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ร่าง
กฎหมาย อนญุาตใหใ้ชพ้นัธบตัรเป็นเงนิทนุส�าหรบัโครงการ

ชว่ยเหลอืดา้นทีอ่ยูอ่าศยัทีก่�าหนดไว ้บทกฎหมายที่
ออกโดยผา่นสภานติบิญัญตั ิ1

สรปุ	 ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนนโดยสภานติบิญัญัติ
อนุมตัพัินธบตัรทัว่ไปจ�านวน	$4	พันลา้นส�าหรับโครงการทีอ่ยูอ่าศยั
ในราคายอ่มเยาทีม่อียูใ่นปัจจบุนัเพือ่ผูอ้ยูอ่าศยัทีม่รีายไดน้อ้ย	
ทหารผา่นศกึ	แรงงานภาคการเกษตร	บา้นส�าเร็จรปูและบา้นเคลือ่นที	่
บา้นในพืน้ทีพั่ฒนาใหม	่และทีอ่ยูอ่าศยัในแหลง่ทีส่ะดวกตอ่การสญัจร	
ผลกระทบตอ่งบประมาณ:	คา่ใชจ้า่ยการช�าระคนืหนีพั้นธบตัรเพิม่ขึน้
โดยเฉลีย่ประมาณ	$170	ลา้นตอ่ปีในชว่ง	35	ปีขา้งหนา้

คดัคา้นนรา่งกฎ
หมาย	1	จะ

อนุมตัใิหรั้ฐยมืเงนิจ�านวน	$4	พัน
ลา้น	(โดยการจ�าหน่ายพันธบตัร)	
ส�าหรับโครงการทีอ่ยูอ่าศยั	การ
ขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยัเนือ่งมาจาก
การไหลของเงนิจ�านวนหลายลา้น
สูรั่ฐ	California	นัน้	ตอ้งการวธิี
การแกปั้ญหาทีใ่หญก่วา่นีม้าก	วธิี
การแกปั้ญหาทีแ่ยท่ีไ่ดน้�าเสนอ
ตน้ปีนี	้(บญัญัตวิฒุสิภา	827)	
อาจท�าลายบรเิวณแวดลอ้มทีม่อียู่
ในปัจจบุนั	มแีนวทางแกไ้ขอืน่	ๆ	
ทีด่กีวา่

สนบัสนุน	รับ	รา่งกฎหมาย	
1	หมายถงึจะมทีี่

อยูอ่าศยัในราคายอ่มเยาส�าหรับ
ทหารผา่นศกึ	ครอบครัวผูท้�างาน	
ผูส้งูอาย	ุผูท้พุพลภาพ	และชาว	
California	ทีป่ระสบกบัภาวะไรท้ี่
อยูจ่ากวกิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัทีร่นุแรง
ของรัฐ	California	รา่งกฎหมาย	
1	ไมไ่ดเ้พิม่ภาษี!	ทหารผา่นศกึ,	
Habitat for Humanity,	รัฐสภา
แหง่ผูส้งูอายรัุฐ	California,	
สมัพันธมติรเพือ่ยตุคิวามรนุแรงใน
ครอบครัว,	และกลุม่อืน่	ๆ	ทัง้หมด
เห็นดว้ยกบัการ:	รับรา่งกฎหมาย	1

ขอ้โตแ้ยง้

ไม่รับ	การลงคะแนนเสยีง	ไมรั่บ	ส�าหรับขอ้เสนอ
นีห้มายความวา่:	รัฐไมส่ามารถ
จ�าหน่ายพันธบตัรผกูพันทัว่ไป
จ�านวน	$4	พันลา้นเพือ่เป็น
เงนิทนุดา้นทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับ
ทหารผา่นศกึในราคายอ่มเยา

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ส�าหรับขอ้เสนอนี้
หมายความวา่:	อนุญาตใหรั้ฐ
จ�าหน่ายพันธบตัรผกูพันทัว่ไป
จ�านวน	$4	พันลา้นเพือ่เป็น
เงนิทนุดา้นทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับ
ทหารผา่นศกึในราคาทีย่อ่มเยา

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่

สรปุ	 ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนนโดยสภานติบิญัญัติ
แกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยบรกิารดา้นสขุภาพจติ	(Mental Health Services 
Act)	เพือ่ใหเ้งนิทนุแกโ่ครงการไมม่ทีีไ่หนเหมอืนบา้น	(No Place Like Home 
Program)	ซึง่ใหเ้งนิทนุสนับสนุนดา้นทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับบคุคลทีเ่จ็บป่วยทางจติ	
ยนืยนักฎหมายทีม่อียูใ่นปัจจบุนัในการจัดตัง้โครงการไมม่ทีีไ่หนเหมอืนบา้น	(No 
Place Like Home Program)	ผลกระทบตอ่งบประมาณ:	อนุญาตใหรั้ฐสามารถ
ใชเ้งนิไดถ้งึ	$140	ลา้นตอ่ปีจากกองทนุสขุภาพจติของเทศมณฑลเพือ่ช�าระคนื
หนีพั้นธบตัรไดม้ากถงึ	$2	พันลา้น	พันธบตัรเหลา่นีจ้ะน�าไปใชเ้ป็นเงนิทนุชว่ย
เหลอืดา้นทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับบคุคลทีเ่จ็บป่วยทางจติซึง่เป็นคนไรบ้า้น

ไม่รับ	การลงคะแนนเสยีง	ไมรั่บ	ส�าหรับขอ้เสนอนี้
หมายความวา่:	ความสามารถของ
รัฐในการใชเ้งนิทนุดา้นสขุภาพจติ
ของเทศณฑลทีม่อียูใ่นปัจจบุนั
เพือ่จา่ยคา่ทีอ่ยูอ่าศยัส�าหรับผู ้
ป่วยทางจติทีไ่รท้ีอ่ยู	่จะขึน้อยูก่บั
การตดัสนิใจของศาลในอนาคต

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ส�าหรับขอ้เสนอนี้
หมายความวา่:	รัฐสามารถใชเ้งนิ
ทนุดา้นสขุภาพจติของเทศณฑล
ทีม่อียูใ่นปัจจบุนัเพือ่จา่ยคา่ทีอ่ยู่
อาศยัส�าหรับผูป่้วยทางจติทีไ่ร ้
ทีอ่ยู่

