CALIFORNIA

PRIMARYANG HALALAN

MARTES, HUNYO 6, 2006
 SERTIPIKO NG K ATUMPAK AN 

Ako, si Bruce McPherson, Sekretaryo ng Estado ng Estado ng California, ay nagpapatunay na ang mga
panukalang-batas na kasama dito ay isusumite sa mga manghahalal ng Estado ng California sa Primaryang Halalan
na gaganapin sa buong Estado sa Hunyo 6, 2006, at 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-13 araw ng Marso, 2006.

Bruce McPherson
Sekretaryo ng Estado

OPISYAL NA PATNUBAY NA IMPORMASYON SA BOTANTE

Sekretaryo ng estado

Mahal Kong Botante ng California,
Walang karapatan na hihigit pa sa karapatang bumoto — lumahok sa proseso ng
halalan, maghalal ng mga responsableng lider, at iparinig ang inyong tinig. Habang nalalapit
ang Primaryang Halalan, hinihimok ko kayo na gamitin itong pangunahing karapatan sa
Martes, Hunyo 6.
Dito sa Patnubay na Impormasyon sa Botante, makikita ninyo ang impormasyon na
makakatulong sa inyo sa paggawa ng mga may-kaalamang pagpili sa Araw ng Halalan.
Ang mga walang-pinapanigang pagsusuri, mga pangangatwirang panig at laban sa mga
panukalang-batas, mga pahayag mula sa mga kandidato, at iba pang kapaki-pakinabang
na impormasyon ay iniharap dito bilang inyong isang-tigilan na nagtuturong lugar ng
pagsangguni. Ang mga materyal na ito ay makukuha rin sa web site ng Sekretaryo ng
Estado sa www.ss.ca.gov. Ang website ay nagkakaloob din ng pag-uugnay sa impormasyon
tungkol sa pagsisiwalat ng pagtustos sa kampanya (http://cal-access.ss.ca.gov) upang
malaman ninyo kung sino ang nagpopondo sa bawat isa sa mga kampanya.
Upang maghanda para sa Araw ng Halalan, mangyaring basahing mabuti ang
materyal dito sa Patnubay na Impormasyon sa Botante. Bilang nakarehistrong botante,
may pagkakataon kayo na higit na patatagin ang pundasyon ng ating demokrasya sa
pamamagitan ng paggamit ng inyong karapatang bumoto.
Mangyaring ipagbigay-alam sa aking opisina o sa inyong lokal na opisyal sa mga
halalan kung kayo ay may mga katanungan, ideya, o inaalala tungkol sa pagpaparehistro
upang makaboto o tungkol sa pagboto. Upang makipag-ugnayan sa opisina ng Sekretaryo
ng Estado, tawagan ang aming walang-bayad na numero — 1-800-339-2957 o bisitahin ang
aming website sa www.ss.ca.gov upang humanap ng impormasyon tungkol sa matatawagan
para sa inyong lokal na opisyal sa mga halalan.
Salamat po sa pagiging bahagi ng hinaharap ng California sa pamamagitan ng
pagpapatala ng inyong balota sa Primaryang Halalan ng Hunyo 6.
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ANG IYONG BOTO AY MAKAKAGAWA NG PAGKAKAIBA!
SUNDIN ITONG 3 MADALING HAKBANG SA PAGBOTO
MAGPAREHISTRO
Kung ikaw ay mamamayan ng Estados Unidos, residente ng California, wala sa bilangguan o hindi parolado para sa
napatunayang krimen, at magiging 18 taong gulang bago lumampas ang Hunyo 6, 2006, puwede kang magparehistro
upang bumoto. Upang bumoto, puwede kang:
• Tumawag o bumisita sa opisina ng iyong county sa mga halalan (tingnan ang pahina 60 para sa impormasyon sa
matatawagan).
• Tumawag sa Walang-Bayad na Matatawagan ng Botante ng Sekretaryo ng Estado sa 1-800-339-2957.
• Magparehistro online sa www.ss.ca.gov/elections/elections_vr.htm.
Ang iyong kinumpletong pormularyo ng rehistrasyon ay dapat matanggap ng opisina ng iyong county sa mga halalan nang
hindi kukulangin sa 15 araw bago ang halalan (Mayo 22, 2006).
MATUTO
Maraming paraan para malaman mo ang tungkol sa mga kandidato at panukalang-batas sa balota.
• Ang Halimbawang Balota ng iyong County ay nagkakaloob ng lokasyon ng inyong lugar na botohan, mga oras
ng lugar ng botohan, kung sino ang mga lokal at pang-estadong kandidato sa batasan, kung paano mag-aaplay
para sa balotang ipinakokoreo, at kung paano gagamitin ang kagamitan sa pagboto sa iyong county.

•

Ang Patnubay na Impormasyon sa Botante ng Estado ay nagkakaloob ng impormasyon na kailangan ninyo
tungkol sa mga pambuong-estadong kandidato at mga panukalang-batas. Ang bersiyong pinakikinggan ay
makukuha rin para sa may kapansanan sa paningin sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-339-2957. Ang
Patnubay na Impormasyon sa Botante ng Estado ay makukuha rin online sa www.voterguide.ss.ca.gov.

•

Cal Access ay isang online na kasangkapan na nagkakaloob ng impormasyon tungkol sa kung sino ang nagbibigay
ng kontribusyong pondo sa kampanya upang suportahan o salungatin ang mga pambuong-estadong kandidato at
panukalang-batas. Pumunta online sa http://cal-access.ss.ca.gov para sa karagdagang impormasyon.

•

Kausapin ang Pamilya at mga Kaibigan dahil ang mga desisyong ginagawa ninyo sa kubol na botohan ay
mahalaga at tumutulong na panatilihing malakas ang ating bansa.Maraming paraan upang malaman ang tungkol
sa mga kandidato at panukalang-batas.

BUMOTO
Ang Araw ng Halalan ay Martes, Hunyo 6, 2006. Ang mga presinto ay bukas mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng
gabi.
• Hanapin ang iyong Lugar na Botohan—Ang kinalalagyan ng iyong lugar na botohan ay nakalagay sa likod ng
iyong halimbawang balota ng county. Puwede mo ring mahanap ang iyong lugar na botohan sa pamamagitan ng
pagtawag sa opisina ng iyong county sa mga halalan sa http://www.ss.ca.gov/elections/elections_ppl.htm.

•

Upang Bumoto sa Pamamagitan ng Koreo—Ang iyong county ay may halimbawang balota na naglalaman ng
aplikasyon para sa “balota ng nagpapadala lamang.” Upang matanggap ang iyong balota ng nagpapadala lamang
nang may sapat na panahon upang bumoto, ang aplikasyong ito ay dapat matanggap ng opisina ng iyong county
sa mga halalan bago lumampas ang Mayo 30, 2006. Upang mabilang, ang iyong balotang ipinakokoreo ay dapat
matanggap ng opisina ng iyong county sa mga halalan nang hindi lalampas sa ika-8 ng gabi sa Araw ng Halalan,
Hunyo 6, 2006.
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MGA BOTANTENG TUMANGGING MAGPAHAYAG
(MGA BOTANTENG HINDI KASAPI NG ISANG PARTIDONG PAMPULITIKA)

Para kanino ako makakaboto?
Kung ikaw ay nakarehistro upang bumoto sa isang partidong pampulitika, maaari
ka lamang bumoto sa primaryang halalan para sa mga kandidatong tumatakbo para
sa katungkulan mula sa partido na ikaw ay nakarehistro at para o laban sa mga
panukalang-batas. Gayunman, kung hindi ka pumili ng isang partidong pampulitika
nang magparehistro upang bumoto, may mga partidong pampulitika na magpapahintulot
sa iyo na bumoto para sa kanilang mga kandidato. Kung ikaw ay hindi nakarehistro sa
isang partidong pampulitika, kung hihilingin ay makakaboto ka sa balota ng alinmang
partidong pampulitika na nagpabatid sa Sekretaryo ng Estado na pahihintulutan
nito ang mga “di-kasaping” botante na tumulong na magnomina ng kanilang
mga kandidato.
Ang mga sumusunod na partidong pampulitika ay nagpapahintulot sa mga botante na
hindi nakarehistro sa isang partidong pampulitika na humiling at bumoto ng balota ng
kanilang partido sa Primaryang Halalan ng Hunyo 6, 2006:

• Partidong Amerikanong Independiyente
(lahat ng kandidato maliban sa mga kandidato ng komite sentral ng county)

• Partidong Demokratiko
(lahat ng kandidato maliban sa mga kandidato ng komite sentral ng county)

• Partidong Republikano
(lahat ng kandidato maliban sa mga kandidato ng komite sentral ng county)
HINDI ka maaaring humiling ng higit sa isang balota ng partido. Kung hindi ka
humiling ng isang ispesipikong balota, ikaw ay bibigyan ng isang di-partidistang
balota na naglalaman ng mga pangalan lamang ng mga kandidato sa mga katungkulang
di-partidista at ng mga panukalang-batas na iboboto sa Primaryang Halalan ng
Hunyo 6, 2006.

Mga Botanteng Tumangging Magpahayag | 5

Ang Proseso ng Pagboto ng Nagpapadala Lamang
Sinumang nakarehistrong botante ay maaaring bumoto sa pamamagitan ng balota ng nagpapadala lamang. Sa
halip na pumunta sa mga botohan upang bumoto sa Araw ng Halalan, maaari kang mag-aplay para sa balota ng
nagpapadala lamang, na kailangan mong sagutan at ibalik sa opisyal ng iyong county sa mga halalan.
Upang mag-aplay para sa balota ng nagpapadala lamang, maaari mong gamitin ang aplikasyong nakalagay
sa iyong Halimbawang Balota, na matatanggap mo bago ang bawat halalan, o mag-aplay sa pamamagitan ng
liham sa opisyal sa mga halalan ng iyong county. Kailangang mong magsumite ng isang sinagutang aplikasyon
o liham sa opisyal ng iyong county sa mga halalan sa pagitan ng 29 araw at 7 araw bago ang halalan. Ang
aplikasyon o liham ay dapat magtaglay ng:
1. iyong pangalan at tirahan gaya ng nakalagay sa iyong kard ng pagpaparehistro;
2. ang tirahan na gusto mong ipadala ang balota ng nagpapadala lamang (kung iba sa iyong

nakarehistrong tirahan);
3. ang pangalan at petsa ng halalan na gusto mong bumoto bilang nagpapadala lamang; at
4. ang petsa at iyong pirma.

Sa sandaling maayos ang iyong aplikasyon ng opisyal ng iyong county sa mga halalan, ang angkop na uri/istilo
ng balota ay ipapadala sa iyo. Pagkaboto mo, ipasok ang iyong balota sa sobreng ibinigay para sa layuning ito,
tinitiyak na nailagay mo sa sobre ang lahat ng kinakailangang impormasyon. Maaari mong ibalik ang ibinotong
balota ng nagpapadala lamang sa pamamagitan ng:
1. pagpapakoreo nito sa opisyal ng iyong county sa mga halalan;
2. personal na pagbabalik nito sa isang lugar na botohan o opisina sa halalan sa loob ng iyong county

sa Araw ng Halalan; o
3. pag-awtorisa sa isang legal na mapapahintulutang ikatlong partido (kamag-anak o taong nakatira

sa sambahayang kinabibilangan mo) upang ibalik ang balota para sa iyo.
Paano man ibinalik ang balota, ito ay DAPAT matanggap bago magsara ang mga botohan (ika-8 ng gabi) sa
Araw ng Halalan. Ang mga huling-dumating na balota ng nagpapadala lamang ay hindi ibinibilang.
Sa sandaling ang iyong ibinotong balota ng nagpapadala lamang ay matanggap ng opisyal ng iyong county
sa mga halalan, ang iyong pirma sa sobre ng pagbabalik ng balota ng nagpapadala lamang ay ihahambing sa
pirma sa iyong kard ng pagpaparehistro ng botante upang matiyak na ikaw ang inawtorisang botante. Upang
mapangalagaan ng pagiging lihim ng iyong balota, ang balota ay ihihiwalay sa sobre at ang balota ay magiging
di-kilala at lihim na tulad ng ibang balota.
Mag-aplay Para Maging Permanenteng Botante sa Pamamagitan ng Koreo
Sinumang botante ay maaaring mag-aplay para sa KATAYUAN BILANG BOTANTENG NAGPAPADALA
LAMANG (Kodigo sa mga Halalan §3201). Ang mga botanteng ito ay awtomatikong pinadadalhan ng balota
sa pamamagitan ng koreo para sa bawat halalan nang hindi kailangang sagutan ang aplikasyon sa tuwina.
Mangyaring kontakin ang opisyal ng iyong county sa mga halalan upang maging permanenteng botanteng
bumoboto sa pamamagitan ng koreo kung gusto mong tumanggap ng mga balota ng bumoboto sa pamamagitan
ng koreo para sa lahat ng halalan sa hinaharap. Upang malaman kung sino ang opisyal ng iyong county sa mga
halalan, pumunta sa pahina 60 at 61 ng patnubay na ito o online sa www.ss.ca.gov/elections/elections_d.htm
upang tingnan ang listahan ng impormasyon sa kontak para sa lahat ng opisyal ng county sa mga halalan.
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CALIFORNIA

MADALING SANGGUNIAN AT
NATATANGGAL NA PATNUBAY

MARTES, HUNYO 6, 2006
 PRIMARYANG HALALAN 

Ang madaling sanggunian at natatanggal na patnubay na ito ay nagtataglay
ng kabuuran at impormasyon sa matatawagan para sa bawat panukala ng
estado na nakalagay sa balota ng Hunyo 6, 2006.

TANGGALIN ANG PAHINANG ITO AT

DALHIN ITO SA
PRESINTO!
OPISYAL NA PATNUBAY NA IMPORMASYON SA BOTANTE

Bisitahin ang aming website at www.ss.ca.gov
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KABUURAN NG PANUKALANG-BATAS SA BALOTA
PANUKALA Pagpapahusay ng Pagbabasa at Karunungang

81

Bumasa’t Sumulat at Pagtatayo at Pagbabago ng
Yari ng Pampublikong Aklatan ng California
Batas ng 2006 sa Bono.

K ABUUR AN

Inilagay sa Balota ng Lehislatura

Ang batas na ito ay nagtatadhana ng pagpapalabas ng bono sa halagang
hindi hihigit sa kabuuang anim na raang milyong dolyar ($600,000,000)
upang magkaloob ng mga pondo para sa pagtatayo at pagbabago ng yari
ng mga pasilidad ng pampublikong aklatan upang palawakin ang daan sa
mga programa sa pagbabasa at karunungang bumasa’t sumulat sa sistema
ng pampublikong edukasyon ng California at upang palawakin ang daan
sa mga serbisyo ng pampublikong aklatan para sa lahat ng residente ng
California. Tama sa Pananalapi: Gastos ng estado na humigit-kumulang
sa $1.2 bilyon sa 30 taon upang bayaran ang pareho ng prinsipal ($600
milyon) at interes ($570 milyon) na mga gastos ng mga bono. Isang-beses
na lokal na mga gastos (sa buong estado) na humigit-kumulang sa $320
milyon para sa lokal na mga panumbas na kontribusyon.

ANG K AHULUGAN NG IYONG BOTO
OO

HINDI

Ang botong OO sa
panukalang-batas na ito ay
nangangahulugang: Ang estado
ay maaaring magbenta ng $600
milyon na mga bono upang
magkaloob ng mga gawad sa
mga lokal na ahensiya para sa
pagtatayo, pagbabago ng yari, at/
o pagpapalawak ng mga pasilidad
ng lokal na aklatan. Ang mga
lokal na ahensiya ay mag-aambag
ng humigit-kumulang na $320
milyon ng kanilang mga sariling
pondo para sa mga proyektong ito.

Ang botong HINDI sa
panukalang-batas na ito ay
nangangahulugang: Ang estado
ay hindi maaaring magbenta
ng $600 milyon na mga bono
para sa mga layuning ito.

PANUKALA Preschool na Edukasyon. Buwis sa Bahagi ng

82

Kita na Makalampas ng $400,000 para sa mga
Indibidwal; $800,000 para sa mga mag-asawa.
Inisyatibong Susog sa Konstitusyon at Batas.

K ABUUR AN

Inilagay sa Balota ng mga Pirmang Petisyon

Nagtatatag ng boluntaryong preschool na edukasyon para sa lahat
ng apat-na- taong gulang. Pinopondohan ng 1.7% buwis sa bahagi ng
indibidwal na kita na makalampas ng $400,000; sa kita ng mag-asawa
na makalampas ng $800,000. Tama sa Pananalapi: Naragdagang taunang
mga kita na $2.1 bilyon sa 2007-08, lalaki kasabay ng ekonomiya sa mga
darating na taon. Lahat ng kita ay gagastahin sa bagong programang
preschool.

ANG K AHULUGAN NG IYONG BOTO
OO

HINDI

Ang botong OO sa
panukalang-batas na ito ay
nangangahulugang: Ang estado
ay gagawa ng isang libre,
boluntaryo, kalahating-araw
na programang pampublikong
preschool na makukuha ng
lahat ng 4 na taong gulang.
Ang estado ay magpapataw ng
isang bagong buwis sa malalaki
ang kita na nagbabayad ng
buwis upang magbayad para
sa mga bagong programa.

Ang botong HINDI sa
panukalang-batas na ito ay
nangangahulugang: Ang estado
ay hindi: (1) magtatatag ng isang
bagong programang preschool
na makukuha ng lahat ng 4 na
taong gulang o (2) magpapataw
ng isang bagong buwis sa
malalaki ang kita na nagbabayad
ng buwis upang magbayad para
sa naturang programa. (Ang
estado at pederal na pamahalaan
ay patuloy na magkakaloob ng
mga kasalukuyang serbisyo
ng pampublikong preschool,
pangunahin sa mga bata ng mga
pamilyang maliliit ang kita.)

MGA PANGANGATWIR AN

MGA PANGANGATWIR AN
PABOR

KONTRA

Ang Panukala 81 ay nagtatayo
ng mga bagong aklatan ng
komunidad at nagbabago ng yari
ng mga luma. Ito ay humihimok
ng mga samahan ng paaralanaklatan at tumutulong na labanan
ang kawalan ng karunungang
bumasa’t sumulat, nang hindi
magtataas ng buwis. $600 milyon
na mga panumbas na pondo ng
estado na isinasama sa lokal na
pagpopondo upang magkaloob
ng mga ligtas na kanlungan ng
mga bata pagkalabas ng paaralan
at mas malaking daan sa aklatan
para sa mga matatanda, negosyo,
may kapansanan, at mga pamilya.

Ang malalakas gumastang
pulitiko ay hindi wastong
gumasta ng ating pera. Hindi
tayo dapat gumasta ng $9 bilyon
sa isang taon sa kawanggawa ng
pamahalaan para sa mga ilegal
na dayuhan, at saka hihiram
ng pera para sa mga aklatan.
Ang botong hindi ay pipilit sa
malalakas gumastang pulitiko
na bawasan ang kawanggawa
ng pamahalaan sa mga ilegal na
dayuhan upang magbayad para
sa ating mga aklatan. Bumoto
ng Hindi sa Panukala 81.

PABOR

KONTRA

ANG PANUKALA 82
AY MAGHAHANDA NG
MGA KARAGDAGANG
BATA UPANG MAGBASA
AT MATUTO, NA
MAGPAPALAKAS NG K-12 NA
EDUKASYON. Ito ay humihimok
ng paglahok ng magulang,
nagpapalawak ng pagsasanay
ng guro, hindi gagastusan ng
99.4% ng mga nagbabayad ng
buwis, at nagkakaloob ng mga
independiyenteng pagsusuri
at parusang pangkrimen para
sa hindi wastong paggamit
ng mga pondo. Ang mga
grupong kumakatawan sa
450,000 guro sa silid-aralan
ay nagsasabi ng OO sa 82.

Ang Panukala 82 ay ang
maling paraan. Ayusin muna
natin ang K-12 bago lumikha
ng isang bagong burukrasya
sa edukasyon at gumasta ng
$2.4 na bilyon kada taon para
sa 4–5% lamang na pagtaas
sa bilang ng nagpapatala sa
preschool. May mga mas
mabuti, mas mabisang paggasta
na paraan upang palawakin
ang preschool. Mangyaring
bumoto ng HINDI sa 82.

PAR A SA K AR AGDAGANG IMPORMASYON

PAR A SA K AR AGDAGANG IMPORMASYON

PANIG

LABAN

PANIG

LABAN

Nancy Mooney
Yes for Libraries
1215 19th St. #200
Sacramento, CA 95814
916-737-9325
mooneyna@aol.com
www.yesforlibraries.com

Thomas N. Hudson
Executive Director
California Taxpayer
Protection Committee
9971 Base Line Road
Elverta, CA 95626-9411
916-991-9300
info@protecttaxpayers.com
www.protecttaxpayers.com

Yes on 82, Preschool for All
1171 South Robertson Blvd.,
Suite 182
Los Angeles, CA 90035
310-786-7605
info@yeson82.com
www.YesOn82.com

Stop the Reiner Initiative
—No on 82
3001 Douglas Blvd.,
Suite 225 Roseville, CA 95661
916-218-6640
info@NoProp82.org
www.NoProp82.org
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Mga Petsang Dapat Tandaan

MayO 8, 2006
Unang araw upang mag-aplay para
sa balota ng nagpapadala lamang
sa pamamagitan ng koreo

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

MayO 22, 2006
Huling araw upang magparehistro
para makaboto

MayO 30, 2006
Huling araw na ang mga opisyal
ng county sa mga halalan ay
tatanggap ng aplikasyon para sa
balota ng nagpapadala lamang sa
pamamagitan ng koreo

Huwag kalilimutang bumoto!
Ang mga presinto ay bukas mula ika-7 ng umaga hanggang ika-8 ng gabi

Hunyo 6, 2006
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Huling araw upang personal na
mag-aplay para sa isang balota ng
nagpapadala lamang sa opisina ng
opisyal ng county sa mga halalan

Hunyo 6, 2006

Araw ng
Halalan!
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Panukala

PAGPAPAHUSAY NG PAGBABASA AT KARUNUNGANG BUMASA’T

81

SUMULAT AT PAGTATAYO AT PAGBABAGO NG YARI NG PAMPUBLIKONG
AKLATAN NG CALIFORNIA BATAS NG 2006 SA BONO.

OPISYAL NA TITULO AT KABUURAN

Inihanda ng Pangkalahatang Abugado

Pagpapahusay ng Pagbabasa at Karunungang Bumasa’t Sumulat at Pagtatayo at
Pagbabago ng Yari ng Pampublikong Aklatan ng California Batas ng 2006 sa Bono.

81

• Ang batas na ito ay nagtatadhana ng pagpapalabas ng bono sa halagang hindi hihigit sa kabuuang anim na
raang milyong dolyar ($600,000,000) upang magkaloob ng mga pondo para sa pagtatayo at pagbabago ng
yari ng mga pasilidad ng pampublikong aklatan upang palawakin ang daan sa mga programa sa pagbabasa at
karunungang bumasa’t sumulat sa sistema ng pampublikong edukasyon ng California at upang palawakin ang
daan sa mga serbisyo ng pampublikong aklatan para sa lahat ng residente ng California.
• Ang karapatang mauna ay ibinibigay sa mga karapat-dapat na proyekto na hindi pinopondohan sa ilalim ng
Batas ng 2000 sa Bono Para sa Aklatan.
• May ilalaang pera ng Pangkalahatang Pondo ng Estado upang bayaran ang mga bono.

Kabuuran ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng Estado
at Lokal na Pamahalaan:
• Gastos ng estado na humigit-kumulang sa $1.2 bilyon sa 30 taon upang bayaran ang pareho ng prinsipal
($600 milyon) at interes ($570 milyon) na mga gastos ng mga bono. Mga pagbabayad na humigit-kumulang
sa mga $40 milyon kada taon.
• Isang-beses na lokal na mga gastos (sa buong estado) na humigit-kumulang sa $320 milyon upang bayaran ang
kabahagi ng mga proyektong pasilidad ng aklatan. Posibleng karagdagang lokal na mga gastos sa pagpapatakbo
(sa buong estado) na maraming milyong dolyar taun-taon.

Mga Huling Boto ng Lehislatura sa SB 1161 (Panukala 81)
Senado:

Oo 28

Hindi 9

Asembleya:

Oo 57

Hindi 15

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI

BATAYAN
Sa malaking bahagi, ang mga lungsod, county, at
mga espesyal na distrito ay nagbabayad ng gastos sa
pagpapatakbo at pagtatayo ng mga lokal na aklatan.
Ang mga aklatang ito ay tumatanggap ng ilang pera
mula sa estado at pederal na pamahalaan para sa
pagpapatakbo ng lokal na aklatan. Halimbawa, ang mga
lokal na pamahalaan sa buong estado ay tumatanggap
ng humigit-kumulang na $46 na milyon sa taong ito
mula sa estado at pederal na pamahalaan para sa ibaibang gastos sa pagpapatakbo.
Ang estado ay nagkakaloob din ng mga pondo upang
tumulong na bayaran ang pagtatayo at pagbabago ng
yari ng mga pasilidad ng aklatan. Ang pagpopondong
ito ay pangkaraniwang nililikom sa pamamagitan ng
mga pangkalahatang obligasyong bono. Halimbawa:
• Noong 1988, inaprobahan ng mga botante ng estado
ang Panukala 85, na nag-aawtorisa ng $75 milyon sa
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pangkalahatang obligasyong bono upang pondohan
ang mga gawad sa mga lokal na ahensiya para sa
pagtatayo, pagpapalawak, o pagbabago ng yari ng
mga gusali ng aklatan.
• Noong 2000, inaprobahan ng mga botante ang Panukala
14, na nagkakaloob ng karagdagang $350 milyon sa
mga pondo ng bono para sa mga proyektong aklatan.
Ang parehong programang gawad ay nag-aatas sa mga
lokal na ahensiya na bayaran ang 35 porsiyento ng gastos
sa proyekto sa pamamagitan ng kanilang mga sariling
pondo. Ang Panukala 14 ay nagpondo sa 45 proyekto,
marami sa mga ito ay kasalukuyang isinasagawa. Ang
mga karapat-dapat na aplikasyon ay isinumite para sa
karagdagang 60 proyekto na hindi pinondohan. Ang
mga aplikasyong ito na hindi pinondohan ay humingi
ng $506 milyon sa pagpopondo ng bono ng estado.

