sa paggamit ng impormasyon tungkol sa botante o 

nais mag-ulat ng hinihinalang maling paggamit ng naturang impormasyon, mangyaring tawagan ang Nakahandang 

Linya sa Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957.
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Ika-9 ng Mayo, 2016
Unang araw upang gumawa 
ng pagboto sa pamamagitan 
ng koreo.

Ika-23 ng Mayo, 2016
Huling araw upang 
magparehistro para makaboto.

Ika-31 ng Mayo, 2016
Huling araw na tatanggap ang 
mga opisyal sa mga halalan ng 
county ng anumang aplikasyon 
ng botante para sa isang balota 
ng pagboto sa pamamagitan 
ng koreo.

Ika-7 ng Hunyo, 2016
Araw ng Halalan!

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

MAYO

 Li Lu Ma Mi H B S

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28 

 29 30 31

HUNYO

 Li Lu Ma Mi H B S

    1 2 3 4

 5 6 7 8 9 10 11

 12 13 14 15 16 17 18

 19 20 21 22 23 24 25 

 26 27 28 29 30

MGA PETSANG DAPAT TANDAAN!
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OPISYAL NA PATNUBAY NA IMPORMASYON  
PARA SA BOTANTE

Martes, Ika-7 ng Hunyo, 2016
Tandaang Bumoto! 

Ang mga lugar ng botohan ay bukas mula 
ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi.

Ika-9 ng Mayo
Unang araw upang gumawa ng pagboto  

sa pamamagitan ng koreo.

Ika-23 ng Mayo
Huling araw upang magparehistro para makaboto.

Ika-31 ng Mayo
Huling araw na tatanggap ang mga opisyal sa mga halalan 
ng county ng anumang aplikasyon ng botante para sa isang 

balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo.

Para sa mga karagdagang kopya ng Patnubay na Impormasyon 
para sa Botante sa alinman ng mga sumusunod na wika, 
mangyaring tumawag sa:

English: (800) 345-VOTE (8683) 
TDD: (800) 833-8683 
Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682) 

中文 /Chinese: (800) 339-2857 
/Hindi: (888) 345-2692 

/Japanese: (800) 339-2865 
/Khmer: (888) 345-4917 

/Korean: (866) 575-1558 
Tagalog: (800) 339-2957 

/Thai: (855) 345-3933 
/Vietnamese: (800) 339-8163

I-text ang Vote sa GOVOTE (468683) upang mahanap ang lokasyon ng iyong lugar ng botohan.

Sa isang pagsisikap na bawasan ang mga gastos sa halalan, ang Lehislatura ng Estado ay nagpahintulot sa Estado at mga county na 
magpakoreo ng isa lamang patnubay sa mga tirahan kung saan higit sa isang botante na naninirahan ay nagtataglay na iisang apelyido. 

Maaari kang kumuha ng mga karagdagang kopya sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa opisyal sa mga halalan ng inyong county 
o sa pamamagitan ng pagtawag sa (800) 339-2957.

SA CALIFORNIA NA PAMPANGULUHAN NA

PRIMARYANG HALALAN

OSP 16 139407TAGALOG