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ร่าง
กฎหมาย อนญุาตใหใ้ชพ้นัธบตัรเป็นเงนิทนุส�าหรบัโครงการดา้น

ทีอ่ยูอ่าศยัทีม่อียูใ่นปจัจบุนัส�าหรบับคุคลทีเ่จ็บป่วยทาง
จติ บทกฎหมายทีอ่อกโดยผา่นสภานติบิญัญตั ิ2

ขอ้โตแ้ยง้

คดัคา้น การดงึเงนิสงูสดุ	
$5.6	พันลา้น	ออกจากการรักษา
ผูป่้วยทางจติขัน้รนุแรงเพือ่ใหเ้งนิ
ทนุพันธบตัรเพือ่สรา้งทีอ่ยูอ่าศยั
ใหพ้วกเขาโดยไมต่อ้งมกีารรักษา	
จะผลกัผูค้นอกีจ�านวนมากไรท้ีอ่ยู่
อาศยั	แตเ่ป็นสิง่จ�าเป็นเนือ่งจาก
เมือ่ปีทีแ่ลว้สภานติบิญัญัตอินุมตัิ
ใหเ้ทศมณฑลใชเ้งนิทนุจากพระ
ราชบญัญัตบิรกิารดา้นสขุภาพจติ	
(MHSA)	ส�าหรับทีอ่ยูอ่าศยัโดย
ไมจ่�าเป็นตอ้งมกีารกูย้มืเงนิ

สนบัสนุน	รับ	รา่งกฎหมาย	
2:	ทีอ่ยูอ่าศยัที่

สนับสนุนและการรักษาผูไ้รท้ี่
อยูท่ีป่่วยทางจติขัน้รนุแรง	รา่ง
กฎหมาย	2	ไมไ่ดเ้พิม่ภาษี!	จะ
ชว่ยผูค้นออกจากถนนและเขา้
สูบ่รกิารรักษาสขุภาพจติและ
การบ�าบดัการตดิสิง่เสพตดิที่
ครอบคลมุ	ทีป่รกึษาผูไ้รท้ีอ่ยู	่นัก
สงัคมสงเคราะห	์แพทย	์และผู ้
ปฏบิตักิารฉุกเฉนิเห็นดว้ยกบัการ:	
รับ	รา่งกฎหมาย 2

เห็นดว้ย
David Koenig
(916) 974-9411 
info@vetsandaffordablehousingact.org
Vetsandaffordablehousingact.org

คดัคา้น
Gary Wesley
Mountain View, CA

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

คดัคา้น
Gigi R. Crowder
NAMI Contra Costa
550 Patterson Blvd.
Pleasant Hill, CA
(510) 990-2670
gigi@namicontracosta.org
www.namicontracosta.org

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
David Koenig
(916) 974-9411
info@CAyesonprop2.org
CAyesonprop2.org
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ร่าง
กฎหมาย อนมุตัใิหใ้ชพ้นัธบตัรเพือ่เป็นเงนิทนุส�าหรบัโครงการตา่ง ๆ  ใน

ดา้นคณุภาพน�า้และการประปา การพฒันาบรเิวณลุม่น�า้ พนัธุป์ลา 
สตัวป่์า การขนสง่น�า้ และความย ัง่ยนืและการกกัเก็บน�า้ใตด้นิ บท
กฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน3

สรปุ	 ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
อนุมตัเิงนิจ�านวน	$8.877	พันลา้นจากพันธบตัรทัว่ไปของรัฐส�าหรับ
โครงการดา้นระบบโครงสรา้งพืน้ฐานตา่ง	ๆ	ผลกระทบตอ่งบประมาณ:	
คา่ใชจ้า่ยของรัฐในการช�าระคนืหนีพั้นธบตัรเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่	$430 
ลา้นตอ่ปีในระยะเวลากวา่	40	ปี	ประหยดัเงนิใหแ้กรั่ฐบาลทอ้งถิน่
ส�าหรับโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกบัทรัพยากรน�้า	มแีนวโนม้โดยเฉลีย่สอง
สามรอ้ยลา้นดอลลารต์อ่ปีในชว่งสองสามทศวรรษขา้งหนา้

คดัคา้น	รา่งกฎหมาย	3	เป็นการ
ใหเ้งนิกบัองคก์รจ�านวนมาก	น่ัน
เป็นแนวคดิทัง้หมด	แตจ่ะไมก่อ่
ใหม้กีารผลติน�้าใหมท่ีใ่ชง้านได ้
แมแ้ตห่ยดเดยีว	การช�าระดอกเบีย้
พันธบตัรจะเพิม่จ�านวนเป็นสอง
เทา่ของจ�านวนทีต่อ้งช�าระคนืให ้
กบัผูถ้อืพันธบตัร	คดิใหด้ ี. . .	
อยา่งจรงิจัง	ลงคะแนนเสยีง	ไมรั่บ

สนบัสนุน	การรับ	3 
จะเป็นการ

รักษาน�้าของเราใหป้ลอดภยั	
เชือ่มัน่ได	้และสะอาดส�าหรับรัฐ	
California  การรับ 3	จะท�าใหเ้รา
มนี�้าดืม่ทีส่ะอาด	ซอ่มแซมเขือ่น
ทีไ่มป่ลอดภยั	มขีอ้เสนอป้องกนั
ภยัแลง้	ปรับปรงุคณุภาพน�้าใน
มหาสมทุร	อา่ว	และแมน่�้าของ
เรา	รวมถงึดกัจับ	บ�าบดั	และน�า
น�้าฝนกลบัมาใชซ้�า้ได	้การรับรา่ง
กฎหมาย	3	ท�าใหม้นี�้าส�าหรับผูค้น	
ฟารม์	และสิง่แวดลอ้ม	

ขอ้โตแ้ยง้

ไม่รับ	การลงคะแนนเสีย่ง	ไม่รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	รัฐไมส่ามารถขายพันธบตัร
ผกูพันทัว่ไปจ�านวน	$8.9	พันลา้น
เพือ่สนับสนุนเงนิทนุโครงการน�้า
และสิง่แวดลอ้มตา่ง	ๆ	ได ้

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	รัฐสามารถขายพันธบตัร
ผกูพันทัว่ไปจ�านวน	$8.9	พันลา้น
เพือ่สนับสนุนเงนิทนุโครงการน�้า
และสิง่แวดลอ้มตา่ง	ๆ