PAGPAPAHUSAY NG PAGBABASA AT KARUNUNGANG BUMASA’T
SUMULAT AT PAGTATAYO AT PAGBABAGO NG YARI NG PAMPUBLIKONG

Panukala

81

AKLATAN NG CALIFORNIA BATAS NG 2006 SA BONO.
PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI (IPINAGPAPATULOY)

MUNGKAHI
Ang panukalang ito ay nagpapahintulot sa estado
na magbenta ng $600 na milyon na pangkalahatang
obligasyong bono para sa mga lokal na pasilidad ng
aklatan. Gagamitin ng estado itong mga pondo sa bono
ito upang magkaloob ng mga gawad sa mga lokal na
pamahalaan upang:
• Magtayo ng mga bagong aklatan.
• Palawakin o baguhin ang yari ang mga kasalukuyang
aklatan.
• Magkamit ng lupa para sa bago o pinalawak na mga
aklatan.
• Magkaloob ng mga kaugnay na kasangkapan at
kagamitan.
Ang mga gawad na pondong ito ay hindi gagamitin
para sa (1) mga libro at ibang mga materyal ng aklatan,
(2) partikular na mga gastos sa pangangasiwa ng
proyekto, (3) mga gastos sa interes o ibang mga singil
sa pagtustos ng proyekto, o (4) patuloy na mga gastos sa
pagpapatakbo ng bago o binago ang yari na pasilidad.
Ang gawad na programang ito ay katulad ng programa
ng 2000. Halimbawa, ang mga lokal na ahensiya ay
aatasan na bayaran ang 35 porsiyento ng gastos sa
proyekto at ang mga indibidwal na gawad ay maaaring
umabot ng mula $50,000 hanggang $20 milyon.
Ang bagong programa ay naggagawad ng unang
prayoridad sa mga karapat-dapat na aplikasyon
na isinumite pero hindi pinondohan sa ilalim ng
Panukala 14. Hindi hihigit sa $300 milyon ng bagong
pagpopondo ang irereserba para sa mga aplikasyong
ito. Ang mga natitirang pondo sa bono ay ihahanda
para sa mga bagong aplikasyon. Ang panukalang-batas
ay nagrereserba ng $25 milyon para sa “magkasamang
paggamit” na mga proyekto na naglilingkod pareho
sa aklatan at institusyon ng pampublikong edukasyon
(tulad ng distrito ng paaralan o kolehiyo).
Ang panukala ay nagkakaloob ng pitong-miyembro
na lupon ng estado upang magpatibay ng mga patakaran
para sa programa at magpasiya kung aling mga lokal na
ahensiya ang tatanggap ng mga gawad. Sa pagrepaso sa

Para sa teksto ng Panukala 81 tingnan ang pahina 48.

mga lokal na aplikasyon, dapat isaalang-alang ng lupon
ang mga bagay na tulad ng (1) mga pangangailangan ng
mga lugar ng kalunsuran, arabal, at rural; (2) ang edad
at kalagayan ng mga umiiral na pasilidad ng aklatan sa
lugar; at (3) ang pinansiyal na kakayahan ng mga lokal na
ahensiya upang patakbuhin ang mga pasilidad ng aklatan.
Mga Bono. Ang mga pangkalahatang obligasyong
bono ay sinusuportahan ng estado, nangangahulugang
ang estado ay inaatasan na bayaran ang mga gastos sa
prinsipal at interes sa mga bonong ito. Ang mga kita
ng Pangkalahatang Pono ng estado ay gagamitin upang
bayaran ang mga gastos na ito. Ang mga kitang ito ay
dumarating pangunahin mula sa mga buwis sa personal
na kita at ng korporasyon ng estado at sa buwis sa
pagbebenta ng estado.

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Mga Gastos Upang Bayaran ang mga Bono.
Para sa mga bonong ito, ang estado ay malamang na
gumawa ng mga pagbabayad sa prinsipal at interes
mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado sa loob ng
isang panahon na humigit-kumulang na 30 taon. Kung
ang mga bono ay ibebenta sa pangkaraniwang antas ng
interes na 5 porsiyento, ang gastos ay magiging halos
$1.2 bilyon upang bayaran pareho ang prinsipal ($600
milyon) at interes ($570 milyon). Ang pangkaraniwang
pagbabayad ay magiging humigit-kumulang na $40
milyon kada taon.
Lokal na Gastos Upang Tumbasan ang mga Pondo
ng Estado. Gaya ng nabanggit sa itaas, upang tumanggap
ng gawad ng estado ang isang lokal na ahensiya ay dapat
magkaloob ng 35 porsiyento ng gastos sa proyekto. Kaya,
sa buong estado, ang mga lokal na ahensiya ay kailangang
gumasta ng humigit-kumulang na $320 milyon. Ang
gastos ay mag-iiba batay sa lokal na ahensiya depende sa
gastos ng partikular na proyekto.
Mga Gastos Upang Magpatakbo ng mga Bagong
Pasilidad ng Aklatan. Ang mga lokal na ahensiya na
nagtatayo ng bago o nagpapalawak ng mga kasalukuyang
aklatan ay malamang na magkakaroon ng karagdagang
gastos sa pagpapatakbo. Ang mga gastos na ito—sa
buong estado—ay maaaring maraming milyong dolyar
taun-taon.
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PANUKALA PAGPAPAHUSAY NG PAGBABASA AT KARUNUNGANG BUMASA’T SUMULAT AT PAGTATAYO
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AT PAGBABAGO NG YARI NG PAMPUBLIKONG AKLATAN NG CALIFORNIA BATAS NG
2006 SA BONO.

PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 81
•

81

Ang Panukala 81 ay nagpapalakas sa pagtutulungan sa pagitan ng
mga lokal na paaralan at aklatan.
Milyun-milyon ng ating mga kaibigan at kapitbahay ay tahimik na
nagdurusa sa kawalan ng karunungang bumasa’t sumulat. Hindi sila
makabasa at makaganap ng pang-araw-araw na kasanayan sa buhay tulad
ng pagbabayad ng mga bayarin, pag-intindi ng mga tagubilin sa mga bote
ng gamot o mga manwal na pangkaligtasan sa lugar ng trabaho..
Ang kawalan ng karunungang bumasa’t sumulat ay madalas na
ipinapasa mula sa isang henerasyon patungo sa kasunod. Ang mga negosyo
ay nagdaranas ng kawalan ng pakinabang at mas mababang uri ng mga
produkto. Kung walang basikong kasanayang bumasa’t sumulat, ang mga
trabahong mabubuti ang suweldo ay hindi maaabot ng marami.
Ang kawalan ng karunungang bumasa’t sumulat ay hindi limitado sa
edad, lahi kasarian, o heograpiya. Higit sa tatlong milyong katutubong
nagsasalita ng Ingles na mga Taga-California ay hindi nakakaganap ng
tulad ng may karunungang bumasa’t sumulat.
Ang mga aklatan at mga paaralan ay magkakasamang nagtatrabaho
upang turuan ang ating mga kabataan at magkaloob ng mga programa para
sa karunungang bumasa’t sumulat sa mga may sapat na gulang at pamilya
upang baguhin ang kalakarang ito.
• Ang mga lokal na aklatan ay mahalaga sa edukasyon, nagkakaloob
ng ligtas na lugar para sa mga bata, at naglilingkod sa mga may
kapansanan.
Ang mga Aklatan ay nagkakaloob ng mahahalagang programa sa
pagpapahusay ng karunungang bumasa’t sumulat at kasanayan sa trabaho
para sa mga bata at mga may sapat na gulang. Ang mga ito ay ligtas na
lugar para sa mga estudyante upang mag-aral at kumpletuhin ang mga
araling-bahay. Para sa marami, ang mga ito lamang ang lugar para magaral at gumamit ng mga kompyuter upang makipagtagisan sa ekonomiya
ng impormasyon ngayon. Ang mga aklatan ay nagkakaloob din ng mga
librong may malalaking letra, mga libro sa teyp, at ibang mga serbisyo para
sa mga taong may kapansanan.
• Ang mga aklatan ay kulang sa pondo at nangangailangan ng
pagkumpuni.
Ang mabilis na pagtaas ng paggamit ng aklatan ay nagiging sanhi
upang mabilis na masira ang sistemang kulang na sa pondo. Maraming
komunidad na walang mga lokal na aklatan, sa kabila ng malaking paglaki
ng lokal na populasyon.
Ginagawa nitong mahirap na pakinabangan ang mahahalagang
programa sa pagbabasa, mga sentro ng araling-bahay ng estudyante, mga
serbisyo para sa mga matatanda at may kapansanan, at mga programa sa
karunungang bumasa’t sumulat.
Ang isang pagtasa ng mga pangangailangan sa taong 2003, isinagawa
ng Aklatan ng Estado ng California, ay nagpasiya na may higit sa 500

pampublikong aklatan na mga proyekto sa pagtatayo na kailangan sa
susunod na limang taon.
• Ang Panukala 81 ay hindi isang pagtaas ng buwis.
Sa paggamit ng pera sa bono ng estado para sa pagbabago ng yari o
pagtatayo ng mga aklatan, mas maraming lokal na pondo ang magagamit
para sa pagpapalawak ng mga programang pagbabasa ng mga bata,
pagpapabuti ng pagtitipon ng mga libro, pagkakaloob ng mga serbisyo
para sa matatanda at mga taong may kapanasanan, at pagtataas ng mga
pagsisikap para sa karunungang bumasa’t sumulat.
• Ang estado ay nagbabayad ng 65%—ang lokal na pamahalaan ay
nagbabayad ng 35%.
Habang ang pagsisikap na ito ay hindi magpopondo sa lahat ng ating
mga pangangailangan ng aklatan, ang mga inaprobahang proyekto ay
pinagsasama ang pareho ng pera sa bono ng estado (65% ng mga gastos ng
proyekto) at lokal na pagpopondo (35%), itinataas ang pagkamabisa ng mga
mahahalagang tagatulong na ito. Ang mga dating inaprobahang proyekto
sa pagitan ng mga aklatan at paaralan ay inaasinta para sa prayoridad
na pagpopondo. Karamihan sa mga bagong proyekto na pinopondohan
nitong pera sa bono ay magiging pagtutulungan din ng paaralan/aklatan.
• Ang Panukala 81 ay naglalagay ng pera sa mahahalagang
pangangailangan, hindi mga gugol sa pangangasiwa. Ayon sa batas,
ang mga lokal na pamahalaan ay hindi makakagamit kahit isang kusing
nitong pera sa bono para sa mga gastos sa pangangasiwa.
Ang mga aklatan ay maaaring magtayo ng mga sentro ng aralingbahay para sa mga estudyante, palawakin ang mga sentro ng karunungang
bumasa’t sumulat at mga pasilidad para sa mga programang pagbabasa,
at pahusayin ang mga sistema ng kuryente at telekomunikasyon upang
bigyang-daan ang mga kompyuter at itaas ang daan sa Internet ng mga
estudyante, mga taong may kapansanan, at mga nag-aaral na may sapat
na gulang.
• Sa pagpapalakas ng pagtutulungan sa pagitan ng mga aklatan at
paaralan, ang Panukala 81 ay magiging isang mahalagang bahagi ng
pagkakamit ng mga hangarin sa kurunungang bumasa’t sumulat ng
California at sa pagpapalakas ng ating buong sistema ng edukasyon.
Mangyaring sumama sa amin.
Bumoto ng Oo sa Panukala 81.
JACQUELINE JACOBBERGER, Presidente
Liga ng mga Babaeng Botante ng California
HENRY L. LACAYO, Presidente ng Estado
Kongreso ng Matatanda ng California
MARY BERGAN, Presidente
Pederasyon ng mga Guro ng California

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 81
Di ba sinabi namin na ang mga tagasuporta ng Panukala 81 ay magsasabi
sa inyo kung gaano katindi ang pangangailangan nila ng inyong pera? Gaya
ng sinabi namin, sasabihin nila na wala silang sapat na pera, at ang perang
ito lamang ang magliligtas sa mga aklatan sa estadong ito.
Ano ang nangyari sa $300 milyong pautang na ibinigay natin sa kanila
noong 2000, anim na taon pa lang ang nakalilipas? Paano nila ginasta ang
pera? Kung babalik kayo at babasahin ang kanilang mga pangangatwiran
mula sa panahong iyon, sinabi nila ang eksaktong bagay na ito na sinasabi
nila ngayon.
Ang problema ay ang mga pulitiko ay tumangging gawing prayoridad
ang mga aklatan. Ngayon, ang paggasta ng estado ay $43 bilyon na higit sa
paggasta noong 7 taon na ang nakalilipas. Hindi ba maaaring gamitin na
lamang ng estado ang dalawang porsiyento ng perang iyon upang bayaran
ang mga pagpapahusay ng aklatan?
Oo, magagawa nila, pero iyon ay nangangahulugan na ang mga pulitiko
ay kukuha ng pera mula sa kanilang mga paboritong proyekto, tulad ng
kawanggawa ng pamahalaan, libreng pangangalagang pangkalusugan, at
binawasang matrikula sa kolehiyo para sa mga ilegal na dayuhan, at ibigay
ito sa mga aklatan.
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Bakit nila gagawin iyon, gayunman, kung patuloy nating hinahayaaan
sila na humiram ng pera para sa mga serbisyong gusto nila, at pinapayagan
sila na gastahin ang ating mga dolyar na buwis sa kanilang mga paboritong
proyekto?
Ang pagboto laban sa bonong ito ay hindi isang boto laban sa mga
aklatan. Ito ay isang boto laban sa mga malalakas gumastang pulitiko na
ginagasta ang kanilang pera sa kendi, at bumibili ng karne at tinapay sa
pamamagitan ng kanilang kard ng kredito.
Magsasabi tayo ng hindi ngayon, o hindi magtatagal ay haharap sa
pagbangkarote. Sumama sa amin at magsabi ng hindi.
MIYEMBRO NG ASEMBLEYA RAY HAYNES, Miyembro
Asembleya ng Estado ng California
JON COUPAL, Presidente
Howard Jarvis na Kapisanan ng mga Nagbabayad ng Buwis
LEW UHLER, Presidente
Pambansang Komite sa Limitasyon sa Buwis

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.

PAGPAPAHUSAY NG PAGBABASA AT KARUNUNGANG BUMASA’T SUMULAT AT PAGTATAYO PANUKALA
AT PAGBABAGO NG YARI NG PAMPUBLIKONG AKLATAN NG CALIFORNIA BATAS NG
2006 SA BONO.
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PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 81
Hindi ito ay kailanman magiging sapat.
Alam ba ninyo, bago ang 1986, ang utang ng estado ay $4 na bilyon
lamang sa mga bono? Ang California at ang mga nagbabayad ng buwis
dito ay nagtayo ng ating buong sistema ng priwey, sa buong sistema ng
unibersidad, sa ating sistema ng tubig, at sa lahat ng ating mga mababa at
mataas na paaralan nang walang hiniram na pera.
Ngayon, tayo, ang ating mga anak, at ang ating mga apo ay may utang
na $50 bilyon, isang libo dalawang daan at limampung porsiyentong
pagtaas sa 20 taon lamang. At ito ay hindi pa sapat.
Noong 1988, sinabi sa atin ng mga pulitiko na masama ang kalagayan
ng ating mga aklatan, at kailangan ng karagdagang pera. Sinabi sa atin
na kahit na ang estado ay may $20 bilyon na badyet, masama ang ating
kalagayan. Sinabi sa atin na hindi kaya ng estado na gumasta ng kahit
ano mula sa mga badyet nito sa mga aklatan, at kailangan nating humiram
ng pera. Kaya inilabas natin ang ating kard ng kredito at humiram ng
$75 milyon.
Pero ito ay hindi sapat.
Noong 2000, sinabi sa atin na ang ating mga aklatan ay masama na
naman ang kalagayan, at, kahit na ang badyet ng estado ay $64 na bilyon,
hindi natin kayang gumasta ng kahit magkano sa perang iyon sa mga
aklatan, at kailangan nating humiram ng $350 milyon pa para sa mga
aklatan. Sinabi sa atin ng mga pulitiko na ililigtas natin ang ating mga
aklatan kung hihiramin nating ang perang ito nang isang beses pa. Kaya
muli nating inilabas ang ating kard ng kredito at humiram ng pera.
Pagkaraan ng anim na taon, sinasabi sa atin muli na kailangan nating
humiram ng pera para sa mga aklatan, ngayon ang kailangan nila ay
$600 milyon.
Mula noong 1988, ang presyo para sa ting mga aklatan ay tumaas ng 600
porsiyento sa mga hiniram na pera. Mula noong 1988, ang badyet ng estado
ay tumaas ng 500 porsiyento, mula $20 bilyon patungo sa $100 bilyon. Ang

estado ay may limang ulit ng pera nito noong 1988, at hindi ito makahanap
ng $600 milyon para sa mga aklatan? Sa ating kasalukuyang badyet, ang
$600 million ay 6/10 na bahagi ng isang porsiyento ng badyet. Gumasta
tayo ng $9 bilyon sa kawanggawa ng pamahalaan sa ilegal na dayuhan
nitong nakaraang taon, pero ang estado ay hindi makahanap ng pera para sa
mga aklatan, at kailangang humiram muli ng pera? May mali dito.
Sasabihin sa atin kung gaano kahalaga ng mga aklatan, at kung bakit
kailangan natin na muling humiram ng pera. Gusto ng mga pulitiko na
ang ating mga anak at ang ating mga apo ay patuloy na magbayad ng mas
marami, kaya patuloy silang nagbibigay ng mas marami ng kanilang pera
sa mga ilegal na dayuhan at nagpapalayaw sa sarili na mga burukrata.
Ang tanging paraan upang mapigilan natin ito ay magsabi ng hindi.
Baka kung magsabi tayo ng hindi, titigil na sila sa paghiling sa atin na
ilabas ang kard ng kredito. Baka tumigil na sila sa paggasta ng pera sa
mga bagay na ayaw natin, at simulan ang paggasta nito sa mga bagay na
gusto natin, tulad ng mga aklatan. Sa halip na hayaan silang humiram ng
pera, kailangan nating sabihin sa kanila na kunin ang pera mula sa mga
ilegal, ibigay ito sa atin sa mga aklatan. Mangyaring magsabi ng hindi sa
bonong ito. Ito ay hindi pagsasabi ng hindi sa mga aklatan, ito ay pagsasabi
ng hindi sa nagpapalayaw sa sarili na mga pulitiko na hindi matalinong
gumasta ng ating mga dolyar na buwis.
Sabihin sa kanila na sobra na.
MIYEMBRO NG ASEMBLEYA RAY HAYNES, Miyembro
Asembleya ng Estado ng California
LEW UHLER, Presidente
Pambansang Komite sa Limitasyon sa Buwis
JON COUPAL, Presidente
Howard Jarvis na Kapisanan ng mga Nagbabayad ng Buwis

SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 81
Ang pangangatwiran ng mga kalaban ay mapanligaw.
Ang mga pangangailangan ng impra-istruktura ng California ay
nangangailangan ng pamumuhunan. Noong mga taon ng 1950 at 60, nang
ang marami sa magagaling na proyektong pagtatayo ng estado ay ginagawa,
ang mga bono ay karaniwang ginagamit na paraan ng pagtustos.
Sa ilalim ng Panukala 81, ang taunang pagbabayad sa interes at
prinsipal ay wala pang $2 kada residente ng California . . . upang itayo at
baguhin ang yari ng dose-dosenang aklatan sa buong estado. . . magdala
ng libu-libong lokal na trabaho, at palakasin nang malaki ang mga lokal na
ekonomiya. . . ibunsod ang mga pagtutulungan sa pagitan ng mga aklatan
at mga paaralan. . . tumulong na labanan ang kawalan ng karunungang
bumasa’t sumulat at suportahan ang edukasyon.
Ang populasyon ng mga kabataan at matatanda ng California— ang
dalawang pinakamahalagang gumagamit ng aklatan—ay labis na dumami
at patuloy na nadaragdagan.
Bagaman ang Panukala 81 ay humihingi ng halagang malaki ang
kababaan sa $4 na bilyon na kailangan upang lubusang matugunan ang
inaasahang pangangailangan bago lumampas ang 2011, sa pagsasama ng
65% ng panumbas ng estado sa 35% na lokal na nilikhang mga pondo, ang
Panukala 81 ay aktuwal na magreresulta sa halos $900 milyon na ginagasta
sa mga lokal na komunidad.

At, ang mga aklatan ay mas makabuluhan higit kailanman sa panahon
ng Internet. Ang mga ito ay tagatulong ng mga taong kailangan ng tulong,
pagtuturo, o libreng daan sa mga kompyuter o mabilis na Internet. Ang
mga aklatan ay mga sentro ng komunidad at mga ligtas na lugar para
puntahan ng mga bata pagkalabas ng paaralan. Ang mga ito ay tumutulong
na labanan ang kawalan ng karunungang bumasa’t sumulat at mahalagang
sangkap ng mahusay na edukasyon. Bisitahin lamang ang inyong lokal
na aklatan sa araw ng Sabado at Linggo, isang hapon ng pangkaraniwang
araw, o anumang umaga sa oras ng pagbubukas. Makakahanap kayo ng
isang institusyon na buhay, maraming tao, at mahalaga sa komunidad.
Suportahan ang pagtutulungan ng paaralan/aklatan. Bumoto ng Oo sa
Panukala 81.
BILL HAUCK, Presidente
Bilog ng Mesa ng Negosyo ng California
JONATHAN LIGHTMAN, Tagapagpaganap na Direktor
Kapisanan ng mga Tagapagturo ng mga Kolehiyo ng Komunidad ng
California
TED LEMPERT, Presidente
Children Now

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.

Mga Pangangatwiran | 13

81

Panukala

82

PRESCHOOL NA EDUKASYON. BUWIS SA BAHAGI NG
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INISYATIBONG SUSOG SA KONSTITUSYON AT BATAS.

OPISYAL NA TITULO AT KABUURAN

Inihanda ng Pangkalahatang Abugado

Preschool na Edukasyon. Buwis sa Bahagi ng Kita na Makalampas ng $400,000 Para sa
Mga Indibidwal; $800,000 Para sa Mga Mag-Asawa.Inisyatibong Susog sa Konstitusyon
at Batas.

82

• Nagtatatag ng karapatan sa boluntaryong preschool para sa lahat ng apat-na-taong gulang na bata.
• Pinopondohan ng 1.7% buwis sa bahagi ng indibidwal na kita na makalampas ng $400,000; makalampas ng
$800,000 para sa mga mag-asawa.
• Pinangangasiwaan ng Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ng estado at ng mga superintendente ng
paaralan ng county.
• Nag-uutos sa mga county na maghanda ng mga ulat sa mga kurikulum, pakikipag-ugnayan, mga pasilidad,
koordinasyon ng pag-aalaga ng bata, pagbadyet, pagkuha at pagbabayad ng guro.
• Tinatakdaan ang mga gugol sa pangangasiwa; nag-aatas ng mga pagsusuri ng programa.
• Nag-aatas sa Superintendente ng estado na bumuo ng kredensiyal sa pagtuturo ng preschool na may pinansiyal
na tulong sa mga estudyanteng naghahangad ng kredensiyal.
• Hindi isinasama ang kita mula sa mga takda sa paglalaan, mga kalkulasyon ng Panukala 98.

Kabuuran ng Tantiya ng Pambatasang Manunuri sa Netong Tama sa Pananalapi ng Estado
at Lokal na Pamahalaan:
• Naragdagang mga kita ng estado na humigit-kumulang sa $2.1 bilyon sa 2007-08, lalaki taun-taon kasabay ng
ekonomiya hanggang humigit-kumulang sa $2.6 na bilyon sa 2010-11, kung kailan ang programang preschool
ay bubuksan sa lahat ng 4-na-taong gulang sa estado.
• Ang mga kita ay gagamitin para lamang sa bagong programang preschool ng estado at gagastahin upang
patakbuhin ang programa, magbayad para sa mga pasilidad, magsanay ng mga guro, at magkaloob ng reserba
sa pagpapatakbo.
PAGSUSURI NG PAMBATASANG
MANUNURI

PANGKALAHATANG-TANAW SA
PANUKALANG-BATAS
Ang panukalang ito ay nagbabago sa Konstitusyon
ng California at batas ng estado upang lumikha at
sumuporta ng isang bago, pinopondohan ng publiko, na
programang preschool para sa mga bata na papasok sa
taon bago ang kindergarten. Ang Pigura 1 ay nagpapakita
ng mga pangunahing tadhana ng panukalang ito, na
tinalakay nang mas detalyado sa ibaba.

PIGURA 1
Panukala 82: Mga Pangunahing Tadhana

¸

Nagtatatag ng karapatan sa lahat ng bata na
tumanggap ng isang taon ng boluntaryong
pinopondohan ng estado na preschool simula sa 2010.

•

Nag-aalay ng programa ng hindi kukulangin sa tatlong
oras sa isang araw para sa 180 araw sa isang taon.

•

Lumilikha ng mga bagong pamantayan para sa
kurikulum at mga kuwalipikasyon ng guro.

¸

Pangkaraniwan, ang isang programa kung saan ang
mga bata ay inaalagaan sa mga grupo ay tinatawag na
pag-aalagang nakabase sa sentro, kilala rin bilang sentro
pag-aalaga ng bata o pag-aalaga sa araw, o paaralan
ng maliliit na bata. Ang mga datos ng pagtatanong ay
nagmumungkahi na 62 porsiyento ng 4 na taong gulang
14 | Titulo at Kabuuran/Pagsusuri

Bagong Buwis sa Malalaki ang Kita

•

Nagpapataw ng karagdagang buwis sa malalaki ang
kita sa estado.

•

Ginagamit ang mga kitang ito sa buwis para lamang sa
bagong programang preschool.

BATAYAN
Bago simulan ang kindergarten, karamihan sa
mga bata sa California ay dumadalo sa isang anyo ng
programang preschool o pag-aalaga ng bata. Maraming
magkakaibang uri ng programa na iniaalay.

Paglikha ng Bagong Programang Preschool

•

¸

Pagpopondo Para sa Bagong Programang Preschool

•

Nagtataas ng malaki sa antas ng pagpopondo kada
bata para sa karamihan ng mga bata ng preschool.

•

Nagkakaloob ng karagdagang pagpopondo upang
suportahan ang mga pasilidad na gagamitin sa bagong
programa.

•

Nagkakaloob ng mga gawad sa mga estudyante at sa
mga kolehiyo at unibersidad upang suportahan ang
pagsasanay para sa mga guro at katulong.

PRESCHOOL NA EDUKASYON. BUWIS SA BAHAGI NG
KITA NA MAKALAMPAS NG $400,000 PARA SA MGA
INDIBIDWAL; $800,000 PARA SA MGA MAG-ASAWA.
INISYATIBONG SUSOG SA KONSTITUSYON AT BATAS.

Panukala

82

PAGSUSURI NG PAMBATASANG MANUNURI (IPINAGPAPATULOY)
ng estado ay dumadalo sa isang anyo ng programang
nakabase sa sentro bago pumasok sa kindergarten. Ang
bilang ng mga lumalahok, gayunman, ay nag-iiba ng
malaki batay sa antas ng kita ng pamilya. Halimbawa,
mga 80 porsiyento ng 4 na taong gulang sa mga pamilyang
may mataas na kita (kumikita ng higit sa $75,000 isang
taon) ang dumadalo sa mga programang nakabase sa
sentro, habang ang maikukumparang bilang para sa mga
pamilya na may mababang kita (wala pang $18,000 sa
isang taon) ay 49 na porsiyento. Ang mga batang wala
sa pag-aalagang nakabase sa sentro ay inaalagaan ng
mga magulang o kamag-anak, o pinaglilingkuran ng
ibang mga kaayusan (kabilang ang mga tagapag-alaga
ng bata, mga yaya, at mga tagapagkaloob ng pag-aalaga
ng bata ng pamilya).
Lahat ng programang nakabase sa sentro ay
dapat makatugon sa pinakamababang mga iniaatas sa
kalusugan at kaligtasan upang bigyan ng lisensiya ng
estado. Sa mga bata na nasa pag-aalagang nakabase
sa sentro, ang mga kalahati ay pinaglilingkuran ng
mga pang-estado at pederal na programa. Ang mga
programang ito ay pangunahing naglilingkod sa mga
bata na galing sa mga pamilya na may mababang kita.
Ang tatlong pinakamalaking programa ay:
•

Preschool ng Estado. Ang programang ito ay
nagkakaloob ng mga serbisyo 3 oras sa isang araw,
175 araw sa isang taon. Ito ay nagpopokus sa
pagtulong sa mga bata na may parehong kasanayan
sa akademiko at pag-unlad. Ang estado ay gumagasta
ng humigit-kumulang na $210 milyon taun-taon para
sa mga 4 na taong gulang sa programa.
• Pangkalahatang Pag-aalaga ng Bata ng Estado.
Ang programang ito, na pangkaraniwang tumatakbo
ng 220 araw sa isang taon, ay katulad sa preschool
sa umaga, na may mga programang pagpapaunlad na
pinapangasiwaan ng may sapat na gulang sa hapon.
Ang estado ay gumagasta ng humigit-kumulang na
$150 milyon taun-taon para sa mga 4 na taong gulang
sa programang ito.
• Pederal na Head Start. Ito ay nagkakaloob ng
pareho ng programang edukasyon at mga serbisyong
suporta ng pamilya —kabilang ang mga serbisyo
sa kalusugan, nutrisyon, at lipunan. Ang pederal na
pamahalaan ay gumagasta ng humigit-kumulang na
$500 milyon taun-taon para sa mga 4 na taong gulang
sa California sa programang ito.
Ang iba-ibang tagapagkaloob—pareho ng dinagtutubo at nagtutubo—ay naglilingkod sa ibang
kalahati ng mga 4 na taong gulang ng California na
Para sa teksto ng Panukala 82 tingnan ang pahina 51.

dumadalo sa mga programang nakabase sa sentro. Ang
mga pamilya ay pangkaraniwang nagbabayad para
sa mga serbisyong ito. Kahit na karamihan sa mga
programang nakabase sa sentro ay lisensiyado ng estado,
ang mga programa ay maaaring mag-iba nang malaki sa
pokus, kayarian, halaga ng paglahok, at edukasyon ng
mga guro.

MUNGKAHI
Ang Panukala 82 ay lumilikha ng isang bagong
programa ng estado na nagpapalawak ng malaki sa
daan sa preschool na pinopondohan ng publiko.

Ano ang Sakop ng Programa?

Ang bagong programa ay nagkakaloob sa mga
4 na taong gulang ng daan sa isang taon ng libreng
preschool. Ang panukalang ito ay gumagarantiya na
ang serbisyong ito para sa lahat ng batang ipinanganak
sa o pagkaraan ng Hunyo 6, 2006 (magiging 4 na taong
gulang simula sa preschool sa 2010). Ang paglahok
sa bagong programang preschool ay magiging
boluntaryo. Ito ay magiging libre rin. (Ang panukala ay
nagkakaloob ng eksepsiyon sa kaso ng “emerhensiyang
pagpopondo,” kapag ang Lehislatura ay maaari, sa
pamamagitan ng dalawang-ikatlong boto at pag-aproba
ng Gobernador, magpasa ng isang-taon na iniaatas na
ang mga magulang ay magbibigay ng bayad upang
masakop ang mga gastos ng programa. Kahit sa kasong
ito, walang bata na maaaring pagkaitan ng daan batay
sa kawalan ng kakayahang magbayad.)

Ano ang mga Pangunahing Sangkap ng Programa?

Ang programang preschool ay bubuuin ng mga
sumusunod na pangunahing sangkap:
•

Mga Pamantayan ng Kurikulum. Ang estado ay
magpapasiya ng mga bagong pamantayan ng kung
ano ang ituturo sa bagong programang preschool.
Ang mga pamantayang ito ay ibabatay sa (1) kung
ano ang ipinasiya ng estado na angkop sa edad at pagunlad at (2) ang akademikong nilalaman na ituturo sa
kindergarten hanggang grado 3 sa mga silid-aralan.
• Mga Proporsiyon ng mga Tauhan. Ang bagong
programa ay nag-aatas na sa bawat 20 bata, kailangang
magkaroon ng kahit isang guro na may kredensiyal
at isang katulong sa pagtuturo. Sa paghahambing,
ang mga programang preschool ng estado ay dapat
magkaroon ng mga proporsiyon ng hindi hihigit sa
24 na bata na tinuturuan ng isang guro at dalawang
may sapat na gulang. Ang ibang mga lisensiyadong
programang preschool ay dapat na may proporsiyon
Pagsusuri | 15
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na hindi kukulangin sa 1 guro sa 12 bata, o 1 guro at
1 katulong sa 15 bata.
• Daan. Ang panukalang ito ay nag-aatas na: (1) ang
mga preschool ay itayo sa malapit sa bahay ng mga
estudyante, (2) ang mga magulang ay pahintulutan
na pumili sa mga programa, at (3) ang mga batang
may mga espesyal na pangangailangan (kabilang
ang mga nangangailangan ng mga serbisyo ng
espesyal na edukasyon at mga hindi nagsasalita
ng Ingles) ay may daan sa programa.
• Mga Oras ng Pagpapatakbo. Ang bagong
programang preschool ng estado ay dapat patakbuhin
ng hindi kukulangin sa 3 oras sa isang araw, 180
araw sa isang taon. Ito ay katulad ng kasalukuyang
iniaalay ng karamihan sa mga programang preschool,
bagaman ang pang-estado at pederal na mga programa
lamang ang may partikular na iniaatas na pambatas.

Paano Maaapektuhan ang mga Guro?

Ang mga gurong nagtatrabaho sa isang preschool na
pinopondohan ng panukalang-batas na ito ay kailangang
(1) makatugon sa mga iniaatas na kuwalipikasyon at
(2) bayaran sa mga tinukoy na antas.
Mga Iniaatas na Kuwalipikasyon ng Guro. Ang
panukalang ito ay nagtataas ng malaki sa mga iniaatas
na pang-edukasyon para sa mga guro ng preschool. Ito
ay nag-aatas na bago lumampas ang Hulyo 2014, lahat
ng guro sa bagong programang preschool ng estado ay

dapat magkaroon ng digri sa apat na taong kolehiyo.
(Tinatantiya ng mga mananaliksik na humigitkumulang na 30 porsiyento ng mga guro ng preschool
sa California ang kasalukuyang may digri sa kolehiyo.)
Bago lumampas ang Hulyo 2016, kakailanganin din ng
mga guro na magkaroon ng kredensiyal sa pagtuturo
ng maagang pag-aaral. Ito ay malamang na mag-atas
ng karagdagang taon ng edukasyon na lampas sa digri
sa kolehiyo. (Ang mga guro sa paaralang elementarya
ay maaaring magturo sa bagong programang preschool
kung sila ay tumanggap ng kanilang mga kredensiyal sa
pagtuturo ng elementarya bago ang 2010 at kumuha ng
halos isang taon ng mga klase sa kolehiyo sa maagang
edukasyon ng bata.)
Sa kasalukuyan, walang pinakamababang iniaatas
na edukasyon para sa mga katulong sa pagtuturo na
nagtatrabaho sa mga programang preschool. Ang
Panukala 82 ay nag-aatas na ang mga katulong sa
preschool sa bagong programa ng estado ay kukumpleto
ng 48 yunit ng kolehiyo, kabilang ang 24 na yunit ng
maagang edukasyon ng bata.
Ang Pigura 2 ay nagsasabuod ng mga bagong iniaatas
na ito at ikinukumpara ang mga ito sa kasalukuyang
lisensiyadong mga programang preschool.
Mga Iniaatas na Kabayaran ng Guro. Ang panukala
ay nagpapasok ng mga iniaatas sa kabayaran para sa
mga guro at katulong sa preschool. Sa kasalukuyan, ang

PIGURA 2
Mga Iniaatas na Edukasyon ng mga Guro/Katulong ng Preschool
Kasalukuyan

Panukala 82

Mga Guro—Mga Preschool ng Estado:
Mga Guro:
• 40 yunit (humigit-kumulang na 11/4 taon ng kolehiyoa) • Digri sa kolehiyo
• 24 na yunit sa ECEb
• Kredensiyal sa ECE
• Ang mga iniaatas na ito ay pangkaraniwang

mangangailangan ng limang taon ng kolehiyo
c

Mga Guro—Mga Lisensiyadong Preschool :
• 12 yunit sa ECE (humigit-kumulang na 1/2 taon

ng kolehiyoa)
Mga Katulong:
• Wala

a

Mga Katulong:
• 48 yunit (humigit-kumulang na 11/2 taon ng kolehiyoea)
• 24 na yunit sa ECE (kulang sa 1 taon ng kolehiyoa)

Ipinapalagay na ang mga yunit ay batay sa semestre.
Maagang edukasyon ng bata.
c
Mga preschool na binigyan ng lisensiya ng estado dahil nakatugon sa pinakamababang iniaatas na kalusugan at kaligtasan. Kabilang sa mga ito ang maraming
pribadong preschool.
b
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mga lokal na programa ay may buong kapangyarihan na
ipasiya kung anong antas ng suweldo at benepisyo ang
ipagkakaloob sa kanilang mga empleyado sa preschool.
Tinatantiya ng mga mananaliksik na ang mga guro sa
preschool ay kumikita ng pangkaraniwang taunang
suweldo na humigit-kumulang na $27,000.
Ang panukala ay nag-aatas na, sa sandaling
magkaroon sila ng digri sa kolehiyo at kredensiyal sa
pagtuturo ng maagang pag-aaral, ang buong-oras na
mga guro sa preschool ay babayaran nang “katulad”
ng mga guro sa kindergarten hanggang grado 12 (K-12)
na sistema ng pampublikong paaralan sa kanilang lokal
na county. (Ang panukala ay nagpapakahulugan sa
“buong-oras” bilang pagtuturo ng dalawang tatlongoras na sesyon kada araw.) Sa kasalukuyan, ang
pangkaraniwang taunang suweldo ng guro sa buong
estado para sa pampublikong K-12 na mga pinag-isang
distrito ng paaralan ay humigit-kumulang na $60,000.
Kasama ng mga benepisyong pangkalusugan at mga
kontribusyon ng estado at distrito para sa pagretiro, ang
pangkaraniwang taunang kabayaran ng mga guro sa
K-12 ay kasalukuyang humigit-kumulang na $76,000.
Tulad ng mga guro, ang mga katulong sa bagong
programang preschool ay babayaran ng katulad sa mga
katulong sa sistema ng K-12.
Bilang karagdagan, ang panukala ay nagpapalawig
ng mga karapatan sa sama-samang pakikipagkasundo
na kasalukuyang iniaalay sa mga guro ng pampublikong
paaralan sa lahat ng empleyado na nagtatrabaho sa
mga tagapagkaloob ng bagong programa ng preschool,
kabilang ang mga nagtatrabaho para sa mga pribadong
tagapagkaloob ng preschool.

mga tagapagkaloob ay kailangang makatugon sa lahat
ng iniaatas na inilarawan sa itaas upang makatanggap
ng pagpopondo. Ang mga kasalukuyang programang
Preschool ng Estado, Pangkalahatang Pangangalaga
ng Bata ng Estado, at Head Start ay bibigyan ng
prayoridad sa pagtanggap nitong bagong pagpopondo.
Katulad ng K–12 na mga pampublikong paaralan,
ang mga tagapagkaloob ng preschool ay kailangang
hindi nagdidiskrimina at walang kinasasapiang
relihiyon upang maging karapat-dapat sa bagong
pampublikong sistema.
Ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo
(SPI) ng estado ay magkakaroon ng responsibilidad
sa pangangasiwa ng bagong programang preschool.
Ang SPI ay maglalaan ng pagpopondo para sa
bagong programang preschool sa COE batay sa isang
magkakatulad, kada estudyante na antas sa buong
estado. Sa unang sampung taon ng programa, ang mga
pondo ay ipapamahagi sa buong county batay sa bilang
ng mga 4 na taong gulang sa bawat county. Pagkaraan,
ang mga pondo ay ipapamahagi batay sa bilang ng mga
estudyante na pinaglilingkuran ng bawat county.

Paano Popondohan ang Bagong Programang
Preschool?

Ang panukala ay nagtatatag ng isang bagong
antas ng buwis sa personal na kita (PIT) sa malalaki
ang kita upang suportahan ang bagong programang
preschool. Ang panukalang-batas na ito ay magpapataw
ng karagdagang 1.7 porsiyento na antas ng buwis sa
mabubuwisang kita:

Sino ang Mangangasiwa ng Programa?

•
•
•

Ang mga COE ay pipili ng mga programang
pampubliko at/o pribadong preschool upang maglingkod
bilang mga tagapagkaloob ng bagong programa. Ang

Ito ay magtataas na pinakamataas na “mardyinal” na
antas ng buwis (ang antas na iniaaplay sa huling dolyar
na kita) mula 9.3 porsiyento patungo sa 11 porsiyento.
(Tingnan ang kahon sa susunod na pahina para sa
halimbawa ng kung paaano makakaapekto ang bagong
antas sa mga nagbabayad ng buwis.) Pinagsama, ang
mga kumikita ng malaki ay kasalukuyang kumakatawan
sa wala pang 1 porsiyento (o humigit-kumulang
sa 100,000) ng kabuuang personal na kita ng mga
nagbabayad ng buwis sa estado. Ang mga nagbabayad
ng buwis ay nagbabayad ng humigit-kumulang sa
isang-ikatlo ng $45 bilyon sa taunang kita ng PIT.
Ang mas mataas na antas ng buwis ay magkakabisa sa
Enero 1, 2007.

Ang mga Opisina ng Edukasyon ng County (mga
COE) ay magkakaroon ng pangunahing responsibilidad
sa pagpapatupad ng programa sa lokal na antas.
Dapat din silang bumuo ng mga detalyadong plano na
naglalarawan kung paano tutugunan ng county ang mga
iniaatas ng programa. Ang mga COE ay makakapiling
simulan ang pag-aalay ng mga serbisyo sa mga bata
sa 2007, simula sa mga naninirahan sa malapit sa mga
nakakaganap na paaralang elementarya, o maaari silang
maghintay at mag-alay ng mga serbisyo sa lahat ng
interesadong estudyante simula sa taglagas ng 2010.

Para sa teksto ng Panukala 82 tingnan ang pahina 51.

Mga Indibidwal—$400,000.
Mga Puno ng Sambahayan—$544,457.
Mag-asawa—$800,000.
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Ang isang Halimbawa ng Epekto ng Bagong
Antas ng Buwis

82

Ang isang tao na may mabubuwisang kita
na $700,000 sa isang taon ay kasalukuyang
nagbabayad ng mga buwis sa personal na kita
ng taong 2005 ng humigit-kumulang na $63,000.
Karamihan sa kita ay kasalukuyang bubuwisan
sa pinakamataas na mardyinal na antas ng estado
na 9.3 porsiyento. Sa ilalim ng Panukala 82, ang
kaparehong taong ito ay magbabayad ng 9.3
porsiyento sa karamihan ng kita na hanggang
$400,000, pero magbabayad ng 11 porsiyento sa
kita sa pagitan ng $400,000 at $700,000. Ito ay
magreresulta sa kabuuang pagbabayad ng buwis
sa ilalim ng panukalang-batas na $68,100—isang
pagtaas ng $5,100.

Ang Panukala 63, ipinasa ng mga botante noong
2004, ay nagpapataw ng karagdagang 1 porsiyentong
antas ng buwis sa mga kita na higit sa $1 milyon upang
suportahan ang mga serbisyo sa kalusugan ng isip. (Ang
buwis ay kasalukuyang lumilikom ng humigit-kumulang
na $700 milyon sa isang taon para sa mga serbisyong
ito.) Ang mga nagbabayad ng buwis na may mga kita
na higit sa $1 milyon ay patuloy na magbabayad nitong
karagdagang antas sa ilalim ng Panukala 82. Kaya, ang
karagdagang 1.7 porsiyentong antas ng Panukala 82
ay magtataas sa kabuuang mardyinal na antas ng PIT
ng mga nagbabayad ng buwis mula sa 10.3 porsiyento
patungo sa 12 porsiyento. Batay sa kasalukuyang
impormasyon, ito ang magiging pinakamataas na antas
ng PIT ng estado sa bansa.

Paano Gagamitin ang mga Pondo?

Ang mga kitang nilikha mula sa bagong buwis
na inilarawan sa itaas ay idedeposito nang tuwiran sa
isang espesyal na pondo ng preschool ng estado. Ang
mga kita ay magagamit lamang upang suportahan ang
bagong programang preschool at hindi para sa anumang
ibang layunin o programa.
May apat na pangunahing paraan kung saan ang
mga pondong ito ay gagastahin: (1) pagpopondo sa
pang-araw-araw na pagpapatakbo ng mga preschool, (2)
pagtatag ng mga pasilidad upang gamitin ng programa,
(3) pagsasanay ng mga guro at katulong, at (4) pagbuo
ng isang reserbang pondo upang tumulong na igarantiya
ang katatagan ng programa sa hinaharap.
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Mga Pagpapatakbo ng Programa. Ang karamihan
ng mga kitang nilikha para sa programang preschool
ay gagamitin upang magkaloob sa mga suweldo at
benepisyo para sa mga guro, katulong, at direktor;
bumili ng mga gamit at materyal; ipatupad, timbangin,
at pangasiwaan ang programa; at suportahan ang
ibang mga pangangailangan sa pagpapagtakbo at
pagpapanatili. (Ang panukala ay naglilimita sa mga
gastos sa pangangasiwa ng pang-estado at lokal
na programa sa hindi hihigit sa 6 na porsiyento ng
kabuuang taunang paggasta sa programa.)
Mga Pasilidad at Pagsasanay ng Guro. Bukod
sa mga patuloy na paggastang ito sa pagpapatakbo,
ang Panukala 82 ay naglalaan din ng mga partikular
na pondo para sa mga gastos sa pagsisimula. Ito ay
partikular na nagpapahintulot ng isang kabuuan na
hanggang $2.7 bilyon ng mga kita sa buwis na nilikha
para sa programang preschool na gagamitin pangunahin
sa loob ng unang sampung taon ng programa upang
pondohan ang mga sumusunod na aktibidad:
•

Hanggang $2 Bilyon Para sa mga Pasilidad na
Gagamitin sa mga Programang Preschool. Ang mga
pondong ito ay maaaring gamitin upang suportahan
ang pagtatayo, pag-arkila, pagbili, o pagbabago
ng yari ng mga pasilidad. Batay sa mga plano ng
pangangailangan ng pasilidad na isinumite ng bawat
COE, ang Superintendente ay magpapasiya ng oras
at pamamahagi ng pagpopondong ito.
• Hanggang $700 Milyon upang Tumulong na
Ihanda ang mga Guro at Katulong ng Preschool
upang Matugunan ang mga Bagong Iniaatas
na Kuwalipikasyon. Hanggang $200 milyon ang
maaaring gamitin para sa pinansiyal na tulong
(mga iskolarsip o mapapatawad na utang) upang
suportahan ang buong-oras o bahaging-oras na mga
estudyante na naghahangad ng edukasyon ng kolehiyo
na iniaatas sa mga guro at katulong sa bagong
programang preschool. Hanggang $500 milyon ang
maaaring ipagkaloob sa mga pampublikong kolehiyo
ng estado at unibersidad upang bumuo at mag-alay
ng kurso sa maagang edukasyon ng bata, kabilang
ang isang bagong programa sa pagkredensiyal ng
guro ng preschool.
Reserba. Bilang karagdagan, ang Panukala 82
ay nagtatatag ng reserba sa pagpapatakbo para sa
programang preschool. Sa unang sampung taon
pagkaraang ipasa ang panukala, ang isang bahagi ng
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mga kitang nilikha ng bagong buwis ay dapat itabi dito
sa reserbang kuwenta. Pagkaraan ng sampung taon, ang
kuwenta ay dapat magtaglay ng sapat na pondo upang
patakbuhin ang bagong programang preschool ng
isang taon. Maaaring gamitin ng programa ang reserba
sa alinmang taon na ang antas ng pagpopondo ng
programang preschool kada estudyante sa buong estado
ay hihina nang wala ito.
Mga Petsa ng Pagpapatupad. Gaya ng inilarawan
sa itaas, ang panukalang-batas ay may iba-ibang petsa
ng pagsisimula at takdang panahon na tinukoy para sa
iba-ibang mga aktibidad. Ang Pigura 3 ay nagsasabuod
nitong mga petsa ng pagpapatupad.

MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Ang Panukala 82 ay magkakaroon ng malalaking
epekto sa pareho ng kita at paggasta ng estado.

Mga Kita ng Estado

Gaya ng tinukoy sa itaas, ang mas mataas na antas
ng PIT na nilikha ng panukala ay magkakabisa sa Enero
1, 2007. Tinatantiya na ang antas na ito ay lilikom ng
halos $500 milyon sa 2006–07 (isang bahagi lamang na
epekto sa pananalapi). Ang mga kita ay tataas sa isang
buong-taon na halaga na humigit-kumulang na $2.1 bilyon
sa 2007–08, at saka lalaki sa humigit-kumulang na

$2.6 na bilyon bago lumampas ang 2010–11, kapag ang
programa ay bubuksan na sa lahat ng 4 na taong gulang
sa estado.
Maaaring Maging mga Tugon ng Nagbabayad
ng Buwis. Kung ano ang eksaktong itutugon ng mga
nagbabayad ng buwis sa mas mataas na mardyinal na
antas ng buwis na nilikha ng Panukala 82 ay mahirap
tantiyahin. Ang mga tantiya ng kita sa itaas, gayunman,
ay nagsasama ng mga partikular na aksyon na malamang
na gawin ng mga nagbabayad ng buwis. Halimbawa, ang
mga tantiya ay nagpapalagay na may mga nagbabayad
ng buwis na malaki ang kita na gagawa ng mga
aksyon—tulad ng pagpapalit ng paraan na ang ilang
kita na kaugnay ng negosyo ay ipinapahayag—upang
bawasan ang netong tama ng pagtaas ng antas ng PIT. Sa
pagbawas ng kabuuang kita na ipinapahayag nitong mga
malaki ang kita, ang mga aksyong ito ay magreresulta sa
ilang taunang kabawasan sa kita sa Pangkalahatan Pondo
ng estado (humigit-kumulang na $100 milyon) at ang
programang kalusugan ng isip na nilikha ng Panukala
63 (sa sampu-sampung milyon ng mga dolyar).
Ang mga tantiya sa itaas ay hindi, gayunman,
isinasaalang-alang ang mas matinding tugon ng
nagbabayad ng buwis—tulad ng pag-alis sa estado ng
malalaki ang kita o hindi paglipat dito—bilang resulta

PIGURA 3
Takdang Panahon ng Pagpapatupad ng Panukala 82
Pananalapi
2007

Ang bagong buwis sa mga malalaki ang kita ay nagsisimula upang lumikha ng kita para sa bagong
programang preschool (halos $2 bilyon taun-taon).
2007–17 Ang pagpopondo ay ipinagkakaloob sa mga pasilidad upang gamitin ng programang preschool
(hanggang $2 bilyon sa kabuuang buhay ng programa).
2016
Ang reserba sa pagpapatakbo ng estado ay dapat magtaglay ng sapat na pondo upang patakbuhin
ang programa ng isang taon.