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่

สรปุ	 ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
อนุมตัเิงนิจ�านวน	$1.5	พันลา้นเป็นพันธบตัร	เพือ่รับการช�าระคนืจาก
กองทนุทัว่ไปของรัฐ	เพือ่เป็นเงนิทนุชว่ยเหลอืส�าหรับการกอ่สรา้ง	การ
ขยาย	การบรูณะ	และการจัดหาอปุกรณเ์ครือ่งมอืส�าหรับโรงพยาบาล
เด็กทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสม	ผลกระทบตอ่งบประมาณ:	คา่ใชจ้า่ยของรัฐ
ในการช�าระคนืหนีพั้นธบตัรรัฐเพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ประมาณ	$80	ลา้นตอ่ปี
ในชว่ง	35	ปีขา้งหนา้

ไม่รับ	การลงคะแนนเสยีง	ไม่รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	รัฐไมส่ามารถขายพันธบตัร
ผกูพันทัว่ไปจ�านวน	$1.5	พันลา้น
ทีน่�าเสนอเพือ่วตัถปุระสงคเ์หลา่
นีไ้ด ้

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	รัฐสามารถขายพันธบตัรผกูพัน
ทัว่ไปจ�านวน	$1.5	พันลา้นเพือ่
การกอ่สรา้ง	ขยาย	ปรับปรงุ	และ
จัดหาเครือ่งมอือปุกรณส์�าหรับบาง
โรงพยาบาลทีรั่กษาเด็ก	ๆ

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ร่าง
กฎหมาย อนมุตัใิหใ้ชพ้นัธบตัรเพือ่เป็นเงนิทนุในการกอ่สรา้งที่

โรงพยาบาลตา่ง ๆ ทีใ่หบ้รกิารดา้นการดแูลสขุภาพ
ส�าหรบัเด็ก บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้
ชือ่เสนอโดยประชาชน4

ขอ้โตแ้ยง้

คดัคา้น	รา่งกฎหมาย	4	คอืการ
อนุมตัใิหรั้ฐกูย้มืเงนิจ�านวน	$1.5 
ลา้นส�าหรับการกอ่สรา้งและการ
ขยายโรงพยาบาลเด็ก	“ทีไ่ม่
แสวงหาผลก�าไร”	โดยการขาย
พันธบตัรทีจ่ะตอ้งมกีารจา่ยคนื
พรอ้มดอกเบีย้	เราควรมองใน
ภาพรวมและถามวา่เราจะปรับปรงุ
ผลลพัธใ์นการดแูลสขุภาพในรัฐ	
California	ไดอ้ยา่งไร

สนบัสนุน	โรงพยาบาลเด็กในรัฐ	
California		ทีใ่หก้ารรักษาพเิศษ
กบัเด็ก	ๆ	กวา่	2 ลา้นคนทีป่่วยใน
แตล่ะปี	ไมว่า่จะเป็น	โรคมะเร็ง	โรค
เซลลเ์ม็ดเลอืดแดงรปูเคยีว	การ
เปลีย่นถา่ยอวยัวะ	ไมว่า่ครอบครัว
จะสามารถจา่ยไดห้รอืไมก่ต็าม	
เด็ก	ๆ	รอ้ยละ	85	ทีเ่ป็นโรคมะเร็ง
เม็ดเลอืดขาวจะไดรั้บการรักษา
ใหห้าย	รา่งกฎหมาย	4	จะเพิม่ขดี
ความสามารถ	จัดใหม้เีทคโนโลยี
ใหมล่า่สดุ	และท�าใหก้ารวจัิยเกีย่ว
กบัเด็กมคีวามกา้วหนา้ขึน้เพือ่
รักษาเด็ก	ๆ	เพิม่ขึน้

เห็นดว้ย
Jerry Meral
P.O. Box 1103
Inverness,	CA 94937
(415)	717-8412
jerrymeral@gmail.com

คดัคา้น
John F. Takeuchi
กลุม่ประชาชน/ผูเ้สยีภาษี	Solano 
กลาง

P.O. Box 3532
Fairfield,	CA 94533
(707)	422-4491
taksan@comcast.net
www.thetaxwatchers.org

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

คดัคา้น
Gary Wesley
Mountain View,	CA

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
รับ	4	โรงพยาบาลเด็ก—รับรา่ง
กฎหมาย	4

YesOnProposition4.org
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ร่าง
กฎหมาย เปลีย่นขอ้ก�าหนดส�าหรบัเจา้ของอสงัหารมิทรพัยบ์าง

รายเพือ่ใหส้ามารถโอนฐานภาษทีรพัยส์นิของตนไปยงั
อสงัหารมิทรพัยท์ ีเ่ปลีย่นแทนใหม ่การแกไ้ขเพิม่เตมิ
รฐัธรรมนญูดว้ยกระบวนการเขา้ชือ่เสนอกฎหมายโดย
ประชาชนและบทกฎหมาย

5
สรปุ	 ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
ลบขอ้ก�าหนดการโอนบางอยา่งส�าหรับเจา้ของบา้นทีม่อีายมุากกวา่	
55	ปี	เจา้ของบา้นทีพ่กิารขัน้รนุแรง	และส�าหรับอสงัหารมิทรัพยท์ีม่ี
การปนเป้ือน	หรอืไดรั้บความเสยีหายจากภยัพบิตั	ิผลกระทบตอ่งบ
ประมาณ:	โรงเรยีน	และรัฐบาลทอ้งถิน่แตล่ะแหง่จะสญูเสยีรายไดจ้าก
ภาษีทรัพยส์นิกวา่	$100	ลา้นตอ่ปีในชว่งตน้	และตอ่	ๆ	ไปจะสญูเสยี
เพิม่ขึน้ประมาณ	$1	พันลา้นตอ่ปี	คา่ใชจ้า่ยของรัฐในการชดเชยการ
สญูเสยีรายไดภ้าษีทรัพยส์นิจะเพิม่ขึน้ในท�านองเดยีวกนั

คดัคา้น	รา่งกฎหมาย	5	ไมส่รา้งที่
อยูอ่าศยัใหมห่รอืชว่ยผูซ้ ือ้บา้น
เป็นครัง้แรกในการซือ้บา้น	จะ
เป็นการตดัรายไดจ้ากทอ้งถิน่
จ�านวน	$1	พันลา้นจากโรงเรยีน
รัฐบาล	บรกิารของหน่วยดบัเพลง	
ต�ารวจ	และการดแูลสขุภาพ	รวม
ถงึบรกิารอืน่	ๆ	เพือ่ลดภาษีใหก้บั
ชาว	California	ทีร่� ่ารวยและชว่ย
ผูเ้ขยีนรา่งกฎหมายนีใ้หไ้ด	้—ผล
ประโยชนด์า้นอสงัหารมิทรัพย์
ส�าหรับบรษัิท	NoProp5.com

สนบัสนุน	รา่งกฎหมาย	
5	คอืการก�าจัด	“บทลงโทษ
เมือ่ยา้ย”	ทีปั่จจบุนัท�ารา้ยผูส้งู
อาย	ุ(55+)	และชาว	California 
ทีท่พุพลภาพขัน้รนุแรง	รับ	
หมายความวา่	ผูส้งูอายแุละผู ้
ทพุพลภาพขัน้รนุแรงสามารถซือ้
ทีอ่ยูอ่าศยัใหมแ่ละไมต่อ้งถกูปรับ
ภาษีทรัพยส์นิดงักลา่วนี	้รับ	ยอม
ให	้ผูส้งูอายแุละผูท้พุพลภาพ
ขัน้รนุแรงสามารถยา้ยไปอยูใ่กล ้
ครอบครัวหรอืซือ้บา้นใหมท่ี่
ปลอดภยัและใชง้านไดด้กีวา่ใน
ทางปฏบิตั ิ

ขอ้โตแ้ยง้

ไม่รับ	การลงคะแนนเสยีง	ไม่รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	เจา้ของบา้น	บางรายทีม่อีายุ
เกนิ	55	ปี	(หรอืผูท้ีต่รงตาม
คณุสมบตัอิืน่	ๆ)	จะมสีทิธิใ์นการ
ประหยดัภาษีทรัพยส์นิตอ่ไปเมือ่
ท�าการยา้ยไปยงัทีอ่ยูใ่หม่

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	เจา้ของบา้น	ทกุรายทีม่อีายุ
เกนิ	55	ปี	(หรอืผูท้ีต่รงตาม
คณุสมบตัอิืน่	ๆ)	จะมสีทิธิใ์นการ
ประหยดัภาษีทรัพยส์นิเมือ่ท�าการ
ยา้ยไปยงัทีอ่ยูใ่หม่

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่

สรปุ	 ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
ยกเลกิภาษีและคา่ธรรมเนยีมในกฎหมายการคมนาคมปี	2017	ที่
ก�าหนดไวส้�าหรับการซอ่มแซมถนน	และการขนสง่สาธารณะ	ผลกระ
ทบตอ่งบประมาณ:	รายไดต้อ่เนือ่งจ�านวน	$5.1	พันลา้นจากภาษีเชือ้
เพลงิและยานพาหนะของรัฐจะลดลงซึง่โดยหลกัแลว้ควรจะไดน้�าไปใช ้
จา่ยส�าหรับการบ�ารงุรักษาและซอ่มแซมทางหลวงและถนนตา่ง	ๆ	เชน่
เดยีวกบัโครงการขนสง่ตา่ง	ๆ

ไม่รับ	การลงคะแนนเสยีง	ไม่รับ	ขอ้เสนอนีห้มายถงึ:	
ภาษีเชือ้เพลงิและยานพาหนะที่
ไดม้กีารผา่นการอนุมตัเิมือ่เร็ว	ๆ	นี้
โดยสภานติบิญัญัตจิะยงัคงมผีล
บงัคบัใชต้อ่ไปและจา่ยใหก้บัการ
ใหเ้งนิทนุสนับสนุนส�าหรับการ
บ�ารงุรักษาและซอ่มแซมทางหลวง
และถนน	ตลอดจนโครงการขนสง่
ตา่ง	ๆ	สภานติบิญัญัตจิะไมจ่�าเป็น
ตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงสว่นใหญ่
เพือ่อนุมตักิารขึน้ภาษีเชือ้เพลงิ
และยานพาหนะของรัฐในอนาคต
ตอ่ไป

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ขอ้เสนอนีห้มายถงึ:	
ภาษีเชือ้เพลงิและยานพาหนะ
ทีไ่ดม้กีารผา่นการอนุมตัเิมือ่
เร็ว	ๆ	นีโ้ดยสภานติบิญัญัตจิะถกู
ก�าจัดไป	ซึง่จะลดการใหเ้งนิทนุ
สนับสนุนส�าหรับการบ�ารงุรักษา
และซอ่มแซมทางหลวงและ
ถนน	ตลอดจนโครงการขนสง่
ตา่ง	ๆ	สภานติบิญัญัตจิะตอ้งไดรั้บ
คะแนนเสยีงสว่นใหญเ่พือ่อนุมตัิ
การขึน้ภาษีเชือ้เพลงิและยาน
พาหนะของรัฐในอนาคต

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ร่าง
กฎหมาย ตดัการใหเ้งนิทนุดา้นการซอ่มแซมถนนและการคมนาคม

ขนสง่บางอยา่ง ก�าหนดใหภ้าษเีชือ้เพลงิ และคา่ธรรมเนยีม
ยานพาหนะบางอยา่งตอ้งไดร้บัการอนมุตัจิากผูม้สีทิธ ิเ์ลอืก
ต ัง้ การแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูดว้ยกระบวนการเขา้ชือ่
เสนอกฎหมายโดยประชาชน

6

ขอ้โตแ้ยง้

คดัคา้น	นักดบัเพลงิอาชพีรัฐ	
California,	สมาคมสายตรวจ
ทางหลวงรัฐ	California,	สมาคม
วศิวกรโยธาชาวอเมรกินั,	และ
การแพทยฉุ์กเฉนิสนับสนุน	ไม่
รับ	รา่งกฎหมาย	6	เนือ่งจากจะ
เป็นอนัตรายตอ่ความปลอดภยั
ของสะพานและถนนหนทาง	รา่ง
กฎหมาย	6	จะตดัเงนิทนุรายปี
จ�านวน	$5	พันลา้นส�าหรับการ
คมนาคมทอ้งถิน่	หยดุความ
ปลอดภยับนทอ้งถนนหลาย
พันกรณี	โครงการลดการคบัคัง่
บนทอ้งถนนและปรับปรงุการ
คมนาคมในทกุชมุชนในรัฐ	
California www.NoProp6.com