Mga Iniaatas ng Programa
2007–10 Ang mga county ay makakapili na mag-alay ng mga personal na serbisyo sa mga 4 na taong gulang,
inuuna ang mga bata na naninirahan sa mga paaralang elementarya na mahina ang pagganap.
2010
Lahat ng 4 na taong gulang sa estado ay dapat na may pantay na daan sa libre, boluntaryong mga
serbisyo ng preschool.

Pagsasanay ng Guro
2007–17 Mga gawad na ipinagkakaloob sa mga pampublikong unibersidad at kolehiyo upang sanayin ang
mga guro at katulong (hanggang $500 milyon).
2007–17 Mga gawad na ipinagkakaloob sa mga indibidwal na kumukuha ng mga kurso sa kolehiyo na
iniaatas sa mga guro at katulong (hanggang $200 milyon).
2014
Ang mga guro ay dapat na may digri sa kolehiyo. Ang mga katulong ay may isang taon at kalahati
ng kolehiyo, at kumuha ng maraming kurso sa maagang edukasyon ng bata.
2016
Ang mga guro ay dapat na may kredensiyal sa pagtuturo ng maagang pag-aaral o ng katumbas.

Para sa teksto ng Panukala 82 tingnan ang pahina 51.
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ng matataas na antas. Kung ito ay mangyari, ang mga
kita para sa bagong programang preschool, ang mga kita
ng Pangkalatahang Pondo, at ng programang kalusugan
ng isip ng Panukala 63 ay maaaring mabawasan ng
mas malaki.

Tama sa Paggasta ng Programang Preschool

82

Gaya ng binanggit sa itaas, lahat ng kita na nalikom
ng mas mataas na antas ng buwis ay magagamit lamang
para sa bagong programang preschool. Ang mga
sumusunod na halaga ay itatabi sa unang sampung taon
ng programa:
• Hanggang $2.7 bilyon para sa mga pasilidad,
pagsasanay ng guro, at pinansiyal na tulong.
• Isang reserbang nagtataglay ng sapat na pondo sa
2017 upang patakbuhin ang programa sa isang taon.
Ang mga natitirang pondo ay magagamit sa pang-arawaraw na pagpapatakbo ng mga preschool.
Ang Panukalang-batas ay Magkakaloob ng
Humigit-kumulang na $6,000 Kada Estudyante.
Tinatantiya namin na magkakaroon ng humigitkumulang na $2 bilyon sa isang taon upang patakbuhin
ang programang preschool sa 2010–11, ang unang taon
na ang lahat ng 4 na taong gulang ay ginagarantiyahan
ng daan sa programang preschool. Ang antas ng
pagpopondo na ihahanda sa bawat estudyante ng
preschool ay depende pangunahin sa bilang ng mga
batang nagpasiyang lumahok sa programa. Batay sa
impormasyon mula sa ibang mga estado na nag-aalay
ng pampublikong preschool para sa lahat ng 4 na
taong gulang, ang aming pinakamahusay na tantiya ay
—paglipas ng panahon—halos 70 porsiyento ng mga
4 na taong gulang ay lalahok sa bagong programang
preschool. (Tingnan ang kahon sa malapit para sa
karagdagang impormasyon sa posibleng paglahok sa
programa.) Sa antas na ito, tinatantiya namin na sa
2010–11, ang panukala ay magkakakaloob ng humigitkumulang na $6,000 kada estudyante sa bagong
programang preschool. (Sa paghahambing, tinatantiya
namin na ang antas ng pagpopondo kada estudyante ng
California para sa kasalukuyang preschool ng estado ay
magiging humigit-kumulang na $4,000 sa 2010–11.)
Ang kabuuang halaga ng kita ay hindi magbabago
anuman ang bilang ng mga batang magpapatala, kaya
ang antas ng pagpopondo kada estudyante ay tataas
kung mas kaunting bata ang pipili na lumahok at
mababawasan kung mas maraming bata ang magpapatala
sa programa.
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Ang Bilang ng mga Lalahok ay Malamang
na Tumaas

Ang mga ulat mula sa ibang mga estado na
nagpatupad ng boluntaryong pampublikong
preschool para sa lahat ng 4 na taong gulang ay
nagmungkahi na hanggang 70 porsiyento ng mga
4 na taong gulang sa California ay maaaring pumili
na lumahok sa bagong programa ng estado habang
tumatagal ang programa. Bilang karagdagan, may
mga pamilya na pipili na panatilihin ang kanilang
mga anak sa mga pribadong preschool. Ito ay
maaaring humigit-kumulang na 10 porsiyento ng
lahat ng 4 na taong gulang. Isinama ang pareho
ng inaasahang antas ng paglahok ng pribado
at pampublikong preschool, ang porsiyento ng
mga 4 na taong gulang na dadalo sa preschool
na nakabase sa sentro ay maaaring tumaas ng
hanggang 80 porsiyento sa buong estado. Ito
ay maihahambing sa kasalukuyang tantiya ng
pagpapatala ng nakabase sa sentro na 62 porsiyento.

Ang mga Kasalukuyang Programa ay Maaaring
Magpagaan sa Tantiya ng Kada-Mag-aaral na
Pagpopondo sa Buong Estado ($750 hanggang
$2,000 Kada Mag-aaral). Maaari ring samantalahin
ng bagong programang preschool ang mga kakayahang
ipinagkakaloob sa kasalukuyang pang-estado at pederal
na programa na naglilingkod sa mga 4 na taong gulang.
Depende sa pambatasang desisyon sa hinaharap, ang
antas na pananatilihin ng mga programa ang mga
kasalukuyang serbisyo, at kung paano ang mga gastos sa
mga estudyante ng espesyal na edukasyon ay hinaharap,
ang mga programang ito ay maaaring mag-ambag ng
karagdagang suporta sa bagong programang preschool
sa halagang $750 hanggang $2,000 kada estudyante.
Kung idaragdag ang mga pondong ito sa pagpopondong
ipinagkakaloob ng Panukala 82, magkakaroon ng nasa
pagitan ng $6,750 at $8,000 kada mag-aaral para sa
pagpapatakbo ng preschool sa 2010–11.
Mga Paghahambing sa Ibang mga Estado. Ang
Pigura 4 ay nagpapakita ng paghahambing kung paano
ang ibang mga estado ay nagpondo sa mga programang
pampublikong preschool sa 2004. Sa kasalukuyan, ang
kada-mag-aaral na pagpopondo ng California para sa
programang preschool ng estado ay nasa kaparehong
abot ng paggasta na humigit-kumulang na kalahati ng
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ibang mga estado sa bansa. Ang antas ng pagpopondo
ng Panukala 82 ay mangangahulugan ng malaking
pagtaas sa halaga ng mga kakayahan ng estado na
ipinagkakaloob sa bawat bata ng preschool. Ang
antas na ito ng suporta ay gagawin ang programa ng
California na isa sa pinakamataas na pinopondohan na
mga programang preschool ng estado sa bansa.

distrito. Dagdag dito, may ilang pananaliksik, batay
sa maliit na pagsubok ng mga programang preschool,
na nagmumungkahi na ang mas maraming bilang ng
mga lumalahok sa preschool ay maaaring magresulta
sa paglipas ng panahon ng kabawasan sa (1) bilang
ng mga bata na gumagamit ng K–12 na mga serbisyo
ng espesyal na edukasyon at sa (2) bilang ng mga
taon na ang ilang bata ay tatanggap ng mga serbisyo
ng espesyal na edukasyon. Ito ay magbabawas sa
gastos ng K-12 na espesyal na edukasyon ng mga
distrito ng paaralan.

Ibang Maaaring Maging Tama sa Paggasta

Ang Panukala 82 ay maaaring magkaroon ng
maraming ibang epekto sa pananalapi. Halimbawa:
• Ang Programang Preschool ay Makakaapekto
sa mga Gastos ng Espesyal na Edukasyon ng
Distrito. Ang pang-estado at pederal na batas ay
nag-aatas sa mga distrito ng paaralan na tugunan
ang mga pangangailangang pang-edukasyon ng
mga 4 na taong gulang na may mga espesyal na
pangangailangan. Malamang na dahil mas marami
ang bilang ng mga batang lumalahok sa mga
nakabalangkas na programang preschool, ang mas
maraming bilang ng mga 4 na taong gulang ay
matutukoy na nangangailangan ng mga serbisyong
espesyal na edukasyon. Kung ito ay maganap, ang
mga distrito ng paaralan ay magkakaroon ng mas
mataas na gastos. Ang bagong programang preschool
ay maaaring sumakop sa ilan sa mga gastos ng

• Maaaring Maging Pang-estado at Lokal na
Matitipid. May mga pananaliksik na batay sa
mga pagsubok ng mga programang preschool na
nagmumungkahi na ang mas maraming bilang ng
mga lumalahok sa preschool ay maaaring magresulta
sa mga naturang bunga gaya ng: isang kabawasan sa
bilang ng mga batang pinamamalagi sa isang grado,
isang kabawasan sa bilang ng mga ulat ng pag-aabuso
o kapabayaan sa bata, at isang kabawasan sa bilang
ng mga pagsasampa sa hukumang pangkabataan.
Ang antas na ang mga epektong ito ay magaganap
bilang resulta ng programang preschool sa buong
estado at sa halaga ng kaugnay na pang-estado at
lokal na matitipid ay hindi alam.

PIGURA 4
Paggasta sa Preschool ng Estado Kada Nakatalang Bata
$6,000 o
higit
$4,000–$5,999
$2,000–$3,999
Minnesota
New Jersey
Oregon

Connecticut
Delaware
Massachusetts
North Carolina
Ohio
Tennessee

Alabama
Arizona
Arkansas
California
Colorado
Floridaa
Georgiaa
Hawaii

Illinois
Iowa
Kentucky
Louisiana
Michigan
Missouri
Nevada
New York

Oklahomaa
Texas
Virginia
Washington
West Virginia
Wisconsin

Wala pang
$2,000
Kansas
Maine
Maryland
Nebraska
New Mexico
South Carolina
Vermont

Walang
Programa
Alaska
Idaho
Indiana
Mississippi
Montana
New Hampshire
North Dakota
Rhode Island
South Dakota
Utah
Wyoming

Pinagkunan: Pambansang Instituto Para sa Pananaliksik sa Maagang Edukasyon, 2004.
a
Florida, Georgia, at Oklahoma na nag-aalay ng libreng pampublikong preschool sa lahat ng 4 na taong gulang. Ang programa
at pagpopondo ng Florida ay sinimulan noong 2005.
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PABUTIHIN ANG ATING MGA PAARALAN. BUMOTO NG OO
SA 82— PRESCHOOL PARA SA LAHAT.
Sinasabi ng mga guro ng California na ang Panukala 82 ay:
• Nagpapalakas ng elementarya at K–12 na edukasyon
• Nagkakaloob ng mataas na uri ng preschool na edukasyon para sa
bawat apat na taong gulang sa California
• Tumutulong sa mas maraming bata na matutong magbasa bago
lumampas ang ikatlong grado
• Nagtataas ng paglahok ng magulang at nagpapahintulot sa mga
magulang na pumili ng mga preschool
• Tumutulong na bawasan ang bilang ng mga batang tumitigil sa pagaaral upang mas maraming bata ang makatapos ng mataas na paaralan
• Binabawasan ang krimen sa pagpapanatili sa mga bata na malayo sa
kalye at nakakaiwas sa gulo
• Namumuhunan sa mga manggagawang mas mabuti ang edukasyon
para sa mas malakas na ekonomiya
• Nagpapalawak ng pagsasanay at pagkalap ng guro
• Nagpoprotekta sa mga nagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng
mahihigpit na pagkontrol ng pananalapi
SINASABI NG MGA GURO NG CALIFORNIA NA ANG
PANUKALA 82 AY NAGPAPABUTI NG EDUKASYON SA
PAMAMAGITAN NG PAGTULONG SA MGA BATA NA
MATUTONG MAGBASA.
Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga batang pumapasok sa
preschool ay mas malamang na makabasa bago lumampas ang ikatlong
grado at dahil dito, mas malamang na magtagumpay sa paaralan.
Iyon ay dahilan sa ang mga bata na marunong bumasa bago lumampas
ang ikatlong grado ay nagagamit ang kanilang kasanayan sa pagbabasa
upang mas mabilis na matuto sa ibang mga klase nila.
Sa ngayon, isa lamang sa limang bata sa California ang pumapasok sa
programang mahusay na preschool, ang California ay ika-45 sa 50 estado
sa pagbabasa.
ANG PANUKALA 82 AY NAGKAKALOOB NG DAAN SA ISANG
MAHUSAY, BOLUNTARYONG PRESCHOOL PARA SA LAHAT NG
APAT NA TAONG GULANG.
Sa pagkakaloob ng mga preschool na nagtuturo sa mga bata nang mas
maaga, sa panahon na ang kanilang mga utak ay mabilis na umuunlad, at
tinitiyak na ang mga magulang ay kalahok, ang mga guro ay nagsasabi na
ang Panukala 82 ay tutulong sa mas maraming bata na matutong bumasa at
bibigyan ang lahat ng ating mga bata ng pagkakataong magtagumpay.
Iyon ang dahilan kung bakit ang mga guro ng California, kabilang
ang mga guro ng preschool, mga guro ng kindergarten, mga guro ng
paaralang elementarya, at higit sa 300,000 lokal na guro ng silid-aralan
ay nagsasabi na bumoto ng OO sa 82.
SINASABI NG MGA HEPE NG PULISYA NG CALIFORNIA NA ANG
PANUKALA 82 AY TUMUTULONG NA BAWASAN ANG KRIMEN.

Ngayon, halos isa sa tatlong bata sa California ay tumitigil sa pagpasok
sa paaralan.
Pero ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang preschool ay nakakatulong
sa mga bata na manatili sa paaralan at manatiling nakakaiwas sa gulo o sa
krimen, droga, at gang.
Iyon ang dahilan kung bakit ang Kapisanan ng mga Hepe ng Pulisya
ng California ay nagsasabi ng Oo sa 82.
PROTEKTAHAN ANG MGA NAGBABAYAD NG BUWIS SA
CALIFORNIA
Ang Panukala 82 ay hindi gagastusan ng 99.4% ng mga nagbabayad
ng buwis ng California. Sa pamamagitan ng mahihigpit na pananggalang
sa pananagutan sa pananalapi, inilalagay ng Panukala 82 sa mga
nagbabayad ng buwis ang kontrol.
• Nagtatatag ng dedikadong pondo ng preschool na magagasta lamang
upang magkaloob ng preschool
• Nag-aatas ng mga taunang independiyenteng pagsusuri
• Nagtatadhana ng mga parusang kriminal para sa maling paggamit ng
mga pondo, kabilang ang posibleng panahon sa kulungan
MAMUHUNAN SA ATING MGA BATA AT SA HINAHARAP
Sa bawat dolyar na ipinupuhunan natin sa preschool, ang mga pagaaral ay nagpapakita na mas malaki ang nakukuha natin sa pera—mula sa
mga natipid sa mga binawasang panremedyong edukasyon, mas mababang
bilang ng tumitigil sa pag-aaral, at sa mga pakinabang na pangkabuhayan
ng mga manggagawa na may mas mabuting edukasyon.
Ang mga batang nagkaroon ng mas mabuting edukasyon ay nakakakuha
ng mas mabuting trabaho, at ang mga manggagawa na nagkaroon ng mas
mabuting edukasyon ay nagpapalakas ng ekonomiya ng California para sa
hinaharap.
Iyon ang dahilan kung bakit ang mga lider ng negosyo, ang Kamara de
Komersiyo ng Los Angeles at San Francisco, ang Kapisanan ng mga Guro
ng California, ang Kapisanan ng Head Start ng California, Kapisanan
ng mga Hepe ng Pulisya ng California, Kongreso ng mga Matatanda
ng California, mga Republikano at Demokratiko, kabilang si Alkalde ng
Los Angeles Antonio Villaraigosa, dating Sekretaryo ng Edukasyon Dick
Riordan, at Senador ng Estados Unidos Dianne Feinstein ay nagsasabi na
Bumoto ng Oo sa 82. www.Yeson82.com.
OO sa 82—MAMUHUNAN SA ATING MGA BATA. PABUTIHIN
ANG ATING MGA PAARALAN.
BARBARA E. KERR, Presidente
Kapisanan ng mga Guro ng California
STEVE KRULL, Presidente
Kapisanan ng mga Hepe ng Pulisya ng California
EDWARD CONDON, Tagapagpaganap ng Direktor
Kapisanan ng Head Start ng California

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA 82
Lahat tayo ay gustong pabutihin ang ating mga paaralan at tulungan
ang mga bata na matuto, pero ang Panukala 82 ay ang maling paraan.
MAG-UKOL NG PANAHON UPANG BASAHIN ANG MALILIIT NA
LETRA NG INISYATIBO AT MAGPASIYA PARA SA SARILI.
• Kailangan nating gumasta ng $2.4 na bilyon sa isang taon upang itaas
ang pagdalo sa preschool ng ilang porsiyento. $2.4 bilyon ay sapat
upang magpadala ng $8,400 sa bawat isa at lahat ng K–12 na silidaralan sa California TAUN-TAON. Isipin ang tungkol sa mga gamit at
libro na mabibili!
• Nakatago sa maliliit na letra ng Panukala 82 ang isang tadhana na
pahintulutan ang Lehislatura na magpataw ng bayad sa mga magulang
kung ang programang ito ay gagastusan ng higit sa inaasahan. Ang
mga pulitiko sa Sacramento ay maaaring magtaas ng mga buwis sa
lahat sa atin upang punuan ang kakulangan.
KUNG TUNAY NA GUSTO NATING PABUTIHIN ANG PAG-AARAL
NG ESTUDYANTE, SIMULAN NATIN SA PAGPAPABUTI NG K-12 NA
MGA PAARALAN.
“Ang pag-asinta sa mga tagatulong at atensiyon sa mga gradong ito
kung saan ang mga bata ay tinuturuan ng mga kasanayang kailangan nila
para sa natitira sa kanilang buhay ay dapat na maging prayoridad natin
ngayon. Pabutihin natin ang K-12 na mga paaralan bago tayo gumasta ng
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$2.4 na bilyon sa di-subok na bagong burukrasya ng preschool.”
Terry Hamilton, Guro ng Ikaanim na Grado
ANG PANUKALA 82 AY MASAMA SA MGA NAGBABAYAD NG
BUWIS.
Ang “sistema” ng Panukala 82 ay itinulad sa kaparehong di-mabisang
burukrasya na nagpapatakbo sa K–12 na mga paaralan, na may tatlong
suson ng burukrasya at pangangasiwa. Malaki ang pag-asa na ang mga
gastos ay aabot ng higit sa tantiya ng mga tagasuporta.
SUMAMA SA MGA GURO, EDUKADOR, MAGULANG, KAMARA
DE KOMERSIYO NG CALIFORNIA AT MGA LOKAL NA KAMARA DE
KOMERSIYO, MGA NAGBABAYAD NG BUWIS, AT MATATANDA SA
PAGBOTO NG “HINDI” SA PANUKALA 82. BISITAHIN ANG: www.
NoProp82.org
LARRY McCARTHY, Presidente
Kapisanan ng mga Nagbabayad ng Buwis ng California
THOMAS L. SIPES, Direktor ng mga
Paaralang Montessori ng Petaluma
CHRIS SIMMONS, Guro ng Taong 2003
Pinag-isang Distrito ng Paaralan ng Glendale

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.

PRESCHOOL NA EDUKASYON. BUWIS SA BAHAGI NG KITA NA MAKALAMPAS
NG $400,000 PARA SA MGA INDIBIDWAL; $800,000 PARA SA MGA MAG-ASAWA.
INISYATIBONG SUSOG SA KONSTITUSYON AT BATAS.

Panukala
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PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 82
Ang katanungan sa harap natin ay hindi kung ang pinalawak na
preschool ay magdadala ng mga benepisyo sa ating mga bata, kundi kung
makakaya ng California na gumasta ng $2.4 na bilyon sa kakaunting
kakayahan sa isang bagong burukrasya ng preschool na magtataas lamang
ng bilang ng nagpapatala ng apat o limang porsiyento.
Ang isang malawak na koalisyon ng mga guro ng K-12 at preschool, mga
edukador, mga grupong minorya, mga grupo ng matatanda, nagbabayad
ng buwis, at negosyo ay nag-aral sa mungkahing ito at nagpasiya na ang
Panukala 82 ay madepekto at masama sa ating mga bata at sa California.
Narito kung bakit:
ANG ESTADO AY MARAMING IBANG MGA APURAHANG
PANGANGAILANGAN NA DAPAT UNAHIN, TULAD NG PAG-AAYOS
NG K-12 NA MGA PAARALAN
• Ang California ay humaharap pa rin sa patuloy na mga kakulangan sa
badyet. Hindi tayo dapat lumikha ng magastos at di-mabisang bagong
burukrasya ng preschool na magtatali ng $2.4 na bilyon kada taon sa
bagong paggasta.
• Ang $2.4 na bilyon ay makakapagpondo sa:
• 69,000 bagong mga guro ng K–12 upang harapin ang ating kakulangan
sa mga guro; o
• 1,200,000 kompyuter para sa mga silid-aralan ng K–12; o
• 3,300 bagong silid-aralan upang bawasan ang pagsisiksikan at bawasan
ang mga sukat ng klase AT modernisasyon ng 13,300 sira-sirang silidaralan na nangangailangan ng pagkumpuni; o
• 150 milya ng mga bagong landas ng priwey upang bawasan ang
pagsisikip ng trapiko; o
• Pangangalagang pangkalusugan para sa halos 2.4 na milyon na hindi
nakasegurong bata at may sapat na gulang.
“Sinusuportahan nating lahat ang pagpapalawak ng preschool, pero
ang Panukala 82 ay ang maling paraan. Mayroon tayong mas apurahang
mga pangangailangan para sa perang iyon, tulad ng pagpapabuti ng K-12
na mga paaralan.”
—Denise Lyon, Guro ng Ikalawang Grado, Elk Grove
BILYUN-BILYONG DOLYAR PARA SA KAUNTING KARAGDAGAN
SA BILANG NG NAGPAPATALA
• Alinsunod sa di-partidistang Pambatasang Manunuri at isang pag-aaral
ng RAND Corporation, humigit-kumulang na 65% ng mga batang
nasa edad ng preschool sa California ay pumapasok na sa preschool.
Inaamin ng mga tagasuporta ng Panukala 82 na ang panukalang-batas
na ito ay magtataas ng bilang ng nagpapatala sa 70%. Iyon ay $2.4

bilyon sa MGA BAGONG BUWIS bawat taon para sa 4% hanggang 5%
lamang ng pagtaas sa bilang ng nagpapatala.
• Hinuhulaan ng Pambatasang Manunuri na ang programang ito ay
gagastusan ng hanggang $8,000 kada estudyante kada taon para sa
bahaging-oras, tatlong-oras kada araw na programa. Iyon ay halos
kasinghalaga ng kasalukuyang ginagasta natin para sa buong-araw na
pagtuturo para sa mga estudyante ng K–12!
BAGONG BURURKRASYA NG PRESCHOOL NA ITINULAD SA
MASAMA ANG KALAGAYAN NA SISTEMA NG K-12
• Saan pupunta ang pera? Sampu-sumpung milyong dolyar ay gagastahin
sa malaki, pinalawak na bururkrasya ng estado, pangangasiwa, at
gastos—ang kaparehong burukrasya ng edukasyon na nagpapatakbo
sa kasalukuyang sistema ng K-12.
ANG LEHISLATURA AY MAAARING MAGTAAS NA MGA BUWIS SA
KITA O PAGBEBENTA O MAGPATAW NG “BUWIS SA MAGULANG”
KUNG TUMAAS ANG MGA GASTOS
• Ang bagong programang ito ay maaaring gastusan ng higit sa $2.4 na
bilyon kada taon. Kailan pumasok ang pamahalaan na mas mababa sa
badyet ang nagasta?
• Kapag iyon ay nangyari o kapag ang mga kita ay nagkulang,
may nakatagong tadhana sa maliliit na letra ng Panukala 82 na
nagpapahintulot sa estado na magtasa ng bayad sa mga magulang—
isang bagong “BUWIS SA MAGULANG.”
• Ang Panukala 82 ay maaaring pumilit sa Lehislatura na magtaas ng
mga buwis sa lahat sa atin kung ang mga kita ay hindi sapat.
HINDI SA PANUKALA 82:
• Hindi nating makakaya ang isang bagong $2.4 na bilyon na burukrasya
ng preschool ngayon na ang California ay may ibang mga apurahang
pangangailangan, tulad ng pag-aayos ng K-12 na mga paaralan.
• May mas mabubuting paraan upang palawakin ang preschool, nang
hindi gagasta ng napakaraming pera.
Mangyaring sumama sa amin sa pagboto ng HINDI sa Panukala 82.
DR. TOM BOGETICH, Retiradong Tagapagpanap na Direktor
Lupon ng Edukasyon ng Estado ng California
PAMELA ZELL RIGG, Presidente
Konseho ng Montessori ng California
PATRICIA ARMANINI, Guro ng Ikatlong Grado
San Rafael

SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA 82
Ang California ay ika-45 mula sa 50 estado sa pagbabasa. Bakit? Ang
isa sa mga pinakamahalagang dahilan ay hindi natin inihahanda ang ating
mga bata upang pumasok sa paaralan na nakahandang matuto.
Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang pinakamahalagang bagay
na nagpapasiya kung ang mga bata ay magtatagumpay sa paaralan ay ang
kakayahang magbasa bago lumampas ang ikatlong grado.
Sinasabi ng mga guro ng California na ang Panukala 82 ay gagawin ang
ating mga anak na mas nakahandang magbasa at matuto.
Iyon ang dahilan kung bakit ang mga grupong kumakatawan sa
higit sa 450,000 guro ng California ay nagsasabi na ang Panukala 82 ay
magpapalakas sa elementarya at K-12 na edukasyon.
DAAN-DAANG LIBO NG MGA BATA ANG MAGKAKAROON NG
DAAN SA MAHUSAY NA PRESCHOOL.
Ang mga kalaban ay nagtatangkang iligaw kayo sa pamamagitan
ng pagsasabi na 65% ng mga bata ang pumapasok na sa mahuhusay na
preschool. Mali. Sa mga estadistikang ito ay kabilang ang mga bata sa
pag-aalaga sa araw at pag-aalaga ng bata.
Alinsunod sa mga guro ng California, 20% lamang ng mga apat na
taong gulang ang nasa mahuhusay na preschool, na may mga gurong may
kredensiyal na nakahandang tugunan ang mga natatanging hamon ng
pagtuturo ng mga bata na nasa murang gulang.
Ang Panukala 82 ay magbibigay ng higit sa 300,000 karagdagang bata
ng isang taon ng pagkakataong matuto.
MAHIGPIT NA PANANAGUTAN—HINDI MAAKSAYANG

BURUKRASYA
Ang mga lider ng negosyo, kabilang ang Kamara de Komersiyo
ng Los Angeles at San Francisco, ay nagsasabi na ang Panukala 82 ay
lubhang naglilimita sa mga gastos sa pangangasiwa at nagkakaloob ng
mahigpit na pananagutan, kabilang ang mga independiyenteng pagsusuri
at mga parusang pangkrimen para sa maling paggamit ng mga pondo
ng preschool.
• 94% ng mga pondo ay tuwirang pumupunta sa pagsuporta ng preschool
na edukasyon.
• Nagpoprotekta sa pagpopondo para sa K-12 na mga paaralan at hindi
kumukuha ng pagpopondo mula sa pangkalahatang pondo.
• 99.4% ng mga nagbabayad ng buwis sa California ay walang
babayarang gastos. SUMAMA SA ATING DALAWANGPARTIDONG KOALISYON NG MGA GURO, MAGULANG,
LIDER NG NEGOSYO, DOKTOR NG BATA, MATATANDA, AT
TAGAPAGPATUPAD NG BATAS.
BUMOTO NG OO sa 82.
MARY BERGAN, Presidente
Pederasyon ng mga Guro ng California
SHELBI J. WILSON, Guro ng Taong 2006 ng California
ROBERT BLACK, MD
Akademya ng Sakit ng Bata ng Amerika, California

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.
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PANGKALATANG-TANAW SA UTANG SA BONO NG ESTADO
Inihanda ng Opisina ng Pambatasang Manunuri
Ang seksiyong ito ay nagkakaloob ng isang pangkalahatangtanaw sa kasalukuyang utang sa bono ng estado. Ito ay tumatalakay rin
sa tama ng panukalang-batas sa bono sa balotang ito, kung aprobahan,
sa antas ng utang at sa mga gastos sa pagbabayad sa mga ito sa paglipas
ng panahon.