สนบัสนุน	การลงคะแนน
เสยีง	รับ	6	เพือ่ลดราคาแกส๊ทนัท	ี
ชาว	California	ตอ้งประสบกบั
ความล�าบากเนือ่งจากคา่ครอง
ชพีสงู	การลงคะแนนเสยีง	รับ 
รา่งกฎหมาย	6	เพือ่ยกเลกิการ
ขึน้ภาษีแกส๊และรถยนตท์ีไ่ม่
ยตุธิรรมและถดถอย	รวมถงึตอ้ง
มกีารอนุมตัขิองผูล้งคะแนนเสยีง
ส�าหรับการขึน้ภาอกีในอนาคต	ลง
คะแนนเสยีง	รับ รา่งกฎหมาย	6 
ส�าหรับราคาแกส๊ทีล่ดลง!

เห็นดว้ย
Cary Davidson
รับ	5	คณะกรรมการ
515 S. Figueroa Street,	
#1110
Los Angeles,	CA 90071
(888)	384-8467
info@propertytaxfairness.com
voteyesonprop5.com

คดัคา้น
ไมรั่บ	รา่งกฎหมาย	5
1510 J Street,	Suite 210
Sacramento,	CA 95814
(916)	443-7817
info@NoProp5.com
NoProp5.com

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

คดัคา้น
ไมรั่บ	รา่งกฎหมาย	6:	หยดุโจมตี
ความปลอดภยัของสะพานและ
ถนน

1121 L Street,	Suite 910
Sacramento,	CA 95814
(855)	958-1194
info@NoProp6.com
www.NoProp6.com

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
ใหเ้สยีงส�าหรับผูล้งคะแนนเสยีง
—รับรา่งกฎหมาย	6
www.GiveVotersAVoice.com
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ร่าง
กฎหมาย ปรบัเปลีย่นเวลาออมแสงของรฐั CALIFORNIA ให้

สอดคลอ้งกบักฎหมายรฐับาลกลาง อนญุาตให้
สภานติบิญัญตัสิามารถเปลีย่นเวลาออมแสงได ้บท
กฎหมายทีอ่อกโดยผา่นสภานติบิญัญตั ิ7

สรปุ	 ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนนโดยสภานติบิญัญัติ
อนุญาตใหส้ภานติบิญัญัตสิามารถเปลีย่นชว่งเวลาออมแสงไดด้ว้ย
คะแนนเสยีงสองในสาม	หากการเปลีย่นแปลงดงักลา่วสอดคลอ้งกบั
กฎหมายของรัฐบาลกลาง	ผลกระทบตอ่งบประมาณ:	รา่งกฎหมายนี้
ไมม่ผีลกระทบโดยตรงเนือ่งจากการปรับเปลีย่นชว่งเวลาออมแสงจะ
ขึน้อยูก่บัการด�าเนนิการในอนาคตโดยสภานติบิญัญัต	ิและอาจเป็นไป
ไดโ้ดยรัฐบาลกลาง

คดัคา้น	รา่งกฎหมาย	7	จะชว่ยให ้
มกีารใชเ้วลาออมแสงแบบถาวร
ตามทีรั่ฐบาลกลางอนุมตั	ิจะยงั
คงมแีสงอาทติยใ์นตอนเย็นของ
ชว่งหนา้รอ้นดงัเชน่ตอนนี	้แตต่อน
เชา้ในชว่งฤดหูนาวจะมดืในชว่ง
ชัว่โมงทีเ่พิม่เขา้มา	ดงันัน้เด็ก	ๆ	
จะไปโรงเรยีนในขณะทีม่ดื

สนบัสนุน	รา่งกฎหมาย	
7	จะท�าใหก้ารเปลีย่นแปลงเวลา
สองครัง้ตอ่ปีทีนั่กวจัิยดา้นการ
แพทยแ์ละนักเศรษฐศาสตรเ์ห็น
ดว้ยวา่เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและ
ผลติภาพของเด็กนักเรยีน	แรงงาน	
และผูส้งูอายนัุน้	สิน้สดุลง	การลง
คะแนนเสยีง	รับ	รา่งกฎหมาย	7 
เพือ่ใหเ้ด็กนักเรยีน	แรงงาน	และผู ้
สงูอายปุลอดภยั

ขอ้โตแ้ยง้

ไม่รับ	การลงคะแนนเสยีง	ไม่รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	รัฐ	California	ยงัคงใชช้ว่ง
เวลาการออมแสงปัจจบุนั

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	สภานติบิญัญัตทิีม่คีะแนน
เสยีงสองในสามสามารถเปลีย่น
เวลาการออมแสงไดห้ากการ
เปลีย่นแปลงดงักลา่วไดรั้บ
อนุญาตโดยรัฐบาลกลาง	หาก
ไมม่กีารเปลีย่นแปลงทีช่อบดว้ย
กฎหมาย	จะท�าใหรั้ฐ	California 
ยงัคงใชช้ว่งเวลาการออมแสง
ปัจจบุนั	(ชว่งตน้เดอืนมนีาคมถงึ
ชว่งตน้เดอืนพฤศจกิายน)

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่

สรปุ	 ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
ก�าหนดการคนืเงนิ	และบทลงโทษหากเก็บคา่บรกิารเกนิก�าหนด	
ก�าหนดใหต้อ้งมกีารรายงานประจ�าปีตอ่รัฐ	หา้มมใิหค้ลนิกิปฏเิสธการ
รักษาผูป่้วยบนพืน้ฐานของแหลง่ช�าระเงนิ	ผลกระทบตอ่งบประมาณ:	
ผลกระทบตอ่ปีโดยรวมตอ่รัฐบาลของรัฐและทอ้งถิน่มตีัง้แตผ่ลกระทบ
ขัน้สดุทา้ยในทางบวกในจ�านวนต�า่หลายสบิลา้นดอลลา่ร	์ไปจนถงึผลก
ระทบขัน้สดุทา้ยในทางลบในจ�านวนหลายสบิลา้นดอลลา่ร์

ไม่รับ	การลงคะแนนเสยีง	ไม่รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	คลนิกิฟอกไตจะไมต่อ้งมรีาย
ไดข้องตนทีจ่�ากดัโดยสตูรหนึง่	
และอาจไมต่อ้งช�าระเงนิคนื

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	คลนิกิฟอกไตจะมรีายไดข้อง
ตนทีจ่�ากดัโดยสตูรหนึง่	และอาจ
ตอ้งช�าระเงนิคนืใหก้บับางฝ่าย	
(บรษัิทประกนัสขุภาพหลกั)	ที่
ช�าระคา่บรกิารฟอกไต

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ร่าง
กฎหมาย ควบคมุการเก็บคา่บรกิารฟอกไตผูป่้วยนอกส�าหรบั

คลนิกิฟอกไต บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้
ชือ่เสนอโดยประชาชน8

ขอ้โตแ้ยง้

คดัคา้น	รา่งกฎหมาย	8	ไดรั้บการ
คดัคา้นจากพยาบาล	แพทย	์และ
ผูป่้วย	สมาคมพยาบาลอเมรกินั
\รัฐ	California,	สมาคมการ
แพทยรั์ฐ	California,	วทิยาลยั
อเมรกินัส�าหรับแพทยฉุ์กเฉนิ
แหง่รัฐ	California	หลายพันคน	
เนือ่งจากจะท�าใหม้กีารปิดคลนิกิ
ฟอกไตในรัฐ	California	จ�านวน
มาก—ซึง่เป็นการลดการเขา้ถงึ
การดแูลรักษาอยา่งน่าเป็นหว่ง	
ท�าใหผู้ป่้วยหลายชวีติทีต่อ้งฟอก
ไตตกอยูใ่นภาวะเสีย่ง	รวมถงึเพิม่
คา่ใชจ้า่ยใหก้บัผูเ้สยีภาษีในรัฐ	
California	ดว้ย	ลงคะแนนเสยีง	
ไมรั่บ	www.NoProp8.com

สนบัสนุน	การฟอกไตเป็นการรักษา
ทีช่ว่ยชวีติ	แตบ่รษัิทขนาดใหญท่ี่
ใหบ้รกิารฟอกไตทีท่�าก�าไรมหาศาล
ไมไ่ดล้งทนุในเรือ่งสขุอนามยัพืน้
ฐานและการดแูลผูป่้วยดพีอ	รับ	รา่ง
กฎหมาย	8	เพือ่สนับสนุนการลงทนุ
ในคณุภาพการดแูลผูป่้วยและหยดุ
การคดิคา่ใชจ้า่ยทีเ่กนิจรงิทีท่�าให ้
ราคาสงูขึน้ส�าหรับชาว	California  
พรรคเดโมแครตรัฐ	California,	
ทหารผา่นศกึ,	ทีป่รกึษาดา้น
สขุภาพ,	และผูน้�าศาสนาเห็นดว้ย:	
www.YesOn8.com

เห็นดว้ย
ลงคะแนนเสยีง	รับ	รา่งกฎหมาย	7
YesProp7@gmail.com
www.YesProp7.info

คดัคา้น
วฒุสิมาชกิ	Hannah-Beth 
Jackson

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

คดัคา้น
ไมรั่บ	รา่งกฎหมาย	8:	หยดุรา่ง
กฎหมายทีเ่ป็นอนัตรายตอ่การ
ฟอกไต
(888)	663-9997
info@NoProp8.com
www.NoProp8.com

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
Suzanne Jimenez
รับ	รา่งกฎหมาย	8
777 S. Figueroa Street,	 
Ste. 4050
Los Angeles,	CA 90017
(888)	501-8119
info@YesOn8.com
www.YesOn8.com
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สรปุ	 ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
ยกเลกิกฎหมายของรัฐทีจ่�ากดัขอบเขตของนโยบายควบคมุคา่เชา่ใน
ปัจจบุนัซึง่เมอืง	และเขตปกครองในทอ้งถิน่อืน่	ๆ	อาจเรยีกเกบ็จาก
ทรัพยส์นิประเภททีอ่ยูอ่าศยั	ผลกระทบตอ่งบประมาณ:	มคีวามเป็นไป
ไดท้ีร่ายไดส้ทุธขิองรัฐและทอ้งถิน่จะลดลงหลายสบิลา้นดอลลา่รต์อ่ปี
ในระยะยาว	ขึน้อยูก่บัการด�าเนนิการของชมุชนทอ้งถิน่ตา่ง	ๆ	การสญู
เสยีรายไดอ้าจนอ้ยลง	หรอืมากขึน้	เป็นอยา่งมาก

ไม่รับ	การลงคะแนนเสยีง	ไม่รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	กฎหมายรัฐ	อาจ	จ�ากดั
ประเภทของกฎหมายควบคมุการ
เชา่ทีเ่มอืงหรอืเทศมณฑลตา่ง	ๆ	
มไีดต้อ่ไป

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	กฎหมายรัฐ	อาจไม	่จ�ากดั
ประเภทของกฎหมายควบคมุการ
เชา่ทีเ่มอืงหรอืเทศมณฑลตา่ง	
ๆ	มไีด ้

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ร่าง
กฎหมาย

ขยายอ�านาจของรฐับาลทอ้งถิน่เพือ่ใหส้ามารถตรา
กฎหมายควบคมุคา่เชา่อสงัหารมิทรพัยป์ระเภทที่
อยูอ่าศยั บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่
เสนอโดยประชาชน10

ขอ้โตแ้ยง้

คดัคา้น	รา่งกฎหมาย	10	จะท�าให ้
วกิฤตทิีอ่ยูอ่าศยัแยล่งไปอกี	ไม่
ไดท้�าใหด้ขี ึน้	ทีป่รกึษาดา้นทีอ่ยู่
อาศยัในราคายอ่มเยาเห็นดว้ยวา่
รา่งกฎหมาย	10	นัน้ไมด่สี�าหรับผู ้
เชา่และไมด่สี�าหรับเจา้ของบา้น!	
เนือ่งจากชว่ยใหม้กีฎขอ้บงัคบั
ส�าหรับบา้นครอบครัวเดีย่วและให ้
ขา้ราชการดแูลทีอ่ยูอ่าศยัโดยการ
ใหพ้วกเขาขึน้คา่ธรรมเนยีมเพิม่
เตมิจากคา่เชา่	ลงคะแนนเสยีงไม่
รับ	10!