Batayan

Ano ang Pagtustos ng Bono? Ang pagtustos ng bono ay isang uri
ng pangmatagalang paghiram na ginagamit ng estado upang lumikom
ng pera para sa iba-ibang layunin. Kinukuha ng estado ang perang ito
sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga bono sa mga mamumuhunan.
Bilang kapalit, ito ay sumasang-ayong bayaran ang perang ito, nang
may interes, alinsunod sa tinukoy na talaan.
Bakit mga Bono ang Ginagamit? Laging ginagamit ng estado
ang mga bono upang tustusan ang malalalaking proyektong kapital
na paglalaan tulad ng mga daan, pasilidad na pang-edukasyon,
bilangguan, parke, proyekto sa tubig, at mga gusali ng opisina. Ito ay
ginagawa pangunahin dahil ang mga pasilidad na ito ay nagkakaloob
ng mga serbisyo sa maraming taon, ang malaking dolyar na gastos sa
kanila ay mahirap bayaran nang bigla, at iba-ibang nagbabayad ng
buwis sa paglipas ng panahon ang nakikinabang sa mga pasilidad.
Kamakailan, gayunman, ang estado ay gumamit din ng pagtustos ng
bono upang makatulong na sarhan ang malaking kakulangan sa badyet
nito sa Pangkalahatang Pondo.
Anong mga Uri ng Bono ang Ibinebenta ng Estado? Ang estado
ay nagbebenta ng tatlong pangunahing uri ng bono. Ang mga ito ay:
•
Mga Bonong Sinusuportahan ng Pangkalahatang Pondo.
Ang mga ito ay binabayaran mula sa Pangkalahatang Pondo ng
estado, na pangunahing sinusuportahan ng mga kita sa buwis.
Ang mga bonong ito ay may dalawang anyo. Ang karamihan ay
mga pangkalahatang obligasyong bono. Ang mga ito ay dapat
aprobahan ng mga botante at ang pagbabayad sa mga ito ay
iginagarantiya ng pangkalahatang kapangyarihan sa pagbubuwis
ng estado. Ang ikalawang uri ay arkila-kita na mga bono. Ang mga
ito ay binabayaran mula sa mga pagbabayad sa arkila (pangunahing
tinutustusan mula sa Pangkalahatang Pondo) ng mga ahensiya ng
estado na gumagamit ng mga pasilidad na tinutustusan ng mga
ito. Ang mga bonong ito ay hindi nangangailangan ng pag-aproba
ng botante at hindi iginagarantiya. Bilang resulta, medyo mas
mataas ang gastos sa interes ng mga ito kaysa mga pangkalahatang
obligasyong bono.
•
Mga Tradisyunal na Kitang Bono. Ang mga ito ay nagtutustos
din sa mga kapital na proyekto pero hindi sinusuportahan ng
Pangkalahatang Pondo. Sa halip, ang mga ito ay binabayaran
mula sa isang itinalagang daloy ng kita—karaniwang nalilikha
ng mga proyektong tinutustusan ng mga ito—tulad ng mga bayad
sa tulay. Ang mga bonong ito ay hindi ginagarantiyahan ng
pangkalahatang kapangyarihan sa pagbubuwis ng estado at hindi
nag-aatas ng pag-aproba ng botante.
•
Mga Bonong May Kaugnayan sa Badyet. Noong Marso 2004,
inaprobahan ng mga botante ang Panukala 57, nag-aawtorisa
ng $15 bilyon na mga bono upang tumulong na bayaran ang
dumaming kakulangan sa badyet ng estado at ibang mga
obligasyon. Sa halagang ito, ang $11.3 bilyon ay nalikom sa
pamamagitan ng pagbebenta ng bono noong Mayo at Hunyo ng
2004, at ang $3.7 bilyon ay nakahanda para sa pagbebenta sa
ibang pagkakataon.. Ang gastos ng Pangkalahatang Pondo sa
pagbabayad ng prinsipal at interes sa mga bonong ito ay katumbas
ng isang-kuwartong-sentimong kabahagi ng buwis sa pagbebenta
ng estado (inaasahan na $1.4 na bilyon sa 2006–07). Ang mga
pagbabayad sa bono ay iginagarantiya rin ng pangkalahatang
kapangyarihan sa pagbubuwis ng estado kung sakaling ang mga
nalikom sa buwis sa pagbebenta ay magkulang.
Ano Ang mga Tuwirang Gastos ng Pagtustos ng Bono? Ang mga
gastos sa paggamit ng mga bono ay depende pangunahin sa dami ng
naibenta, sa interes ng mga ito, sa panahon ng pagbabayad sa mga ito,
at sa balangkas ng maturidad ng mga ito. Halimbawa, ang pinakahuling
ibinentang pangkalahatang obligasyong bono ay babayaran sa loob ng
30 taon sa pamamagitan ng kainamang antas ng taunang pagbabayad.
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Kung ang pagpapalabas ng bono ay may di-saklaw ng buwis na antas
ng interes na 5 porsiyento, ang gastos sa pagbabayad sa mga ito na may
pantay na pagbabayad sa loob ng 30 taon ay malapit sa $2 para sa bawat
dolyar na hiniram—$1 para sa halagang hiniram at malapit sa $1 para
sa interes. Ang gastos na ito, gayunman, ay ikakalat sa buong 30 taon,
kaya ang gastos pagkaraang iakma sa implasyon ay mas mababa ng
malaki—humigit-kumulang na $1.30 para sa bawat $1 na hiniram.

Ang Kasalukuyang Kalagayan sa Utang ng Estado

Halaga ng Utang ng Pangkalahatang Pondo. Pagdating ng
Enero 1, 2006, ang estado ay may humigit-kumulang na $44 na bilyon
na utang sa bono ng Pangkalahatang Pondo na may kaugnayan sa impraisktruktura kung saan ito ay nagbabayad ng prinsipal at interes. Ito ay
binubuo ng humigit-kumulang na $36 na bilyon ng pangkalahatang
obligasyong bono at $8 bilyon ng mga arkila-kita na bono. Bilang
karagdagan, hindi pa naibebenta ng estado ang humigit-kumulang
na $32 bilyon ng inawtorisang mga pangkalahatang obligasyon at
arkila-kita na bono sa impra-istruktura. Ito ay sa dahilang ang mga
proyektong kaugnay ay hindi pa nasisimulan o ang mga ginagawa na
ay hindi pa nakakaabot sa yugto ng malaking pagtatayo. Ang mga
kabuuan sa itaas ay hindi kasama ang pagtustos sa kakulangan ng mga
bonong tinukoy sa itaas.
Pagbabayad ng Utang ng Pangkalahatang Pondo. Tinatantiya
namin na ang pagbabayad ng utang na may kaugnayan sa impraistruktura ng Pangkalahatang Pondo para sa mga pangkalahatang
obligasyon at arkila-kita na bono ay humigit-kumulang $3.8 bilyon
sa 2005–06. Kung ang dating inawtorisa pero hindi pa naibebentang
bono ay inaalok, ang mga natitirang gastos sa utang sa bono ay tataas
sa humigit-kumulang na $5.8 bilyon sa 2010–11, at unti-unting bababa
pagkaraan kung walang mga bagong bono na iaawtorisa. Kung,
bilang karagdagan, ang taunang gastos ng mga bonong pagtustos sa
kakulangan ay isasama, ang kabuuang gastos ng serbisyo sa utang
ay magiging $5.1 bilyon sa 2005–06, aabot ng pinakamataas na $7.6
bilyon sa 2010–11 bago bababa. Ang mga halagang ito ay magiging mas
mataas kung ang pagbabayad sa mga bonong pagtustos sa kakulangan
ay bibilisan na ginagamit ang mga paglipat mula sa Kuwenta sa
Pagtatag ng Badyet na initatag ng Panukala 58 (inaprobahan noong
Marso 2004).
Proporsiyon ng Serbisyo sa Utang Ang antas ng serbisyo sa
utang ng Pangkalahatang pondo na nakalahad bilang persentahe ng
mga kita ng estado ay tinatawag na proporsiyon ng serbisyo sa utang
(DSR). Ang proporsiyong ito ay ginagamit ng maraming tagagawa
ng patakaran at miyembro ng komunidad ng mamumuhuhan bilang
tagapagpabatid ng pabigat na utang ng estado. Ang DSR ay tumaas
sa unang bahagi ng mga taong 1990 at umabot ng pinakamataas na
5.4 na porsiyento bago bumabang muli sa mas mababa sa 3 porsiyento
noong 2002–03, bahagi ng dahilan ay ang ilang aktibidad na pagtustos
sa kakulangan. Ang DSR ay nakabangon mula noong 2003–04 at
kasalukuyang nakatayo sa 4.3 porsiyento. Ito ay inaasahan na tataas
ng hanggang 4.9 na porsiyento sa 2009–10 habang ang kasalukuyang
inawtorisang bono ay ibinebenta. Kung ang taunang serbisyo sa utang
sa mga bonong pagtustos sa kakulangan ay isasama, ang proporsiyon
sa kasalukuyan ay 5.7 porsiyento, at tataas hanggang 6.5 porsiyento sa
2009–10 bago bababa sa mga susunod na taon.

Mga Epekto ng Panukalang Bono sa Balotang Ito

May isang panukalang bono sa balotang ito—Panukala 81, na magaawtorisa sa estado na magpalabas ng $600 milyon na pangkalahatang
obligasyong bono upang tustusan ang pagtatayo ng aklatan.
Mga Tama sa Pagbabayad ng Utang. Kung ang $600 milyon
na mga bono sa balotang ito ay aprobahan at maibenta sa interes na 5
porsiyento, ang mga ito ay mangangailangan ng kabuuang pagbabayad
ng serbisyo sa utang na $1.2 bilyon sa loob ng 30 taon ng buhay nito,
kabilang ang $600 milyon para sa prinsipal at $570 milyon para
sa interes. Ang pangkaraniwang taunang kabayaran ay humigitkumulang na $40 milyon.
Tama sa Proporsiyon ng Serbisyo sa Utang. Dahil sa malaking
base ng kita ng estado, ang taunang serbisyo sa utang sa mga bonong
ito ay bahagya lamang magtataas sa DSR.

Mga Panukalang-batas sa Balota Ipinaliwanag
Pambatasang Bonong Panukalang-batas

Anumang panukalang-batas na nananawagan ng pagpapalabas ng mga pangkalahatang obligasyong
bono ay dapat pagtibayin sa bawat kapulungan ng Lehislatura sa pamamagitan ng dalawang-ikatlong
boto, pinirmahan ng Gobernador, at inaprobahan ng isang simpleng mayoriya ng mga boto ng publiko
para maging batas. Tuwing ang isang bonong panukalang-batas ay nasa isang pambuong-estadong
balota, isang pangkalahatang tanaw ng utang sa bono ng estado ang isinasama sa pamplet ng balota.
Pambatasang Susog sa Konstitusyon

Tuwing ang Lehislatura ay nagmumungkahi ng susog sa Konstitusyon ng California, ito ay tinatawag
na pambatasang susog sa konstitusyon. Ito ay dapat pagtibayin sa Senado at sa Asembleya sa
pamamagitan ng dalawang-ikatlong bahagi ng boto bago ito ilagay sa balota. Ang pambatasang susog
sa konstitusyon ay hindi nangangailangan ng pirma ng Gobernador. Ang ganitong uri ng susog ay nagaatas ng isang simpleng mayoriya ng boto ng publiko para maging batas.
Pambatasang Susog sa Inisyatibo

Tuwing ang Lahislatura ay magmumungkahi na susugan ang isang batas na dating pinagtibay sa
pamamagitan ng proseso ng inisyatibo, ang Lehislatura ay inaatasan na magharap ng susog sa mga
botante para pumasa. Maaaring magsusog ang Lehislatura sa dating pinagtibay na inisyatibong batas
kung ang batas ay nagpapahintulot ng pambatasang susog o pagpapawalang-saysay nang walang pagaproba ng botante. Ang ganitong uri ng susog ay nag-aatas ng isang simpleng mayoriya ng boto ng
publiko para maging batas.
Mga Inisyatibo

Madalas na tinatawag na “tuwirang demokrasya,” ang proseso ng inisyatibo ay ang kapangyarihan
ng mga tao na maglagay ng mga panukalang-batas sa balota. Ang mga panukalang-batas na ito ay
puwedeng lumikha o magbago ng mga batas (kabilang ang mga pangkalahatang obligasyong bono)
at susugan ang Konstitusyon ng California. Kung ang inisyatibo ay nagmumungkahing susugan ang
isang batas ng California, ang mga pirma ng mga rehistradong botante na nilikom ay dapat kapantay
ang bilang sa 5% ng mga boto para sa lahat ng kandidato para Gobernador sa naunang halalang
panggobernador. Kung ang inisyatibo ay nagmumungkahing susugan ang Konstitusyon ng California,
ang mga pirma ng mga rehistradong botante na nilikom ay dapat na kapantay ang bilang sa 8% ng
mga boto para sa lahat ng kandidato para Gobernador sa naunang halalan panggobernador. Ang isang
inisyatibo ay nag-aatas ng isang simpleng mayoriya ng boto ng publiko para maging batas.
Reperendum

Ang reperendum ay ang kapangyarihan ng mga tao na aprobahan o tanggihan ang mga batas na
pinagtibay ng Lehislatura. Gayunman, ang mga reperendum ay hindi magagamit upang aprobahan
o tanggihan ang mga pangkagipitang panukalang-batas o batas na nananawagan ng mga halalan o
nagtatadhana ng pagpapataw ng buwis o naglalaan ng mga kasalukuyang paggasta ng estado. Ang
mga botanteng gustong hadlangan ang pagsasakatuparan ng isang batas na may pagpapatibay na
pambatasan ay dapat lumikom ng mga pirma ng mga rehistradong botante na kapantay ang bilang sa
5% ng boto para sa lahat ng kandidato para Gobernador sa naunang halalang panggobernador sa loob
ng 90 araw ng pagpapatibay ng batas. Sa sandaling mapalagay sa balota, ang batas ay matatalo kung
ang mga botante ay bumoto ng mas maraming HINDI kaysa OO sa tanong sa reperendum.
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MGA DISTRITO NG LUPON NG PAGPAPANTAY BATAY SA COUNTY

Lupon ng Pagpapantay, Distrito 1

Alameda, Colusa, Contra Costa, Del Norte, Humboldt, Lake,
Marin, Mendocino, Monterey, Napa, San Benito, San Francisco,
San Luis Obispo, San Mateo, Santa Barbara, Santa Clara,
Santa Cruz, Solano, Sonoma, Trinity, at Yolo
Lupon ng Pagpapantay, Distrito 2

Alpine, Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno,
Glenn, Inyo, Kern, Kings, Lassen, Los Angeles, Madera,
Mariposa, Merced, Modoc, Mono, Nevada, Placer, Plumas,
Sacramento, San Bernardino, San Joaquin, Santa Barbara,
Shasta, Sierra, Siskiyou, Stanislaus, Sutter, Tehama, Tulare,
Tuolumne, Ventura, at Yuba
Lupon ng Pagpapantay, Distrito 3

Imperial, Los Angeles, Orange, Riverside,
San Bernardino, San Diego
Lupon ng Pagpapantay,
Distrito 4

Los Angeles

Mga Distrito ng
Pagpapantay Districts
Equalization
Distrito
District 1
1
Distrito
District 22
Distrito
District 3
3
Distrito
District 44
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Mga Paglalarawan ng Pambuong-estadong Inihahalal na Katungkulan

Gobernador
siyang opisyal sa pamumuhunan para sa karamihan ng mga
pondo ng estado.

•

Bilang punong opisyal na tagapagpaganap ng estado,
nangangasiwa ng karamihan sa mga kagawaran at ahensiya
at naghihirang ng mga hukom.

•

•

Nagmumungkahi ng mga bagong batas at nag-aaproba o
nagbebeto ng mga batas.

Tagapangulo o nagsisilbi sa maraming komisyon, karamihan sa
mga ito ay may kaugnayan sa pagbebenta ng mga bono.

•
•

•

Naghahanda at naghaharap ng taunang badyet ng estado.

Nagbabayad ng mga pondo ng estado kapag ginasta ng Kontroler
at ibang mga ahensiya ng estado.

Nagpapakilos at namamatnugot sa mga tagapagdulot ng
estado sa mga panahon ng kagipitan.

Tenyente Gobernador

•

Inaako ang opisina at mga tungkulin ng Gobernador kung
magkaroon ng pagpapatalsik, kamatayan, pagbibitiw, o
pagtanggal sa opisina, o pag-alis sa estado.

•

Nagsisilbing Presidende ng at namamatnugot sa Senado ng
Estado at may botong pagsira ng pantay na boto.

•

Tagapangulo ng Komisyon sa Pagpapaunlad ng Kabuhayan,
isang miyembro ng Komisyon sa mga Lupa ng California,
at umuupo sa mga lupon ng sistema ng unibersidad ng
California.

•

Nagsisilbing dahil-sa-posisyong miyembro ng Komisyon
sa Kalakalang Pangmundo ng Estado ng California.

Sekretaryo ng Estado

•

Bilang punong opisyal sa mga halalan ng estado,
nangangasiwa at nagpapatupad ng mga batas sa halalan
at nag-iingat ng mga rekord ng lahat ng pahayag ng
pagsisiwalat ng kampanya at tagalobi na iniaatas sa ilalim
ng Batas sa Repormang Pampulitika.

•

Naghaharap ng mga opisyal na dokumento na may
kaugnayan sa mga korporasyon, tatak-pangkalakal, ang
Kodigo sa Magkakatulad na Pangkomersiyo, mga notaryo
publiko, at limitadong sosyohan.

•

Nagtitipon at nangangalaga ng mahahalagang papeles at
artipak sa Tipunan ng Estado ng California.

•

Nagsisilbing dahil-sa-posisyong miyembro ng Komisyon
sa Kalakalang Pangmundo ng Estado ng-California.

Kontroler

•

Bilang punong opisyal sa pananalapi ng estado,
umaakto bilang kontador at tenedor-de-libro ng lahat ng
pampublikong pondo.

•

Nangangasiwa ng sistema ng pasuweldo ng estado at mga
batas sa mga hindi inaangking ari-arian.

•

Nagsisilbi sa maraming lupon at komisyon kabilang ang
Lupon sa Pagpapantay at Lupon sa-Pagkontrol.

•

Nagsasagawa ng mga pagsusuri at pagrepaso sa mga
gawain ng estado.

Pangkalahatang Abugado

•

Bilang punong opisyal ng batas ng estado, tinitiyak na ang mga
batas ng estado ay magkakatulad at sapat na ipinatutupad.

•

Namumuno sa Kagawaran ng Hustisya, na may pananagutan sa
pagkakaloob ng mga serbisyong pambatas ng estado at suporta
sa mga lokal na tagapagpatupad ng batas.

•

Umaakto bilang pangunahing abugado sa paghahabla ng
estado.

•

Nangangasiwa sa mga ahensiya ng batas, kabilang ang mga
Abugado ng Distrito at Siyerip.

Komisyonado ng Seguro

•

Nangangasiwa at namamatnugot ng lahat ng tungkulin ng
Kagawaran ng Seguro.

•

Nagreregula, naglilisensiya, at nagsusuri ng mga kompanya ng
seguro.

•

Sumasagot sa mga tanong at reklamo ng publiko tungkol sa
industriya ng seguro.

•

Nagpapatupad ng mga batas ng Kodigo sa Seguro ng California
at nagpapatibay ng mga regulasyon upang ipatupad ang mga
batas.

Superintendente ng Pampublikong
Pagtuturo

•

Bilang punong tagapagsalita ng estado para sa mga
pampublikong paaralan, nagkakaloob ng patakaran sa edukasyon
at pamamatnugot sa mga lokal na distrito ng paaralan.

•

Namamatnugot sa lahat ng tungkulin ng Kagawaran ng
Edukasyon at isinasagawa ang mga patakarang itinakda ng
Lupon ng Edukasyon ng Estado.

•

Nagsisilbing
dahil-sa-posisyong
miyembro
ng
mga
namamahalang lupon ng sistema ng mas mataas na edukasyon
ng estado.

•

Nakikipagtulungan sa komunidad na pang-edukasyon upang
pahusayin ang pagganap na akademiko.

Miyembro ng Lupon ng Pagpapantay
Naglilingkod sa Lupon ng Pagpapantay, inihahalal na komisyon sa
buwis ng California, isang lupon na:

•

Nangangasiwa ng higit sa dalawang dosenang programa sa
buwis at bayad kabilang ang buwis sa pagbebenta at paggamit,
sigarilyo at tabako, alkohol at gatong.

Ingat-yaman

•

Bilang bangkero ng estado, namamahala ng mga
pamumuhunan ng estado.

•

•

Naglilingkod bilang lupon ng paghahabol para sa mga kaso sa
kita at buwis ng California.

Nangangasiwa ng pagbebenta ng mga bono ng estado at

•

Nangangasiwa sa buwis sa ari-arian sa buong estado.
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LISTAHAN NG MGA KANDIDATO PARA SA PAMBUONGESTADONG INIHAHALAL NA KATUNGKULAN
Ang Panukala 34 ay pinagtibay ng mga botante sa Pangkalahatang Halalan ng Nobyembre 7, 2000. Sa ilalim ng
panukalang-batas na ito, sinumang kandidato para Gobernador, Tenyente Gobernador, Sekretaryo ng Estado,
Kontroler, Ingat-yaman, Pangkalahatang Abugado, Komisyonado ng Seguro, Superintendente ng Pampublikong
Pagtuturo, o Miyembro ng Lupon ng Pagpapantay, na tumanggap ng boluntaryong limitasyon sa paggasta, ay
may pagkakataon na bumili ng isang pahayag, hindi hihigit sa 250 salita, sa Patnubay na Impormasyon sa
Botante ng California.
Ang limitasyon sa paggasta para sa mga kandidatong tumatakbo para Gobernador sa Primaryang Halalan ng
Hunyo 6, 2006 ay $6,690,000. Ang limitasyon sa paggasta para sa mga kandidatong tumatakbo para Tenyente
Gobernador, Sekretaryo ng Estado, Kontroler, Ingat-yaman, Pangkalahatang Abugado, Komisyonado ng Seguro,
at Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo sa Primaryang Halalan ng Hunyo 6, 2006 ay $4,460,000. Ang
limitasyon para sa mga kandidatong tumatakbo para sa Lupon ng Pagpapantay sa Primaryang Halalan ng
Hunyo 6, 2006 ay $1,115,000.
Ang sumusunod na listahan ng mga kandidato para sa pambuong-estadong inihalal na katungkulan ay
napapanahon hanggang Marso 13, 2006. Para sa kasalukuyang listahan ng mga kandidato, mangyaring tingnan
ang http://www.ss.ca.gov/elections/elections_cand.htm. Sa sumusunod na listahan, ang isang asterisko (*) ay
nagpapabatid ng mga kandidato na tumanggap ng mga boluntaryong limitasyon sa paggasta.
Gober nador

Tenyente Gober nador

Angelides, Phil

Demokratiko

* Becnel, Barbara

Demokratiko

Farmer, Tony

Republikano

Brouillette, Joseph Francis

Demokratiko

* Figueroa, Liz

Demokratiko

Burns, Jeffrey R.

Republikano

* Garamendi, John Raymond

Demokratiko

* Camejo, Peter

Luntian

* King, James D.

Amerikanong Independiyente

* Chambers, William S.