สนบัสนุน	รา่งกฎหมาย	10	เรยีกคนื
อ�านาจในการก�าหนดการควบคมุ
การเชา่ในชมุชนทอ้งถิน่	ก�าหนดขอ้
จ�ากดัรายปีทีย่ตุธิรรมส�าหรับจ�านวน
ทีเ่จา้ของทีอ่ยูอ่าศยัสามารถขึน้คา่
เชา่ได	้น่ันจะท�าใหผู้เ้ชา่ไดอ้ยูอ่าศยั
ในบา้นเรอืนแทนทีจ่ะตอ้งถกูผลกั
ดนัใหไ้ปอยูท่ีอ่ ืน่หรอืกลายเป็นผูไ้ร ้
ทีอ่ยูอ่าศยั	รา่งกฎหมายสบิปกป้องผู ้
เชา่	ผูส้นับสนุน:	พรรคเดโมแครตรัฐ	
CALIFORNIA,	สมาคมพยาบาลรัฐ	
California,	สมาคมครรัูฐ	California,	
สหภาพเสรภีาพพลเมอืงอเมรกินั	
(ACLU)	แหง่รัฐ	California,	
สมาคมทีอ่ยูอ่าศยัรัฐ	California,	
เครอืขา่ยผูป้้องกนัการรอนสทิธ,ิ	
สหภาพแรงงานบรกิารนานาชาต	ิ
(SEIU),	ลกีเมอืงแหง่ชาต,ิ	การประ
ชมุสมันาความเป็นผูน้�าครสิเตยีนใต ้
ของรัฐ	California	ทางตอนใต ้

เมือ่วนัที	่18	กรกฎาคม	2018	รา่งกฎหมาย
ที	่9	ถกูถอดออกจากการลงคะแนนตามค�า

สัง่ของศาลฎกีารัฐ	California 

คดัคา้น
ไมรั่บ	รา่งกฎหมาย	10—บท
กฎหมายทีด่า่งพรอ้ยทีจ่ะท�าให ้
วกิฤตทิีพั่กอาศยัแยล่งไปอกี
(530)	586-4940
info@Prop10Flaws.com
www.Prop10Flaws.com

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
รับ	รา่งกฎหมาย	10—ชาว	
California	ส�าหรับทีพั่กอาศยั
ราคายอ่มเยา
(424)	307-5278
team@VoteYesOnProp10.org
www.VoteYesOnProp10.org



10 | คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่

ร่าง
กฎหมาย

ก�าหนดใหพ้นกังานประจ�ารถพยาบาลฉุกเฉนิของภาค
เอกชนตอ้งพรอ้มใหบ้รกิารเมือ่ถกูเรยีกในระหวา่งเวลา
พกั ตดัความรบัผดิบางอยา่งของนายจา้ง บทกฎหมาย
ใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่เสนอโดยประชาชน11

สรปุ	 ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
กฎหมายทีใ่หส้ทิธพินักงานรายชัว่โมงในการไดห้ยดุพักท�างานโดย
ไมต่อ้งพรอ้มใหบ้รกิารเมือ่เรยีกนัน้จะไมส่ามารถน�าไปใชบ้งัคบัไดก้บั
พนักงานประจ�ารถพยาบาลฉุกเฉนิของภาคเอกชน	ผลกระท�าตอ่งบ
ประมาณ:	มคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะใหป้ระโยชนท์างงบประมาณตอ่รัฐบาล
ทอ้งถิน่	(ในรปูแบบของการมคีา่ใชจ้า่ยทีต่�า่ลง	และรายไดส้งูขึน้)	ซึง่มี
แนวโนม้ในหลายสบิลา้นดอลลา่รใ์นแตล่ะปี

คดัคา้น	ไมม่กีารสง่ขอ้คดัคา้น
เพือ่โตแ้ยง้รา่งกฎหมาย	11

สนบัสนุน	รัฐ	California 
ประสบกบัภยัพบิตับิอ่ยครัง้เกนิไป	
รา่งกฎหมาย	11	จะชว่ยใหแ้น่ใจ
วา่	EMT	และหน่วยกูช้พีนัน้ไดรั้บ
คา่จา้งเพือ่ใหส้ามารถตดิตอ่ไดใ้น
ระหวา่งพักเพือ่ชว่ยชวีติ	ใหก้าร
ฝึกอบรมดา้นภยัพบิตัทิีด่กีวา่เพือ่
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของส�านัก
จัดการภาวะฉุกเฉนิกลาง	(FEMA)	
และขอ้บงัคบัการคุม้ครองสขุภาพ
จติ	ในกรณีฉุกเฉนิ	ไมก่ีว่นิาทเีป็น
ความแตกตา่งระหวา่งชวีติกบั
ความตาย	รับ	รา่งกฎหมาย	11!	
เพราะเป็นเรือ่งสามญัส�านกึทัว่ไป

ขอ้โตแ้ยง้

ไม่รับ	การลงคะแนนเสยีง	ไม่รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	บรษัิทเอกชนทีใ่หบ้รกิารรถ
พยาบาลอาจเป็นไปตามกฎหมาย
แรงงานส�าหรับอตุสาหกรรมนี	้ตาม
การตดัสนิของศาลเมือ่ไมน่าน
มานี	้กฎหมายเหลา่นีม้แีนวโนม้
ใหบ้รษัิททีใ่หบ้รกิารรถพยาบาล
ก�าหนดใหม้	ีEMT	และหน่วยกู ้
ชพีไมต่อ้งท�างานในชว่งเวลารับ
ประทานอาหารและเวลาพักเบรก	
ซึง่ท�าใหไ้มต่อ้งถกูขดัจังหวะโดย
การโทร	911

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	บรษัิทเอกชนทีใ่หบ้รกิารรถ
พยาบาลสามารถปฏบิตัติามเวช
ปฏบิตัปัิจจบุนัของตนไปไดใ้น
การมเีจา้หนา้ทีด่า้เนนิการแพทย์
ฉุกเฉนิ	(EMT)	และหน่วยกูช้พี
ประจ�าในหนา้ทีใ่นระหวา่งชว่งเวลา
รับประทานอาหารและเวลาพัก
เบรกเพือ่ใหส้ามารถตอบรับการ
ตดิตอ่ทาง	911	ได	้บรษัิทเอกชน
ทีใ่หบ้รกิารรถพยาบาลอาจก�าหนด
ตารางเวลาชว่งเวลารับประทาน
อาหารและเวลาพักท�างานทีถ่กู
ขดัจังหวะโดยการโทร	911

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่

สรปุ	 ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
วางขอ้ก�าหนดขัน้ต�า่ส�าหรับการเลีย้งขงัสตัวใ์นฟารม์ทีจ่�าเพาะ	หา้มการ
ขายผลติภณัฑเ์นือ้สตัว	์และไขท่ีม่าจากสตัวท์ีถ่กูขงัในลกัษณะทีข่ดัตอ่
กฎระเบยีบ	ผลกระทบตอ่งบประมาณ:	มคีวามเป็นไปไดท้ีร่ายไดจ้าก
ภาษีรายไดข้องรัฐทีไ่ดจ้ากธรุกจิประเภทฟารม์สตัวจ์ะลดลง	ซึง่มแีนว
โนม้วา่จะไมเ่กนิหลายลา้นดอลลา่รต์อ่ปี	คา่ใชจ้า่ยของรัฐมากถงึ	$10 
ลา้นตอ่ไปในการบงัคบัใชก้ฎหมาย

ไม่รับ	การลงคะแนนเสยีง	ไม่รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	ขอ้ก�าหนดพืน้ทีข่ัน้ต�า่ใน
ปัจจบุนัทีก่�าหนดพืน้ทีข่องไกใ่น
การออกไข	่แมส่กุรในการใหน้ม	
และลกูววัทีเ่ลีย้งเพือ่ใชบ้รโิภค
เนือ้จะยงัคงมใีชต้อ่ไป	การสัง่หา้ม
ธรุกจิตา่ง	ๆ	ในรัฐ	California	ใน
การขายไขท่ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้
ก�าหนดเหลา่นีส้�าหรับแมไ่กจ่ะยงั
คงมผีลบงัคบัใชต้อ่ไป

รบั การลงคะแนนเสยีง	รับ	ขอ้เสนอนีห้มายความ
วา่:	จะมขีอ้ก�าหนดขัน้ต�า่ใหม่
ส�าหรับผูท้�าฟารม์ในการใหพ้ืน้ที่
เพิม่เตมิส�าหรับแมไ่กท่ีอ่อกไข	่แม่
สกุรทีใ่หน้ม	และลกูววัทีเ่ลีย่งเพือ่
บรโิภคเนือ้	ธรุกจิในรัฐ	California 
จะถกูสัง่หา้มไมใ่หข้ายไขไ่กห่รอื
เนือ้สกุรทีไ่มผ่า่นการปรงุสกุ	หรอื
เนือ้ลกูววัทีม่าจากสตัวท์ีเ่ลีย้ง
ในโรงเรอืนทีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้
ก�าหนดเหลา่นี	้

คะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ร่าง
กฎหมาย

วางมาตรฐานใหมส่�าหรบัการเลีย้งขงัสตัวใ์นฟารม์ที่
จ�าเพาะ หา้มการขายผลติภณัฑท์ีไ่มเ่ป็นไปตามขอ้
บงัคบั บทกฎหมายใหมท่ีน่�ามาใชด้ว้ยการเขา้ชือ่
เสนอโดยประชาชน12

ขอ้โตแ้ยง้

คดัคา้น	การขายที่ฝ่าฝืนนีใ้หก้บั
อตุสาหกรรมไขห่กัหลงัสตัวแ์ละผู ้
ลงคะแนนเสยีง	ชาว	California	ลง
คะแนนเสยีงเพือ่การสัง่หา้มกรงขงั
แลว้ในปี	2015	ขอ้เสนอทีโ่หดรา้ย
นีจ้ะท�าใหก้รงขงัถกูกฎหมายไป
จนถงึปี	2022!	และแมไ่กม่พีืน้ที่
เพยีงหนึง่ตารางฟตุ	ลงคะแนน
เสยีง	ไมรั่บ	ความโหดรา้ยในฟารม์
สตัวโ์ดยการลงคะแนนเสยีง	ไมรั่บ 
รา่งกฎหมาย	12  
www.StopTheRottenEggInitiative.org

เห็นดว้ย	การบงัคบัใหล้กูววั	
แมส่กุร	หรอืแมไ่กท่ีก่�าลงัออก
ไขใ่หอ้ยูใ่นบรเิวณขนาดเล็กนัน้
เป็นสิง่โหดรา้ย	ผลติภณัฑจ์าก
สตัวท์ีท่รมานเหลา่นีเ้ป็นอนัตราย
ตอ่ความปลอดภยัอาหาร	รับ	รา่ง
กฎหมาย	12	ส�าหรับผูส้นับสนุน:	
สตัวแพทยใ์นรัฐ	California	เกอืบ	
500	คน	ASPCA	องคก์รปกป้อง
คุม้ครองสวสัดภิาพสตัวข์อง
สหรัฐอเมรกิา	ผูท้�าฟารม์ระดบั
ครอบครัวและทีพ่ึง่พงิสตัวใ์นรัฐ	
California	ศนูยอ์าหารปลอดภยั

เห็นดว้ย
ชาว	California	เพือ่การเตรยีม
พรอ้มและความปลอดภยักรณี
ฉุกเฉนิ

2350 Kerner Boulevard,
Suite 250
San Rafael,	CA 94901
(916)	836-4301
info@YESon11.org
www.YESon11.org

คดัคา้น
ไมม่ขีอ้มลูการตดิตอ่ให ้

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

คดัคา้น
Bradley Miller
ชาว	California	ทีต่อ่ตา้นความ
โหดรา้ย	กรงขงั	และการฉอ้โกง

P.O. Box 3577
San Rafael,	CA 94912
(855)	ไมม่รีหสั	CAGE	(662-2437)
INFO@NoOnProposition12.org
www.NoOnProposition12.org

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
Crystal Moreland
กลุม่ผูป้้องกนัความโหดรา้ย	
California

119 North Fairfax Ave. #613
Los Angeles,	CA 90036
(323)	937-0600
info@preventcrueltyca.com
preventcrueltyca.com