Republikano

* McClintock, Tom

Republikano

Gerst, Jerald Robert

Demokratiko

* Shaw, Lynnette Marie

Libertaryan

Demokratiko

* Speier, Jackie

Demokratiko

Jordan, Janice

Kapayapaan at Kalayaan

* Warren, Donna J.

Luntian

Macaluso, Jr., Frank A.

Demokratiko

Sekretaryo ng Estado

Newman II, Robert C.

Republikano

* Greene, Vibert

* Noonan, Edward C.

Amerikanong Independiyente

* Olivier, Art

Libertaryan

Schwarzenegger, Arnold
* Strimling, Michael
Westly, Steve

Republikano
Demokratiko
Demokratiko

* Alexander, Stewart A.

Kapayapaan at Kalayaan

* Akin, Margie

Kapayapaan at Kalayaan

* Bowen, Debra

Demokratiko

* Hill, Forrest

Luntian

Lightfoot, Gail

Libertaryan

McPherson, Bruce

Republikano

McMillon, Jr., Glenn

Amerikanong Independiyente

* Ortiz, Deborah

* Tinanggap ng kandidato ang mga boluntaryong limitasyon sa paggasta.
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LUPON NG PAGPAPANTAY

KONTROLER
* Barrón, Elizabeth C.

Kapayapaan at Kalayaan

Distrito 1

Amerikanong Independiyente

Campbell, David

Kapayapaan at Kalayaan

* Chiang, John

Demokratiko

Neighbors, David J.

Republikano

* Davis, Bret

Republikano

* Watson, Kennita

Libertaryan

Demokratiko

* Yee, Betty T.

Demokratiko

Republikano

Distrito 2

Campbell, Warren M.

* Dunn, Joe
Harris, David Lawrence
* Maldonado, Abel

Republikano

Bright, Tom

Demokratiko

* Stieringer, Jim

Republikano

* Strickland, Tony

Republikano

* Leonard, Bill
Michlin, Willard Del

* Tello, Donna

Libertaryan

* Perry, Richard

Kapayapaan at Kalayaan

* Wells, Laura

Luntian

* Raboy, Tim

Demokratiko

* Streichman, Ed

Republikano

INGAT-YA M AN
Lockyer, Bill

Demokratiko

* Noonan, E. Justin

Amerikanong Independiyente

* Parrish, Claude

Republikano

* Richman, Keith S.

Republikano

* Sanders, Gerald

Kapayapaan at Kalayaan

* Smithson, Marian

Libertaryan

* Thakker, Mehul M.

Luntian

PANGK AL AHATANG ABUGADO
Brown, Jerry
Delgadillo, Rocky

Republikano
Libertaryan

Distrito 3
Christian-Heising, Mary

Demokratiko

Da Silva, Lewis A.

Republikano

Finley, Mary Lou

Kapayapaan at Kalayaan

* Haynes, Ray

Republikano

* Petruzzo, Steve

Republikano

* Steel, Michelle

Republikano

* Styles, Hal “Jimbo”

Republikano

Distrito 4

Demokratiko

* Abbott, Vonny T.

Demokratiko

Demokratiko

Chu, Judy May

Demokratiko

Kapayapaan at Kalayaan

* Forsch, Glen

Republikano

Poochigian, Charles S.

Republikano

* Weissman, Kenneth A.

Libertaryan

* Henderson, Cindy Varela
Horton, Jerome Edgar

Kapayapaan at Kalayaan
Demokratiko

* Wyman, Michael Sutton

Luntian

* Kadera, Monica W.

Libertaryan

* Park, Sam Song Yong

Republikano

* Rogers, Rita

Demokratiko

* Siddall, Eric W.

Republikano

* Wong, John Y.

Republikano

* Harrison, Jack

KOMISYONADO NG SEGURO
Burden, Jay Earl

Amerikanong Independiyente

* Bustamante, Cruz

Demokratiko

* Cafiero, Larry

Luntian

* Condit, Tom

Kapayapaan at Kalayaan

* Kraft, John

Demokratiko

Ogden, Dale F.

Libertaryan

Poizner, Steve

Republikano

SUPERINTENDENTE NG PA MPUBLIKONG
PAGTUTURO
* Bunting, Daniel

Di-partidista

* Knopp, Sarah L.

Di-partidista

* Lenning, Diane A.

Di-partidista

* McMicken, Grant

Di-partidista

* O’Connell, Jack T.

Di-partidista

* Tinanggap ng kandidato ang mga boluntaryong limitasyon sa paggasta.
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MGA PAHAYAG NG KANDIDATO NG PARTIDONG KAPAYAPAAN AT KALAYAAN

Stewart A. Alex ander
Tenyente Gobernador

40485 Murrieta Hot Springs Rd., Ste. 149
Murrieta, CA 92563

stewartalexander4p&f@adelphia.net
www.salt-g.com

Doblehin ang pinakamababang suweldo!
www.akin2006.com

Margie Akin
Sekretaryo ng Estado
Mga walang-kinikilingang halalan, patigilin ang katiwalian!
Elizabeth Cervantes Barrón
Kontroler

640 S. 13th Street
San Jose, CA 95112

(408) 287-0101
www.peaceandfreedom2006.org

Naniniwala ako ang dapat kumontrol sa California ay ang mga nagtatrabahong tao.
www.peaceandfreedom.org
www.peaceandfreedom2006.org

Ger ald Sanders
Ingat-yaman

Ako ay para sa pagbubuwis sa mga tubo, hindi sa mga suweldo, upang pondohan ang pabahay, edukasyon, at pangangalagang pangkalusugan
para sa lahat.
Jack Harrison
Pangkalahatang Abugado

1312 Cornell Avenue
Berkeley, CA 94702

(510) 527-9584
www.peaceandfreedom2006.org

Magtatrabaho ako upang alisin ang parusang kamatayan, pawalang-bisa ang “3 tama,” gawing legal ang marihuwana, at usigin ang mga
kriminal sa mga korporasyon.
Tom Condit
Komisyonado ng Seguro

22171/2 McGee Avenue
Berkeley, CA 94703-1631

(510) 845-4360
tomcondit@igc.org
www.peaceandfreedom2006.org

Itinataguyod ko ang pag-una sa pangangailangan ng tao kaysa mga tubo ng kompanya ng seguro. Pondohan natin at pamahalaan ang iisang
sistema ng mahusay na pangangalagang pangkalusugan para sa lahat, ang isang basikong planong liabilidad ng estado, at iisang pondo sa
kabayaran ng mga manggagawa. Lalabanan ko ang diskriminasyon batay sa lahi, kasarian, edad, o heograpiya.
Richard R. Perry
Lupon ng Pagpapantay, Distrito 2

rperrycsus@earthlink.net

Itaas ang antas ng buwis ng korporasyon.

Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaari ring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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MGA PAHAYAG NG KANDIDATO NG PARTIDONG AMERIKANONG INDEPENDIYENTE

edward c. noonan
Gobernador

1561 N. Beale Road
Marysville, CA 95901

(530) 743-6878
http://www.ednoonan4gov.org

Limitadong Pamahalaan = Kalayaan, http://www.ednoonan4gov.org, http://www.aipca.org, http://www.constitutionparty.org
James D. King
Tenyente Gobernador

8175 Limonite Avenue, Suite A
Riverside, CA 92509

(951) 787-7006
jimking443@yahoo.com

Ang Karapatang Pampulitika ay, unang-una, mula sa Diyos at, talagang, likas sa tao. www.VoteForJimKing.ws

Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaari ring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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MGA PAHAYAG NG KANDIDATO NG PARTIDONG LUNTIAN

Peter Miguel Camejo
Gobernador

1710 Broadway #122
Sacramento, CA 95818

(888) 532-8347
info@camejo.com
VoteCamejo.com

Mayroon lamang krisis sa California dahil sa mga pagbawas ng mga buwis ng mayayaman at mga korporasyon. Ngayon ang pinakamahihirap
na taga-California ay nagbabayad ng antas ng buwis na 57% mas mataas kaysa mga milyonaryo. Tingnan ang CBP.org. Ang mga tao ay
nagsasawa na sa hindi kailangang digmaan, hindi makatarungang buwis, pagbawas ng serbisyo, katiwalian, pag-iinit ng daigdig, paghina
ng ating mga paaralan, mga paglabag sa mga kalayaang sibil, parusang kamatayan, tatlong tama, at paghina ng mga karapatan ng mga
babae. Habang ang ating ekonomiya ay higit pa sa nagdoble, ang pinakamababang suweldo ay bumaba mula noong 1968 mula sa $9.40
ay naging $6.75, at siyamnapung porsiyento ng ating mga tao ay tatlumpung taon nang hindi nagkakaroon ng pagtaas ng kita. Ang sagot
ng dalawang partido ng korporasyon ay bugbugin ang mga imigrante at itaguyod ang mga digmaan para sa langis. Ang mga isyung ito ay
tinalakay nang detalyado sa aking bagong libro, California sa Ilalim ng Kapangyarihan ng Korporasyon. Dumarami ang mga Aprikano
Amerikano at Latino na bumoboto para sa amin. Panoorin lamang ang panloob na pagtatalo at kaguluhan sa mga Demokratiko. Naniniwala
ako sa aming islogan, ang isang Milyong Boto Para sa Kapayapaan, ay makatotohanan. Nagtatrabaho tayo upang payabungin at gawin ang
ating partido na isang partido ng mga tao ng California. Sumama sa amin, tingnan ang aming mga web site. Panatilihin natin ang ating
partido na malaya sa mga Demokratiko sa pamamagitan ng pagboto para sa mga Luntian na nagtatalaga ng sarili na panatilihing Luntian
ang Partidong Luntian para sa ating mga puwesto sa konseho ng county. Tingnan ang greenidea.org.
Forrest Hill
Sekretaryo ng Estado

815 Washington Street, Suite 24
Oakland, CA 94607

(510) 593-0048
forrest@VoteForrest.org
www.VoteForrest.org

Kailangan ng sistema ng halalan ng California ang isang kumpletong pagbabago, hindi mga benda! Dapat nating tiyakin na ang ating Lehislatura ay nagpapakita ng mga paniniwalang pampulitika ng lahat ng botante sa pamamagitan ng paggamit ng pagkatawan batay sa proporsiyon; Alisin ang mga tagasirang kandidato sa pamamagitan ng Kaagad na Halalan ng mga Nangunang Kandidato; Magkaloob ng
pantay na pampublikong pagtustos sa mga kuwalipikadong kandidato, anuman ang partido; Hingin na ang lahat ng boto ay tumpak na
nabibilang at ang mga makina sa pagboto ay lumilikha ng mga papel na balota na pinatotohanan ng botante; Ipahintulot ang pagpaparehistro sa araw ng halalan; Himukin ang mga bilanggo na maging responsableng mamamayan sa pagpapahintulot sa kanila na bumoto sa mga
halalan ng estado—Ako ay isang Tagapayo sa Pananalapi na may Ph.D. mula sa MIT sa pagsusuri ng mga ekosistema. Magbasa ng iba pa
tungkol sa aking plano para sa reporma sa halalan sa librong, California sa Ilalim ng Kapangyarihan ng Korporasyon.
Laur a Wells
Kontroler

P.O. Box 16025
Oakland, CA 94610

INFO@LAURAWELLS.ORG
WWW.LAURAWELLS.ORG

Bilang isang Luntian, hindi ako tumatanggap ng mga donasyon mula sa mga korporasyon, dahil inaasahan ng mga ito na bayaran ng mga
pabor na pampulitika. Ang mga magagastos na pagbabayad na kontratang ito ay nakakasakit sa mga taga-California. Bilang inyong inihalal
na Kontroler ng Estado, titiyakin ko na alam ng mga tao ng California kung paano gagastahin ang kanilang pera. Kapag iniuulat ko ang
pananalapi ng estado sa mga tao, ibibigay ko ang buong pagkuwenta kahit hindi ito ang gusto ng Sacramento na sabihin ko. Magkakasama,
maibabalik natin ang California sa matapat, mabisang pamumuno sa ekonomiya, kapaligiran, at edukasyon.
Mehul M. Thakker
Ingat-yaman

815 Washington Street, Suite 52
Oakland, CA 94607

(415) 305-3916
mehul@votethakker.com
www.VoteThakker.com

Bilang Ingat-yaman, Babalansehin ko ang mga Timbangan ng Hustisyang Pangkabuhayan at Makikipaglaban upang tapusin ang paghihirap
sa California. Mamumuhunan ako upang Pondohan ang mga Paaralan at mga Makatarungang Suweldo Para sa mga Guro, Protektahan
ang mga Pensiyon mula sa mga Magnanakaw ng Korporasyon, Lumikha ng mga Bagong Trabaho sa mga Bagong Industriya, Palawakin
ang Malinis at Nababagong Enerhiya, Ipatupad ang Pangangalagang Pangkalusugan Para sa Lahat, at Suportahan ng Pagpapaunlad ng
Komunidad. Ako ay Tagapayo ng Pamumuhunan na espesyalista sa Pamumuhunang Responsable sa Lipunan.
Michael S. W yman
Pangkalahatang Abugado

P.O. Box 9380
San Rafael, CA 94912

vote4Mike@comcast.net
www.votewyman.org

Karamihah sa mga taga-California ay mas gusto ng buong-buhay na pagkabilanggo nang walang parol kaysa parusang kamatayan.
Karamihan sa mga taga-California ay salungat sa mahahabang sentensiya sa bilangguan para sa mga di-marahas na nagkasala. Karamihan
sa mga taga-California ay sumasang-ayon na ang Digmaan sa mga Droga ay lubos na bigo. Karamihan sa mga taga-California ay
nagpapalagay na ang kanilang pulisya ay may mas mabuting bagay na magagawa kaysa arestuhin ang mga may-sakit na may taning ang
buhay na gumagamit na medikal na marihuwana. Karamihan sa mga taga-California ay hindi naniniwala na dapat silang tiktikan ng
kanilang sariling pamahalaan. Sang-ayon ako sa kanila. Kailangan nating ibalik ang hustisya sa sistema ng hustisya. Ginagawa natin ito sa
pamamagitan ng pagpapatupad ng mga batas nang makatao at pagsalungat sa mga batas at patakaran na nagkakait sa mga tao ng California
ng kanilang mga karapatan. Kailangan natin ng isang pangkalahatang abugado na ipinagtatanggol ang mga tao ng California nang may
siglang katulad ng sa pag-uusig ng mararahas na nagkasala. Ako ay magiging ganyang uri ng Pangkalahatang Abugado. Hinihingi ko po
ang inyong suporta. Salamat Po.
Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaari ring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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MGA PAHAYAG NG KANDIDATO NG PARTIDONG LIBERTARYAN

LynNette Shaw
Tenyente Gobernador

8A School Street Plaza
Fairfax, CA 94930

(415) 456-4313
www.voteshaw.info

Sa maraming taon, ang may-sakit at may taning ang buhay ay inaaresto, ikinukulong, at ibinibilanggo dahil sa paggamit ng gamot na
pinili nila. Maging ang mga doktor, na may nakasulat na mga rekomendasyon para sa mga panghaliling halamang medikal, ay nagdaranas
ng katulad na kapalaran. Bilang Tenyente Gobernador, patitigilin ko ang pagyurak na ito. Bilang isang tagapag-alaga ng higit sa 13
taon, magtatrabaho ako upang patigilin ang gawaing ito na ikulong ang may-sakit at malapit nang mamatay. Ang halamang medikal ay
inaprobahan ng mga botante noong 1996, at ipinapangako ko na pigilan ang pederal na pamahalaan na abusuhin ang kanilang kapangyarihan
upang panghimasukan ang medikal na pagpili. Magtatrabaho ako upang patigilin ang pag-aaksaya ng mga dolyar ng nagbabayad ng buwis
sa mga programa na tumutulong lamang sa mga pulitiko na makakuha ng karagdagang kontrol sa ating mga buhay. Maghahanda ako ng
kumpletong daan sa mga nakakagamot na halaman na nagpagaan ng pagdurusa ng libu-libo. Dagdag dito, kung mahahalal itataguyod ko
ang paggamit ng pang-industriyang abaka upang tulungan ang mga magsasaka at mga komunidad na mabuhay sa mahihirap na panahong
pangkabuhayan. Maghahangad ako ng mga repormang pangkabuhayan upang iawtorisa ang mga bagong pinagkukunan ng enerhiya, lalo
na ang mga galing sa langis ng mga buto ng abaka. Pero una sa lahat, gusto kong tiyakin na ang mga mamamayan at ang kanilang mga
karapatan ay hindi inaabuso ng mga walang-pusong burukrata, hindi makatarungang batas at malulupit na mambabatas ng estado. Laging
opinyon ko na ang pamahalaan ay dapat na isang reperi at hindi manlalaro sa lipunan. Kailangan natin ng pamumuno na magtataguyod ng
karapatan ng mga mamamayan at ng kanilang kalayaan na huwag panghimasukan. Pero hindi ko ito magagawang mag-isa. Kailangan ko
ng inyong boto kung gusto ninyong gumawa ako ng malawakang pagbabago sa Sacramento.

Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaari ring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Tom MCClintock
Tenyente Gobernador

1029 K Street, Suite 44
Sacramento, CA 95814

(916) 446-1246
campaign@TomMcClintock.com
www.tommcclintock.com

Ang Tenyente Gobernador ng California ay dapat handang akuin ang katungkulan ng Gobernador sa maikling panahon na bigyan ng
paunawa. Ang responsibilidad na ito ay nangangailangan ng isang taong alam ang bawat pulgada ng pamahalaan ng ating estado. Ito
ay nangangailangan ng isang tao na handang magsalita para sa mga nalimot na nagbabayad ng buwis at harapin ang lobi ng paggasta
na ngayon ay namamayani sa Sacramento. Sa panahon ng halalan ng pag-aalis sa katungkulan, gumawa ako ng masaklaw na plano
upang ibalik ang California bilang lupa ng pagkakataon na dati nating kilala, at bilang Tenyente Gobernador, hangad kong itaguyod
ang planong iyon. Sa halos 25 taon na nakipaglaban ako para sa mga repormang kailangan upang ibalik sa dating mababa ang mga
buwis na nagpapahirap sa ating mga pamilya, upang pigilan ang mga burukrasya na inaaksaya ang ating pera, upang bawasan ang mga
regulasyon na sumisira sa ating ekonomiya, upang salungatin ang mga ilegal na imigrasyon na nagpapababa ng mga suweldo ng ating
mga manggagawa, at upang ibalik ang matagal nang napapabayaan na mga pampublikong gawain. Pinangungunahan ko ang pagsisikap
na pigilan ang pamahalaan sa pagkuha ng ari-arian ng isang mamamayan para sa pribadong kapakinabangan ng iba. Nanguna ako sa
kampanya na ibalik ang mga sobrang kinulektang buwis sa mga pamilya ng California. Sinimulan ko ang kilusan upang alisin ang buwis sa
kotse ng California. At nilababan ko ang pag-aaksaya at pandaraya sa pareho ng mga pangasiwaang Republikano at Demokratiko. Inilaan
ko ang aking karera sa pakikipaglaban para sa mga reporma sa pananalapi na kailangan upang iligtas ang ating estado at protektahan ang
mga nagtatrabahong pamilya. Mangyaring bisitahin ang aking website sa www.tommcclintock.com upang makita ang mga partikular na
panukala na iminungkahi ko at upang tulungan itong pangmasang kampanya na ibalik sa mabuting kalagayan ang California.
Abel Maldonado
Kontroler

P.O. Box 948
San Luis Obispo, CA 93406-0948

(831) 759-2577
www.electabel.com

Bilang bantay ng pananalapi ng estado, susuportahan ko ang mga pagsisikap na protektahan ang ating mga hangganan laban sa mga
terorista, kriminal, at ilegal na imigrasyon. Iyon ay makakatipid ng bilyun-bilyong dolyar na ginagasta sa pagpapakulong sa mga ilegal na
imigrante na mga manggagahasa, magnanakaw, mamamatay-tao, at ibang mga nahatulang kriminal. Bilang kontroler ng isang malaking
negosyo ako ay may karanasan na kailangan ng estado. Bilang isang mambabatas, masipag akong nagtrabaho upang gawin ang ating
pamahalaan na higit na may-pananagutan. Nag-akda ako ng isang panukala upang itatag ang Opisina ng Independiyenteng Tagasuri
upang suriin ang pamahalaan ng estado, gawin ang mga inihalal na opisyal na mas may-pananagutan, bawasan ang maaksayang paggasta,
at ihantad ang katiwalian ng pamahalaan. Sumulat ako ng panukala upang usigin ang mga umiiwas sa pagbabayad ng buwis upang
maparusahan natin ang mga hindi nagbabayad ng kanilang mga buwis. Sumulat di ako ng batas na huwag ibigay ang sahod ng mambabatas
kapag hindi nila ipinasa ang badyet sa oras, ihantad ang mga sobrang pampasigla at suweldo na ibinabayad sa kapinsalaan ng nagbabayad
ng buwis, at magtadhana ng mas matapat na proseso ng badyet ng estado. Ang aking malakas na pagtutol sa mas matataas na buwis ay
naging dahilan para matanggap ko ang Gantimpalang Bayani ng Nagbabayad ng Buwis mula sa Mga Amerikano Para sa Reporma sa
Buwis. Bilang Kontroler, ipagpapatuloy ko ang aking pagtutol sa mas matataas na buwis. Bilang Kontroler, magtatrabaho rin ako upang
ibalik ang bilyun-bilyong dolyar sa mga hindi kinukuhang pribadong ari-arian na hawak ng estado. Pero, ang pagbabalik sa inyo ng inyong
kayamanan ay hindi makakapaghintay. Mangyaring bisitahin ang www.electabel.com upang iugnay sa opisina ng Kontroler upang makita
kung ang estado ay humahawak ng kayamanang pag-aari ninyo. Ako ay buong-buhay na Republikano at konserbatibo sa pananalapi. Ang
aking kampanya ay inendorso ng 55 nakaraan at kasalukuyang tagapangulo ng Partidong Republikano.
Tony Strickland
Kontroler

P.O. Box 1371
Thousand Oaks, CA 91358

(805) 297-4529
www.TonyStrickland.com

May dahilan kung bakit inendorso ako nina Tom McClintock, Bill Simon, at ng Howard Jarvis na Kapisanan ng mga Nagbabayad ng Buwis
para Kontroler. Tulad ninyo, pagod na sila sa mga burukrata ng distrito ng paaralan na malalaki ang suweldo, habang ang ating mga silidaralan ay hindi pinapansin. Bilang inyong Kontroler ng Estado, ang aking unang prayoridad ay magpataw ng mahihigpit na pagsusuri ng
pagganap sa mga burukrata—simula sa malaki, namamagang Pinag-isang Distrito ng Paralan ng Los Angeles. Ang punong-tanggapan
ng LAUSD ay tinatawag na “Taj Majal” ng mga guro. Ito’y isang magarang gusali mula kung saan ang mga burukrata at tagapangasiwa
ay nakikita ang mga paaralang hindi nagtatagumpay na may mga tumutulong bubong at laos nang mga aklat-aralin. Ang distritong ito ay
napakalaki, na ang lahat ng empleyado nito ay hindi maaaring magpulong sa Dodger Stadium—ito’y napakaliit upang bigyang-daan ang
mga ito. Ang pag-aaksayang ito ay hindi lamang nagnanakaw sa mga bata ng Los Angeles ng edukasyong karapat-dapat sila, pero ito ay
kumakain ng hindi ayon sa proporsiyon na malaking halaga ng lahat ng dolyar na buwis ng ating estado. Sa pamamagitan ng pagtatag ng
mga tunay na pagususuri ng pagganap, pipilitin ko ang mga burukrata na ipakita, nang detalyado, kung saan tunay na napapapunta ang
pera—dahil ito ay tiyak na hindi nakakarating sa mga silid-aralan. Ang Kontroler ay may tungkulin na ihantad ang pandaraya at pangaabuso, tuwing ang ang mga dolyar na buwis ay ginagasta. Magtatatag ako ng mahihigpit na pagsusuri ng pagganap sa bawat lugar ng
pamahalaan, mula sa kawanggawa ng pamahalaan hanggang sa DMV sa ating sistema ng pampublikong kalusugan, upang tiyakin na ang
inyong mga dolyar na buwis ay hindi ginagamit upang pondohan ang mga serbisyo para sa mga ilegal na dayuhan, at papanagutin ang mga
burukrata. Bilang inyong Kontroler ng Estado, poprotektahan ko kayo at ang inyong suweldo laban sa pandaraya at maling pamamahala sa
pamahalaan. Makakatulong kayo sa pamamagitan ng pagbisita sa www.TonyStrickland.com.

Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaari ring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Claude Parrish
Ingat-yaman

P.O. Box 2427
Palos Verdes, CA 90274

(213) 688-8862

Dahil inihalal sa Lupon ng Pagpapantay ng Estado pitong taon na ang nakalilipas at dahil naglingkod ng isang taon sa Lupon ng Prangkisya
ng Buwis, ako ay nasa katayuan upang maintindihan ang kalagayan ng kabuhayan at kita ng estado. Ang patuloy na tumataas na persentahe
ng mga pagbabayad ng interes ng bono ng estado ay kumukunsumo ng palaki nang palaking bahagi ng badyet ng estado. Ang mga
pangangailangan ay malubha na ngayon para sa pagpopondo ng estado sa edukasyon at ibang mga serbisyo, at ito ay pumupuwersa na itaas
ang lahat ng buwis kabilang ang personal na buwis at mga buwis sa kita ng korporasyon gayon din sa mga buwis sa pagbebenta ng estado.
Anumang pagtataas sa mga buwis na ito ay magiging sanhi ng pagkaantala sa ekonomiya ng California at maaaring maging sanhi na pagalis ng mga negosyo sa estado. Masyado nang nakalubog sa utang ang estado. Upang lutasin ang bahagi ng problema ang Ingat-yaman ng
Estado ay dapat humarap sa Lehislatura upang salungatin ang lahat maliban sa pinakamahahalagang pagpapalabas ng bono! Ikalawa, ako
ay may mga Lisensiya Serye 7 ng Seguridad ng NASD, Nakarehistrong Kinatawan, gayon din ng mga Lisensiya ng Rehistradong Prinsipyo
at Panansiyal na Prinsipyo, may pagkaunawa sa mga pinansiyal na pamilihan gusto kong alisin ang pakikipag-usap sa “Mga Tao sa Gitna”
mula sa “Wall Street” na tumatanggap ng daan-daang milyong dolyar sa mga bayad sa pagtustos at sa halip ay ipatustos ang ating mga bono
sa mga kompanya ng pagtustos na nakabase sa California. Hindi lamang makakatipid ang Estado ng daan-daang milyong dolyar, kundi ang
California ay tatanggap ng mga buwis mula sa mga kompanyang ito na nakabase sa California. Hinahangad ko po ang inyong boto at ako ay
inendorso ng Howard Jarvis na organisasyon ng mga mga Nagbabayad ng Buwis, at ng maraming pangunahing mambabatas ng estado.
Keith S. Richman
Ingat-yaman

1228 N Street, Suite 21
Sacramento, CA 95814

(916) 443-1642
RichmanforTreasurer@KeithRichman.com
www.KeithRichman.com

Mahal Kong mga Taga-California, ako po si Keith Richman, isang Republikanong may-ari ng negosyo na kumakandidato para Ingat-yaman
ng Estado. Sa unang 20 taon ng aking karera, nagtayo ako ng dalawang negosyo—isang $80 milyon na kompanya ng pangangalagang
pangkalusugan at matagumpay na kompanya ng pagpakete sa Gilid Pasipiko— sa paggawa ng matatalinong pamumuhunan at paggiit
sa pananagutan sa pananalapi. Limang taon na ang nakakalipas dinala ko ang mga prinsipyong ito ng negosyo sa Asembleya ng Estado
upang lutasin ang mga problema na nagbabanta sa hinaharap ng California. Nagtatrabahong kasama ni Gobernador Schwarzenegger at
mga lider mula sa parehong partido, tumulong ako na: pabutihin ang ating klima sa negosyo sa pamamagitan ng seguro sa kabayaran ng
mga manggagawa; bawasan ang kakulangan sa badyet ng estado sa pamamagitan ng mga Panukala 57 at 58; kumuha ng makatarungang
mga tuntunin sa buwis ng tagapag-empleyo na nagpapanatili ng mga trabaho sa California, at humimok ng matatalinong pamumuhunan
sa mga pampublikong paaralan, daan, mga sistema ng paghahatid, unibersidad, pagkontrol ng baha, mga sistema ng tubig, at mga parke.
Bilang Ingat-yaman ng Estado, magtatrabaho ako kasama ng mga Republikano ng lahat ng opinyon, gayon din ng mga Demokratiko at
mga Independiyente upang kontrolin ang imigrasyon, palakasin ang ating ekonomiya, pabutihin ang ating mga paaralan, at magtayo
para sa hinaharap. Alam ko ang pagkakaiba ng tamang paraan upang pumunta sa California at ng ilegal na paraan. Alam ko kung ano
ang kailangan upang matugunan ang hamon ng kompetisyon ng ibang bansa at lumikha ng mga bagong trabaho sa California. Alam
ko na kailangan ng California ang mga manggagawang mahusay ang edukasyon at mabubuting paaralan upang panatilihin ang ating
kasaganaan at kalidad ng buhay. Alam kong kailangan natin ng matatalinong pamumuhunan at mga ligtas na pakinabang upang ihanda
ang 10 milyon pang taga-California bago lumampas ang 2025. Sa pagtanggap ng inyong boto, dadalhin ko ang aking responsable sa
pananalapi, pangnegosyong paraan sa opisina ng Ingat-yaman ng Estado. Matapat, Keith Richman

Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaari ring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Bill Leonard
Lupon ng Pagpapantay, Distrito 2

P.O. Box 277090
Sacramento, CA 95827

(916) 441-1043 Ext. 2
leonard@billleonard.org
www.billleonard.org

Ang California ay isang magandang lugar para manirahan, pero kailangan natin ng mga lider na hindi natatakot na manindigan at
lumaban para sa mga karapatan ng mga nagbabayad ng buwis. Bilang isang Miyembro ng Lupon ng Pagpapantay—ang tanging inihalal
na katungkulan na may trabaho na protektahan ang mga karapatan ng mga nagbabayad ng buwis— masipag akong nagtrabaho mula ng
unang mahalal noong 2002 upang papanagutin ang pamahalaan. Sa Lehislatura, ikinararangal ko ang pag-akda ng Batas sa mga Karapatan
ng Nagbabayad ng Buwis. Nang mabalita na may katiwalian sa opisina ng Gobernador tungkol sa mga kontribusyon sa kampanya at mga
kontrata sa pamahalaan, nagtrabaho ako sa Komite sa Pinagsamang Pambatasang Pagsusuri upang pananagutin ang mga kasangkot na
tao. Ang Lupon ng Pagpapantay ay isang independiyenteng inihahalal na lupon sa buwis na gumagawa ng pangwakas na desisyon sa mga
pagtatalo sa pagitan ng mga nagbabayad ng buwis at ng mga burukrata ng pamahalaan. Ang mga nagbabayad ng buwis ay nararapat na
magkaroon ng tagapagtaguyod na nakikipaglaban para sa kanilang mga interess—at iyon ang ginawa ko bilang isang Miyembro ng Lupon
ng Pagpapantay. Ikinararangal ko na inendorso ng mga Republikanong boluntaryong organisasyon, ng PAC ng Pambansang Komite sa
Limitasyon sa Buwis, at ng PAC ng Howard Jarvis na Kapisanan ng mga Nagbabayad ng Buwis. Kapag ipinatala ninyo ang inyong balota
para sa Lupon ng Pagpapantay, ikararangal ko na matanggap ang inyong boto. Mangyaring bisitahin ang aking website (www.billleonard.
org) upang makakuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa Lupon ng Pagpapantay o upang malaman ang iba pa tungkol sa aking rekord
bilang tagapagtaguyod ng mga nagbabayad ng buwis. Ikinalulugod ko ang inyong pagsasaalang-alang, at umaasa ako na alam ninyo na
gagawin ko ang lahat ng magagawa upang matiyak na ang pamahalaan ay pinananagot kung paano nito ginagasta ang ating pinaghirapang
mga dolyar na buwis.
R ay Haynes
Lupon ng Pagpapantay, Distrito 3
Ako ay kumakandidato para sa Lupon ng Pagpapantay upang papanagutin ang pamahalaan at pamunuan ang paglaban sa mas matataas
na buwis, malaking pamahalaan, at maaksayang paggasta. Bilang awtor ng Inisyatibong Pulis sa Hangganan ng California, nanguna
ako sa mga pagsisikap na itigil ang ilegal na imigrasyon. Ang mga nagbabayad ng buwis ay gumagasta ng higit sa $10 Bilyon bawat
taon sa mga ilegal na dayuhan, at dapat nating gawin ang lahat ng magagawa upang protektahan ang ating hangganan. Bilang kasamang
tagapagtaguyod ng Batas ni Jessica, masipag akong nagtrabaho upang protektahan ang mga bata. Kailangan ng mga nagbabayad ng buwis
ng malakas na konserbatibong lider sa Lupon ng Pagpapantay na may karanasan upang pananagutin ang pamahalaan. Bilang konserbatibong
Mambabatas ng Estado, hindi ako kailanman bumoto para sa pagtaas ng buwis. Bilang Ka-Tagapangulo ng Iligtas ang California—Alisin
sa Katungkulan si Gray Davis, nagtrabaho akong kasama ng mga konserbatibong lider upang alisin sa katungkulan si Gray Davis at
pawalang-bisa ang buwis sa kotse na pinirmahan niya upang maging batas. Sinusuportahan ako ni Miyembro ng Kongreso Darrell Issa.
Ang Lupon ng Pagpapantay ay ang tanging inihalahal na lupon na may responsibilidad na manindigan para sa mga nagbabayad ng buwis.
Ang Howard Jarvis na Kapisanan ng mga Nagbabayad ng Buwis ay nagbigay sa akin ng markang “A” at ang Tagapangulo ng Pambansang
Komite sa Limitasyon sa Buwis ay nag-endorso sa akin dahil sa aking malakas na pamumuno sa Lehislatura dahil sa paninindigan laban
sa mga malakas gumasta na mga liberal. Ikakarangal ko na matanggap ang inyong boto. Dadalhin ko ang 20-taong rekord ng konserbatibo,
responsableng pamumuno na kailangan sa Lupon ng Pagpapantay upang matiyak na ang pamahalaan ay pinananagot. Mangyaring huwag
mag-atubiling bisitahin ang aking website (www.HaynesforBOE.com) para sa karagdagang impormasyon. Inaasahan ko na matatanggap
ang inyong boto sa napakahalagang halalang ito.. Salamat po sa inyong pagsasaalang-alang. Ray Haynes
Steve Petruzzo
Lupon ng Pagpapantay, Distrito 3

Steve@PetruzzoForBOE.com
www.PetruzzoForBOE.com

Ang Lupon ng Pagpapantay ay isa sa mga pinakamalaking ahensiya sa pagbubuwis sa Estado. Ito ay nag-aambag ng higit sa 36% sa
pangkalahatang pondo ng Estado. Nagdadala ako sa katungkulang ito ng dalawang taon ng karanasan bilang Nakatataas na Tagasuri
ng Buwis para sa Lupon ng Pagpapantay. Nag-aalay ako sa mga botante sa malalim na pagkaunawa sa ahensiyang ito. Ako ang tanging
kandidato na naglathala ng isang detalyadong plano para sa pagpapabuti nito. Ang aking hangarin ay magkamit ng Lupon na mas proaktibo
at magiliw sa nagbabayad ng buwis. Ang aking plano ay nakabatay sa aking karanasan at hindi sa anumang adyendang pampulitika.
Hindi ako maghahangad ng anumang ibang inihahalal na posisyon; dahil dito, ang aking mga desisyon ay ibabatay sa batas at hindi sa
anumang paboritismong pampulitika. Ito ay hindi isang pambatasang posisyon, pero ipinapangako ko na makikipagtulungan sa ating
mga mambabatas upang gawan ng pagbabago ang mga batas sa pagbebenta at paggamit na batay sa ambag na natanggap ko mula sa
komunidad ng negosyo sa loob ng nakaraang dalawampung taon. Kung mahahalal, nangangako ako sa mga botante na ibubunsod ng
aking dedikasyon, itutulak ng aking karanasan, at susuportahan ng aking integridad. Mangyaring repasuhin ang aking website sa www.
PetruzzoForBOE.com at saka magpasiya.

Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaari ring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Michelle Steel
Lupon ng Pagpapantay, Distrito 3

27520 Hawthorne Boulevard #270
Palos Verdes, CA 90274

(310) 971-5865
www.SteelforBOE.com

Bilang isang konserbatibong Republikano, ikinararangal ko na maglingkod bilang Kinatawan sa ating Republikanong Miyembro ng Lupon
ng Pagpapantay Claude Parrish. Ngayon na magreretiro na siya, mahalaga na ang mga nagbabayad ng buwis ay magkaroon ng bantay sa
pananalapi na papalit sa kanya. May dahilan kung bakit ang mga nangungunang konserbatibo na si Bill Simon, Bruce Herschensohn,
Miyembro ng Kongreso Dana Rohrabacher, at dose-dosenang GOP na miyembro ng kongreso, mambabatas, at mga lokal na inihalal na
opisyal ay sumusuporta sa akin para sa puwestong ito. Tingnan ang www.SteelforBOE.com. Iyon ang dahilan, bilang matibay na konserbatibo
sa pananalapi, ako ay magiging Tagapagtaguyod ng Nagbabayad ng Buwis laban sa burukrasya. Maniwala kayo sa akin, kailangan natin ng
mga tinig upang magsalita at ipagtanggol ang mga nagbabayad ng buwis! Nasaksihan ko kung paano ang mga ahensiyang nagbubuwis ay
nagpapalagay na ang mga nagbabayad ng buwis ay may kasalanan hanggang mapatunayang inosente. Naniniwala ako na ang paraang iyon
ay hindi gawain ng Amerikano. Ang aking pilosopiya ay dapat magsimula ang bawat pagdinig na may pagpapalagay na ang nagbabayad ng
buwis ay inosente. Bilang negosyante, asawa, at ina, alam ko kung gaano kahirap pagkasyahin ang kinikita. Naniniwala ako na ang mga
masisipag na pamilya ng California ay nararapat sa isang Tagapagtaguyod na maninindigan para sa kanila laban sa mga mapang-abusong
burukrasya ng pamahalaan. Bilang miyembro ng lupon ng Komisyon sa Kalakalang Pandaigdig ng California, nakumbinse ako na ang
matataas na buwis ng California ay nakakapinsala sa ating kakayahang makipagtagisan sa ekonomiya ng mundo. At iyan ang dahilan
kung bakit nangako ako na sasalungatin ang anumang pagtaas ng mga buwis. Ako ay isang makaranasan, propesyonal na konserbatibo
sa pananalapi na hindi kailangan ng pagsasanay sa panahon ng trabaho, dahil ako ay nagtatrabaho na ngayon sa pagtatanggol sa mga
nagbabayad ng buwis. Ikakarangal ko na matanggap ang inyong suporta. Para sa anumang katanungan, mangyaring bisitahin ang aking
website sa www.SteelforBOE.com.
John Y. Wong
Lupon ng Pagpapantay, Distrito 4

5356 Jillson Street
Commerce, CA 90040

(323) 222-2200

Sa Lupon ng mga Apela sa Pagtasa ng County ng Los Angeles, bilang Tagapangulo nito, ang pagpapantay ng Listahan ng Buwis sa County
ng Los Angeles ay binawasan ng higit sa walumpung bilyong ($80,000,000,000.00) dolyar (1995–2006). Sa Lupon ng Pagpapantay ng
Estado ng California, hinihingi ko po ang inyong suporta, magtatrabaho ako upang matanggap at panatilihin ang inyong pagtitiwala.
Glen Forsch
Lupon ng Pagpapantay, Distrito 4

2806 Scott Road
Burbank, CA 91504

(818) 415-1199
glenforsch2000@aol.com

Kapag ang mga Batas sa Buwis ay nagbago, ang unang bagay na naiisip ko ay: “Paano ito makakaapekto sa akin?” Ako po si Glen Forsch,
at bilang isang asawa, ama ng dalawa, at isang Direktor ng Korporasyon sa Negosyong Pagtitingi ng higit sa dalawampu’t-limang taon,
naniniwala ako sa hustisya para sa mga nagbabayad ng buwis. Ito ay nangangahulugan na ang Mga Batas sa Buwis ay dapat na walangkinikilingang ipatupad para sa mga Indibidwal at Negosyo. Gusto kong linawin ang anumang pagsalunggat sa buwis sa pagbebenta
sa internet at kulektahin ang mga pera ng mga tagabenta mula sa labas ng estado, kung ang mga ito ay labag sa batas na sumisingil ng
Buwis sa Pagbebenta sa mga Residente ng California. Makikipaglaban ako upang panatilihin ang Panukala 13 sa anyo nito, at gusto kong
magtrabaho upang itaguyod ang isa hanggang dalawang araw, kada buwan, na piyesta opisyal sa buwis sa California, kapag ipinahihintulot
ng badyet.
Samuel Song Y. Park
Lupon ng Pagpapantay, Distrito 4

525 S. Lincoln Avenue
Monterey Park, CA 91755

(626) 571-2160
SAMANDHELENPARK@YAHOO.COM
SAMSONGPARK.COM

Bilang 28 nang may-ari ng maliit na negosyo na may digring MBA, nakakuha ako ang kaalaman at karanasan sa negosyo at tinupad
ang lahat ng aking mga pinansiyal na obligasyon bilang isang empresaryo. Naiintindihan ko kung ano ang kailangan upang maging
matagumpay at responsable, dahil nagsimula nang halos wala at nakamit ang Amerikanong pangarap ng tagumpay at edukasyon para sa
aking pamilya. Kahit ang aking mga sariling anak at apo ay nagsisikap para sa kanilang mga sariling pangarap ng tagumpay. Ang aking
karanasan ay magdadala ng matalinong pagpapasiya at mga malikhaing ideya sa Lupon ng Pagpapantay. Ang “pinansiyal na alitan” ngayon
ay tinatawag ako upang gamitin ang aking kasanayan sa negosyo upang palakasin ang pananalapi at magtrabaho upang alisin ang patuloy
na krisis sa badyet sa pamamagitan ng pagbuo ng praktikal, maipagpapatuloy, at dalawang-panig na mga ideya na nakakatugon sa pareho
ng pamahalaan at nagbabayad ng buwis kabilang ang: Pagtataas ng mga kita sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga eksepsiyon at butas
na pabor sa isang grupo ng mga nagbabayad ng buwis sa halip ng iba; Pagtataguyod ng kamalayan at pagkaunawa ng mga batas ng buwis
na may mga materyal sa maraming wika upang himukin ang boluntaryong pagsunod ng lahat ng taga-California; Pagsuporta sa paglaki
ng negosyo para sa lahat ng bahagi ng komunidad upang palawakin ang mga pamilihan ng trabaho at karagdagang kita ng estado nang
walang mga bagong buwis, Pagbuo ng di-partidistang suporta sa pagpapaunlad ng negosyo at trabaho para sa lahat ng mga taga-California.
Magtatrabaho ako upang lumikha ng isang kultura ng katapatan sa pagiging empresaryo at magtayo ng pundasyon para sa tagumpay na
may pinansiyal na integridad. Bilang inihalal na miyembro ng Lehislatura ng Matatanda ng California, nagtrabaho ako upang malikhaing
harapin ang mga pangangailangan at inaalala ng matatanda ng California. Gagawin ko ang kapareho para sa lahat ng taga-California sa
pamamagitan ng pagtatrabaho upang gawin uli tayo na AAA+ na Ginintuang Estado.

Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaari ring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Eric Siddall
Lupon ng Pagpapantay, Distrito 4

1100 Glendon Avenue, Suite 1700
Los Angeles, CA 90024

(310) 573-2006
WWW.ERICSIDDALL.COM

Kailangan ng reporma sa sistema ng buwis ng California. Napakarami nang trabaho na nawala. Kailangan natin ng kodigo sa buwis na
payak, makatwiran, at maipanlalaban. Ang aking karanasan sa batas at pananalapi ay magdadala ng kailangang pagbabago. Kabilang sa
mga nag-endorso sa akin si Abugado ng Distrito ng County ng Los Angeles Steve Cooley, dating Republikanong Lider ng Senador Jim
Brulte, at ng CCR. Umaasa ako na matatanggap ko ang inyong pag-endorso sa ika-6 ng Hunyo.

Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaari ring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Barbar a Becnel
Gobernador

820 23rd Street
Richmond, CA 94804

(510) 235-9780
www.VoteBarbaraBecnel-Gov.com

Nagtrabaho ako ng 13 taon sa nominado ng Nobel na Premyong Kapayapaan at awtor ng librong pambatas na laban sa gang na si Stanley
Tookie Williams. Siya ay binitay sa Bilangguan ng San Quentin ng Estado noong Disyembre 13, 2005. Nakipaglaban ako upang iligtas ang
kanyang buhay dahil siya at ang ibang mahihirap na bilanggo ay hindi nakatanggap ng makatarungang pagtrato na ipinangako ng ating
sistema ng hustisya at hindi dapat humarap sa parusang kamatayan. Nakipaglaban din ako para kay G. Williams dahil sa kanyang mga
pagsisikap na ilayo ang libu-libong kabataan—sa California at sa ibang lugar—mula sa karahasan sa kalye, droga, at kriminalidad. Ang
mga ito ay mga isyu na mahalaga sa akin sa maraming dekada. Nagtrabaho ako bilang Manunuri ng Pampublikong Patakaran at Nakatataas
na Ekonomista ng halos 20 taon sa Washington, D.C. at Los Angeles. Ngayon ako ay Tagapagpaganap na Direktor ng di-nagtutubong
ahensiya ng mga serbisyong panlipunan sa Hilagang California, kung saan ipinatupad ko ang patakarang-ginawang-mga-programa sa
antas na pangmasa. Ang ibang mga isyu na mahalaga sa akin: pag-organisa laban sa programang Walang Batang Maiiwan na nakakasakit
sa pampublikong edukasyon; pagsuporta sa batas na pagtaas ng pinakamababang suweldo na nagpapahintulot sa mga nagtatrabahong tagaCalifornia na makatakas sa kahirapan; at pagbabayad sa mga kailangang programa sa pamamagitan ng pagbuwis sa pinakamayayamang
korporasyon sa Estadong ito sa mas mataas na antas. Sa kasalukuyan, ang pinakamahihirap ng tao ng California ay nagbabayad ng antas ng
buwis na mas mataas kaysa bilyong-dolyar na mga kompanya na nagnenegosyo rito. Upang makakuha ng karagdagang kaalaman tungkol
sa akin, panoorin ang premyadong pelikula na Kaligtasan: Ang Istorya ni Tookie Williams (ang aktres na si Lynn Whitfield ay gumanap
ng aking karakter); basahin ang Asul na Poot, Itim na Kaligtasan: Isang Talambuhay ni Stanley Tookie Williams; o bisitahin ang www.
VoteBarbaraBecnel-Gov.com.
Vibert F. Greene
Gobernador

6262 Jarvis Avenue
Newark, CA 94560

(510) 794-5862
VBIGMAC@AOL.COM

Vibert Greene para Gobernador: Isang sariwang tinig—naiibang pagharap. Pamumuno, pamamahala, at sentido komun. Edukasyon:
Matataas na Digri sa Inhinyero. Ang Ating Panlipunan-Pangkabuhayan At Pampulitikang Kayarian Ay Sira Na; Sa Ilalim Ng Aking
Pamumuno, Maaayos Natin Ito. Sawa na sa Malaking-Pera na Pulitika? Binabalanse ang mga Badyet sa Inyong mga Likod? Binawasang
mga Benepisyo; Tumataas na Matrikula, mga Buwis, at mga Gastos sa Pangangalagang Pangkalusugan. Sobra na ang dinanas? Sa
aking unang 12 buwan sa katungkulan: Gagawa Ako ng Malawakang Pagbabago ng Patakaran Upang Pasiglahin ang Ekonomiya. Itaas
ang mga Suweldo at Benepisyo ng mga Empleyado ng Estado. Mag-iisponsor ng 4-na-araw na linggo ng trabaho ng mga Empleyado ng
Estado, hali-halili sa loob ng 5 araw ng Trabaho. Itaguyod ang Pagdami ng Trabaho: Iiugnay ang mga Pagbawas sa Buwis sa Negosyo sa
Nadagdagang Bilang ng Nagtatrabaho. Magpataw ng mga Buwis sa mga Produkto at Serbisyong Ipinagawa sa Labas ng Bansa. Gagawing
Payak ang mga Regulasyon: Ang mga hindi kailangang papeles—wala na. Mga proseso ng aplikasyon— ginawang payak. Ipatutupad ang
mga Hakbang na Pangkapaligiran. Mapagkumbaba ko pong hinihingi ang inyong boto.
Michael Strimling
Gobernador

1334 Grand Avenue
Piedmont, CA 94610

(510) 652-1810
strimling2006@yahoo.com
MichaelStrimling.com

Kumakandidato ako para Gobernador upang makaboto tayo sa tunay na panig at laban tayo. Laban sa kableng paniniktik at hindi matatapat
na digmaan. Usigin ang mga nasa pamahalaan na sinasalakay ang pagkapribado nang walang mandamyento. Pauwiin ang Pambansang
Guwardiya ng California mula sa Iraq. Para sa mga karapatan ng manggagawa, makatwirang bayad, at edukasyon. Malinis na hangin at
tubig. Segurong pangkalusugan sa lahat na naglilimita sa mga presyo ng gamot, nagtatatag ng mga libreng klinika, at nag-alis ng mga
burukrata ng HMO. Pahalagahan ang mga pamilya sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga makatwirang oras, bakasyon, at pensiyon
para sa lahat ng nagtatrabaho. Mag-atas sa malalaking kompanya tulad ng Wal-Mart upang bigyan ng seguro ang mga manggagawa.
Ang Panukala 13 ay dapat na para sa maliliit na may-ari ng bahay, hindi malalaking korporasyon tulad ng Chevron. Kung ang mga
korporasyon ay nagbabayad ng mga buwis sa kasalukuyang halaga ng ari-arian, maaari nating bayaran ang utang ng California, bawasan
ang buwis sa pagbebenta, bawasan ang matrikula, at suportahan ang pangangalaga ng bata at tulong sa matatanda. Mga paaralan hindi mga
kulungan. Noong 1980, ang California ay may 22,000 bilanggo, ngayon ay mayroon tayong 164,000, nagtatatas ng mga gastos ng $5 bilyon.
Tatlumpung taon na ang nakakalipas, ang California ay may pinakamahuhusay na paaralan. Ngayon mayroon tayo ng pinakamaraming
bilanggo, at mga bangkaroteng paaralan. Bakit tayo nagpapataw ng habambuhay na sentensiya sa mga di-marahas na nagkasala, gayong
masasanay natin ang mga nagsisisi para sa mga produktibong trabaho? Isang moratoryo sa may-kinikilingan at magastos na kapital na
parusa, na ipinagbawal ng 14 na estado at 75 bansa. Magsalita ng katotohanan patungo sa kapangyarihan. MichaelStrimling.com

Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaari ring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Liz Figueroa
Tenyente Gobernador
Ako ay kumakandidato para Tenyente Gobernador upang mamuhunan sa hinaharap ng California, at gusto kong tiyakin na ang lahat ng
bata ay may mahusay na pangangalagang pangkalusugan. Bilang isang Demokratiko, naninindigan ako para sa aking mga paniniwala at
lalabanan ang mga espesyal na interes. Nagtrabaho sa noon ay Ispiker ng Asembleya Antonio Villaraigosa, isinulat ko ang batas na lumikha
ng programang “Malulusog na Pamilya.” Ang programang ito ay nagkakaloob ng pangangalagang pangkalusugan sa higit sa 500,000 bata
sa mga nagtatrabahong pamilya. Isinulat ko ang batas na nagpoprotekta sa mga babae sa pamamagitan ng paggarantiya sa mga ito ng
pinakamababang dalawang-araw na pananatili sa ospital pagkaraan ng nagbabanta sa buhay na operasyon sa kanser sa suso, pumipigil sa
“madaliang pagtanggal ng suso.” At nilabanan ko ang malalaking kompanya ng seguro at sumulat ng palatandaang batas na nagbibigay sa
mga pasyente ng karapatang idemanda ang kanilang mga HMO. Nagprotekta ako sa mga mamimili sa pamamagitan ng paglikha ng unang
listahan ng “Huwag Tatawag” ng estado upang harangan ang mga nagbebenta sa telepono, tinulungan ang mga biktima ng pagnanakaw
ng pagkakakilanlan, at nilabanan ang mga korporasyon na gustong ipamigay ang ating personal na impormasyon. Ikinararangal ko na
natanggap ang suporta ng mga lider ng California na tulad ni Dolores Huerta, Ka-Tagapagtatag ng Nagkakaisang Manggagawa ng Bukid,
Tenyente Gobernador Cruz Bustamante, Miyembro ng Kongreso Pete Stark, at marami pang iba. Noong bata pa natatandaan ko na pumasok
ako sa aking unang araw ng paaralan na hindi marunong ng Ingles, pero masipag akong nagtrabaho upang mapagtagumpayan ang mga
hamon at suportahan ang aking pamilya. Ngayon, ako ay isang ina at lola, at ako ay mas matinding nakikipaglaban para sa ating mga bata
at pamilya. Pagkaraan ng labindalawang taon ng pakikipaglaban para sa inyo bilang miyembro ng Lehislatura, gusto kong dalhin ang
pakikipaglaban sa antas ng buong estado bilang inyong susunod na Tenyente Gobernador. Patuloy akong makikipaglaban para sa inyo, sa
inyong mga anak, at sa inyong mga pamilya dahil kayo ang aking mga prayoridad.
John Gar amendi
Tenyente Gobernador

P.O. Box 496
Sacramento, CA 95812

(916) 863-6881
info@garamendi.org
www.garamendi.org

Ang California ay nasa mga krus na daan. Ang Sacramento ba ay patuloy na maglilingkod sa mga makapangyarihang espesyal na interes
at sa kanilang makikitid na adyenda? O magkakasama tayong maninindigan upang sirain ang pagbabara at harapin ang mga hamon na
pinakamahalaga sa pangkaraniwang pamilya ng California? Bilang inyong Komisyonado ng Seguro, nilabanan ko ang mga kompanya ng
seguro, pinarusahan ang pandayara sa seguro, at naghatid ng mga resulta—Higit sa $1 bilyon sa mga pagsasauli ng seguro—$22 bilyon
sa mga matitipid sa hulog sa awto—$24 na milyon sa karagdagang mga benepisyo ng may-ari ng bahay sa mga biktima ng sunog—$46
na milyon sa mga multa ng kompanya ng seguro. Ngayon ang opisina ng Komisyonado ng Seguro ay isang bantay, nagpoprotekta sa mga
taga-California. Bakit? Dahil tinatanggihan ko ang mga kontribusyon sa kampanya ng kompanya ng seguro. Wala akong utang sa mga
espesyal na interes. Magkakasama babaguhin natin ang katungkulan ng Tenyente Gobernador upang maging malakas na tagapagtaguyod.
Kaya kapag ang isang maling-pinapatnubayan na Gobernador ay tumanggi na pondohan nang buo ang mga pampublikong paaralan o
inatake ang mga dedikadong guro—Ipaglalaban ko ang inyong laban, hindi ang kanya. Noong ang mga kompanya ng pangangalagang
pangkalusugan at gamot ay gumagamit ng kanilang kapangyarihan at impluwensiya upang itaas ang kanilang mga tubo sa inyong
kapinsalaaan—Ipinaglaban ko ang inyong laban, hindi ang kanila. Makikipaglaban ako para sa pangangalagang pangkalusugan para sa
lahat. Makikipaglaban ako upang protektahan ang ating baybayin, hangin, lupa, at tubig—ginagawa ang pagharap na katulad ng ginamit
ko bilang Kinatawan na Sekretaryong Panloob ni Presidente Clinton sa pagprotekta sa ating mga Pambansang Parke laban sa kasakiman ng
korporasyon. Sa huli: Bilang Tenyente Gobernador magkakaroon ako ng kalayaan na kailangang-kailangan ng Sacramento upang lutasin
ang mga problema at makipaglaban para sa inyo. Nasa inyo ang aking rekord bilang Komisyonado ng Seguro, Senador ng Estado, lineman
sa Cal Berkeley na piniling isa mga namumukod na manlalaro, nagtapos ng MBA sa Harvard, boluntaryo ng Pangkat ng Kapayapaan,
asawa, at ama. Mapagkumbaba ko pong hinihingi ang inyong boto.

Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaari ring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Jackie Speier
Tenyente Gobernador

P.O. Box 112
Burlingame, CA 94011

(650) 361-0301
www.jackiespeier2006.com

Hello, ako po si Jackie Speier. Ako ay isang Demokratiko na kumakandidato para Tenyente Gobernador. Ikinararangal ko ang pag-endorso
ni Senador ng Estados Unidos Dianne Feinstein. Hindi ako sumusuko sa mahihirap na labanan. Bilang isang mambabatas ng California
nilabanan ko ang lobi ng bangko, seguro, at kard ng kredito na gustong ipagbili ang inyong pribadong impormasyon—at nanalo. Pinilit ko
ang mga HMO na magkaloob ng mas mabuting benepisyong pangkalusugan at sakupin ang nakakapagligtas ng buhay na mga pagsulong
na medikal. Nang ibeto ng ating gobernador ang aking panukalang-batas na nagbabawal sa mapanganib, nagpapahusay ng pagganap ng mga
suplemento para sa mga atletang kabataan, at nagkaroon ng salungatan ng interes sa pag-endorso ng mga naturang suplemento, tumulong
akong kumbinsihin siya na alisin ang kanyang pag-endorso at pirmahan ang aking panukalang-batas. Ang pamahalaan ng ating estado
ay dapat magkaloob ng mabuting halaga para sa ating mga dolyar na buwis. Nagpatibay ako ng batas na nag-alis ng mga pampasiglang
libangan para sa mga opisyal ng estado, binawasan ang pandaraya sa Medi-Cal, pinahintulutan ang matatanda ng diskuwento ng estado
para sa mga reseta at kumulekta ng $1 bilyon sa hindi nababayarang suporta sa anak. Dapat nating bigyan ng panibagong bisa ang
pangako ng California na daan sa mas mataas na edukasyon. Sinusuportahan ko ang pagbabalik sa dating halaga ng bayad sa kolehiyo na
itinaas ni Gobernador Schwarzenegger. Bilang Tenyente Gobernador ginamit ko ang aking posisyon bilang Rehente ng UC at katiwala ng
CSU upang muling itayo ang ating sistema ng edukasyon. Bilang isang batang katulong sa opisyal na gawain sa Guyana ni Miyembro ng
Kongreso Leo Ryan, binaril ako at iniwan sa pag-aakalang patay na ng mga panatiko ng People’s Temple noong 1978. Nanindigan pa rin
ako sa pangakong ginawa noong araw na iyon: ilaan ang sarili sa serbisyo sa publiko. Masipag akong nagtrabaho para sa inyo, at kasama
ninyo. Ikinararangal ko ang aking rekord na tumanggap ng pag-endorso ni Sen. Feinstein. Hinihingi ko po ang inyong boto upang maging
susunod na Tenyente Gobernador ng California.
DEBR A BOWEN
Sekretaryo ng Estado

578 Washington Boulevard #409
Marina Del Rey, CA 90292

(310) 823-3106
info@debrabowen.com
www.debrabowen.com

Ang California ay hindi dapat maging katulad ng Florida o Ohio, kung saan ang libu-libong botante ay hindi pinansin sa Araw ng Halalan.
Bilang Tagapangulo ng Komite sa mga Halalan ng Senado, ako ay nakikipaglaban upang iparehistro ang bawat mamamayan, upang
tiyakin na ang bawat boto ay binibilang nang tumpak, at upang pigilan at usigin ang pagdaraya. Ang inyong susunod na Sekretaryo
ng Estado ay dapat magbalik ng tiwala sa walang-kinikilingan at bukas na halalan. Nakipaglaban ako upang iatas ang ang papel na
pagsubaybay sa mga elektronikong makina sa pagboto. Nagtatrabaho ako upang ipagbawal ang mga kontribusyon sa kampanya mula sa
mga tagagawa ng makina ng pagboto. Namumuno ako sa mga imbestigasyon sa mga sistema ng pagboto na hindi maaasahan, protektado,
o tumpak. Nararapat kayo sa isang Sekretaryo ng Estado na may kadalubhasaan sa reporma sa halalan, at makikipaglaban para sa sentido
komun na reporma sa kampanya. Mula noong unang araw ko sa katungkulan noong 1992, tinanggihan ko ang mga regalo bilang inihahalal
na opisyal, at nagtrabaho ako upang limitahan ang mga kontribusyon sa kampanya. Noong 1993 sumulat ako ng batas na nagpapahintulot
sa mga botante na awtomatikong makakuha ng mga balota ng nagpapadala lamang. Sumulat ako ng mga panukalang-batas na nagsisiwalat
sa bawat inisyatibong petisyon—sa malaking tipo—kung sino ang nagbabayad upang ilagay ang panukalang-batas sa balota. Ako ay
nakikipaglaban para sa proteksiyon ng mamimili, mga karapatan sa pagkapribado, bukas na pamahalaan, at pagpili. Pinamunuan ko
ang bansa sa pagpasa ng batas upang pigilan ang maling paggamit ng iyong numero ng seguridad sosyal upang protektahan kayo laban sa
pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Ang Pambansang Organisasyon Para sa mga Babae-California, Organisasyon ng mga Pulis at Siyerip
ng California, at ng Liga ng mga Botante ng Konserbasyon ng California ay nagsama-sama upang suportahan ako. Magalang ko pong
hinihiling ang inyong boto.
Debor ah Ortiz
Sekretaryo ng Estado

915 L Street, PMB C-123
Sacramento, CA 95814

(916) 492-6387

Isinulat ko ang unang malaking batas sa Preschool at Pagkalabas ng paaralan ng California . . . at ngayon magkakaroon kayo ng pagkakataon
na bumoto ng OO sa Panukala 82. Mangyaring sumama sa akin sa pagtulong sa mga bata ng California! Ilang taon na ang nakalilipas,
nang tangkain ni Presidente Bush na ipatigil ang pananaliksik ng selula ng katawan, ako ang unang Demokratiko sa bansa na sumalungat
sa kanya. Isinulat ko ang batas na ginawa ang California na unang estado sa bansa na ipagpapatuloy ang pananaliksik na naglalayong
gamitin sa kanser, diyabetis, at sakit na Alzheimer’s. At kumuha ako ng $85 milyon para sa pananaliksik sa kanser ng prostate at obaryo.
Ngayon, sinumang kuwalipikadong estudyante ng mataas na paaralan ng California na may mabubuting marka ay ginagarantiyahan
ng Gawad ng Cal upang tulungang magbayad para sa kolehiyo. Isinulat ko ang batas na iyon. Isinulat ko ang mga batas ng Califorrnia
na gumagarantiya ng ligtas na daan sa mga klinika ng pagpaplano ng pamilya at nag-aatas sa mga parmasyutiko na magkaloob ng
emerhensiyang pampigil sa pagbubuntis sa mga babae. Si Erin Brockovich at ako ay nagtulungan upang labanan ang mapanganib na
nakakalasong amag na nagdudulot ng sakit sa mga bata at sumisira ng mga bahay ng mga tao. Ang mga pagbabagong ito ay hindi madali.
Ang mabubuting bagay ay hindi nagiging madali. Gusto kong maging inyogn Sekretaryo ng Estado. Ngayon, ang katungkulang iyan
ay sumusubaybay lamang sa mga kontribusyong pampulitika. Gusto kong gawin ito na bantay ng publiko. . . isang katungkulan na
naghahantad kung paano iniimpluwensiyahan ng mga kontribusyon ng espesyal na interes ang mga pampublikong patakaran. Nitong
nakaraang taon, ang Komisyon sa mga Walang-kinikilingang Gawaing Pampulitika ay inihinto ang daan-daang kaso laban sa mga pulitiko
dahil wala silang mga pondong kailangan nila upang imbestigahan ang mga paglabag sa batas. Nakikipaglaban ako upang baguhin iyon.
Ang mga pulitikong lumabag sa batas ay dapat magbayad. Umaasa akong isasaalang-alang ninyo ako para Sekretaryo ng Estado.
Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaari ring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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Cruz M. Bustamante
Komisyonado ng Seguro

1700 L Street
Sacramento, CA 95814

(916) 441-1175
StartWithCruz.com

Ako ay magiging Komisyonado ng Seguro na gagawin ang mga presyo na abot-kaya, gagarantiya ng daan sa seguro, at dadalhin ang
segurong pangkalusugan sa ilalim ng awtoridad na nagreregula ng opisinang ito. Pero sinisimulan ko ang aking kampanya sa ibang lugar.
Sa aking sarili. Ang mga presyo ng seguro ay nagpapakita hindi lamang ng kilos ng mga kompanya ng seguro, kundi ng kilos din ng mga
taga-California. At ilan sa kilos na iyon ay hindi napakabuti. May mga tao na gumagawa ng pandaraya sa seguro, may nagmamaneho nang
walang ingat, o nasa ilalim ng impluwensiya. At may mga tao na hindi gumagawa ng mga hakbang upang protektahan ang kanilang mga
anak o kanilang mga bahay o kanilang lugar ng trabaho. Pero ang pinakamalaking bagay sa mga gastos sa seguro ay ang mga tao na hindi
pinangangalagaan ang kanilang kalusugan. Sa aking kaso, ito’y ang aking timbang. Ang isang pag-aaral ng Mga Sentro ng Pagkontrol at
Pagpigil ng Kontrol ng Sakit ng Kagawaran ng Kalusugan ng Estados Unidos ay nagpasiya na ang katabaan sa California ay ginagastusan
ng $7.7 bilyon sa isang taon. Gusto kong maging halimbawa sa iba na mamuhay ng malulusog na buhay sa pamamagitan ng pagbawas ng
aking timbang. Ang paglaban sa epidemya ng katabaan ay magbababa sa mga gastos sa seguro. Pananatilihin ko ang aking progreso at
programa sa aking website. (Hindi tulad ng ibang mga website na pampulitika, ito ay magiging isang lugar na nakalaan sa impormasyon
tungkol sa kalusugan at nutrisyon na hindi pangkomersiyo.) Kung ikaw o ang isang kakilala mo ay gustong magsimulang mamuhay ng mas
malusog na buhay, sumama sa akin sa “StartWithCruz.com.”
jhkraft@pacbell.net
www.IC-JohnKraft.com

John Kr aft
Komisyonado ng Seguro

Ang boto kay John Kraft ay isang boto para sa mas mababang presyo ng seguro at para sa mas mabuti at abot-kayang pagsaklaw ng
pangangalagang pangkalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang aking website sa “www.IC-JohnKraft.
com.” Salamat sa inyong boto at sa pagiging mapagmahal at mapagmalasakit na Demokratiko, John Kraft, BA, MBA, Ph.D.
Joe Dunn
Kontroler

P.O. Box 10451
Santa Ana, CA 92711

(714) 621-0829
www.joedunn.org

Milyun-milyon ng mga taga-California ang nasaktan ng iskandalo sa enerhiya. Nagsara ang mga negosyo. Ang mga guro ay tinanggal.
Mga pagbawas ng mga tauhan sa mga bahay ng pag-aalaga. Bilang mga nagbabayad ng buwis at nagbabayad ng presyo ng enerhiya, ang
mga taga-California ay nawalan ng bilyun-bilyon. Ako ang tanging Demokratiko na nagsalita laban, bumoto laban, at nagtrabaho laban
sa panloloko ng kompanya ng enerhiya sa tesorerya ng ating estado. Pinarusahan ako ng mga pulitiko.Ang Sacramento Bee ay nag-ulat:
“Senador tinira dahil sa pagsalungat sa posisyon ng partido. Dunn . . . isang agresibo at independiyenteng mambabatas.. . . ” Sa JoeDunn.
org makikita mo ang istorya ng iskandalong Enron at kung paano inihantad ng aking imbestigasyon ang katotohanan. Ang San Francisco
Chronicle ay nag-ulat: “Matatag na pagsisiyasat ng enerhiya. . . nagbibigay ng liwanag sa madilim na sulok ng pamilihan ng kuryente,
ngayon haharapin niya si Perot.” Ang New York Times ay nagsulat: “Ang Senador ng Estado, si Joe Dunn, ay nakatakdang tumestigo sa
Washington . . . kung minanipula ng Enron ang krisis sa enerhiya sa California. . . ” Nang ang Pangasiwaan ni Bush ay ayaw kumilos, ang
Associated Press ay nag-ulat: “Ang komite ng Senado (ni Dunn) ay bumoto na ituloy ang mga hablang kriminal laban sa Enron.” Sa dulo,
tama ako. “Ang Taong Umusig sa Enron . . . Si Joe Dunny ay hindi inyong ordinaryong senador ng estado,” isinulat ng California Lawyer
Magazine. Ang Kontroler ng Estado ay may awtoridad sa Dibisyon ng Pagsusuri. Awtoridad na hindi mabisang ginagamit. Ibigay ninyo sa
akin ang awtoridad na ito sa pamamagitan ng inyong boto. Gagamitin ko ito. At ihahantad ang pag-aaksaya, pandaraya, at pang-aabuso na
laging ipinapangako ng mga pulitiko na hahanapin. Ikinararangal ko na ang aking trabaho ay nagbigay sa akin ng parangal na”Mambabatas
ng Taon” bawat taon. Umaasa ako na ito ay magbibigay din sa akin ng inyong boto. Salamat Po.

Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaari ring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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John Chiang
Kontroler
Kailangan ng California ng isang Kontroler upang sarhan ang mga butas sa buwis sa negosyo at igiit na ang mga kompanya ng langis at
seguro ay magbayad ng makatwirang kabahagi. Kailangan ng California ng isang Kontroler na gagawing payak ang mga buwis para sa mga
pamilya ng gitnang uri at gagawing madali na kalkulahin at bayaran ang mga buwis online. Kailangan ng California ng isang Kontroler upang
matiyak na ang ating mga paaralan ay may mga kakayahan upang ihanda ang ating mga anak para sa isang mas makumpitensiyang mundo.
Iyon ang dahilan kung bakit kumakandidato ako para Kontroler ng Estado. Ako ay 20 taon nang nakikipaglaban para sa mga progresibong
patakaran sa buwis at pananalapi. Pagkaraang magtapos na may Digri sa Pananalapi at Batas mula sa Georgetown, nagtrabaho ako bilang
tagapayo ng patakaran kay Senador Barbara Boxer, Miyembro ng Kongreso Mel Levine, at Ingat-yaman Kathleen Brown. Nagtrabaho
ako upang protektahan ang karapatan ng isang babae na pumili bilang isang miyembro ng Lupon ng Nakaplanong Pagkamagulang ng
Los Angeles. Ako ay nagtatalaga ng sarili para sa kapaligiran na naglilingkod sa Lupon ng Gamutin Ang Look at inendorso ng Liga ng
mga Botante ng Konserbasyon ng California. Bilang isang miyembro at tagapangulo ng Lupon ng Pagpapantay at Lupon ng Prangkisya
ng Buwis ng Estado ako ay isang malakas na tinig para sa mga nagbabayad ng buwis na mga pamilya at maliliit na negosyo. Ginagamit
ko ang aking kadalubhasaan sa patakaran sa buwis upang labanan ang mga abugado ng negosyo at humingi ng pagtatapos ng pamimigay
ng kaluwagan sa buwis sa espesyal na interes. Bilang Kontroler lalabanan ko ang pagbalanse ng badyet ng ating estado sa mga likod
ng mahihirap, may kapansanan, estudyante—o mga susunod na henerasyon. Makikipaglaban ako para sa buong pagpopondo para sa
mahuhusay na paaralan. Iyon ang dahilan kung bakit inendorso ako ng Pederasyon ng mga Guro ng California. Para sa karagdagang
impormasyon: www.ChiangforCalifornia.com
Betty T. Yee
Lupon ng Pagpapantay, Distrito 1

601 Van Ness Avenue #E3-438
San Francisco, CA 94102

(415) 759-8355
BettyYee2006.com

Ikinararangal ko na katawanin ang mga residente ng iba-ibang komunidad sa loob ng 21 county na bumubuo ng Unang Distrito ng Lupon
ng Pagpapantay ng Estado. Ang pagkakaloob ng mga libreng magagamit at tulong sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa nagbabayad
ng buwis at edukasyon, pagtiyak na walang-kinikilingan at bukas na pagdinig para sa mga indibidwal at negosyo na inaapela ang kanilang
mga liabilidad sa buwis ng estado, at naglilingkod bilang responsableng tagapangasiwa ng mga kita ng Estado ay patuloy na magiging
mga prayoridad ko bilang miyembro ng Lupon. Ako ay may higit sa 20 taon ng karanasan sa paggawa ng gawain ng pamahalaan, kabilang
ang naunang serbisyo sa mga nakatataas na posisyon sa pamahalaan ng Estado. Ang aking karanasan sa paggawa ng maiingat na desisyon
sa inyong mga dolyar ng buwis, ang aking malakas na paniniwala sa katarungan para sa lahat sa pagbibigay-kahulugan sa mga batas sa
buwis ng California, at ang aking walang-dungis na rekord ng integridad ay ginagawa ako na pinakamabuting mapipili upang ipagpatuloy
ang aking serbisyo at pamumuno sa Lupon. Ang aking kadalubhasaan sa pananalapi at karanasan sa serbisyo sa publiko ay malawak na
kinikilala. Ikinararangal ko na magkaroon ng mga pag-endorso ng maraming organisasyon na kumakatawan sa mga interes ng mga guro,
bumbero, opisyal na tagapayapa, manggagawa, babae, estudyante, at nagbabayad ng buwis. Isang katutubo at residente ng San Francisco,
ipinanganak ako sa mga magulang na imigrante na 30 taon nang nag-aari at nagpapatakbo ng isang labahan at tuyong paglilinis ng damit..
Ang pagtatrabaho sa negosyo ng pamilya habang lumalaki ay nagbigay sa akin ng malalim na pagkaunawa sa mga hamon na kinakaharap
ng maliliit na negosyo. Ang aking etika sa trabaho at malakas na hangaring magserbisyo sa komunidad ay hinubog ng pagpapalaki sa akin
ng aking pamilya. Ikararangal ko na patuloy na paglingkuran kayo sa Lupon ng Pagpapantay ng Estado.
Vonny Abbott
Lupon ng Pagpapantay, Distrito 4

(562) 713-5988

Bilang isang Negosyante ng California na Makaranasang Tagapagtuos, hindi nagagalaw ng mga espesyal na interes, ipinapangako ko na
magdala ng sariwang pananaw para sa pagbabago sa Lupon ng Pagpapantay ng Estado. Ang mga taga-Californria ay makatwirang hindi
masaya sa ating sistema ng buwis at burukrasya. May pagkakataon kayong baguhin ito. Ang inyong mga dolyar na buwis ay dapat gastahin
sa pagpapabuti ng ating mga paaralan, pangangalagang pangkalusugan, mga programang panlipunan, at impra-istruktura. Kailangan ko
ang inyong boto upang gawin ang California na isang mas mabuting lugar para sa ating lahat.
Rita Rogers
Lupon ng Pagpapantay, Distrito 4
Ang Lupon ng Pagpapantay ay kumulekta ng $50 Bilyon sa isang taon. Ang kitang ito ay ginagamit sa mahahalagang programa tulad ng
mga paaralan, pulis, at bumbero. Bilang inyong kinatawan sa Lupon ng Pagpapantay, kukulekta ako ng kita sa walang-kinikilingan at
mabisang paraan, tinitiyak na ang mahahalagang sebisyo ay lubos na napopondohan nang hindi na kailangang magtaas ng mga buwis.

WALANG MGA PAHAYAG NA NATANGGAP MULA SA MGA K ANDIDATO NG PARTIDONG NATUR AL NA BATAS
Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaari ring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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SUPERINTENDENTE NG PAMPUBLIKONG PAGTUTURO (DI-PARTIDISTANG KATUNGKULAN)

Sar ah L. Knopp
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo

363 W. 10th Street
San Pedro, CA 90731

(213) 309-2713
sarah4super.org

Bilang isang ikapitong-taon na guro sa Los Angeles, alam ko mula sa karanasan na ang mga pampublikong paaralan ng California ay
siksikan, kulang ng mga kakayahan, at labis na nakahiwalay at hindi pantay. Kung ang mayayaman ay nagbabayad ng makatwirang
kabahagi sa mga buwis, ang ating mga paaralan ay nagkaroon sana ng maraming pera. Pero kung ang mga Demokratiko o Republikano
ang nagsabi nito, kakagatin nila ang kamay na nagpapakain sa kanila. Sa halip itinutulak nila ang pagsubok na ayon sa pamantayan. Ang
“Walang Batang Maiiwan” ay tumatawag ng ‘pananagutan,’ pero ang mga patakaran nito ay ginagawa ang mga paaralan na magturohanggang-sa-pagusulit na mga kampo ng paulit-ulit na gawain, iaalis ang kasiyahan sa edukasyon, at kinukuha ang mga pondo mula sa
mga nahihirapang paaralan. Kumakandidato ako para sa katungkulan upang tumawag ng independiyenteng kilusan na makikipaglaban
para sa pantay na pampublikong edukasyon para sa lahat ng estudyante. Bilang isang aktibista ng unyon at ikinararangal ito, naniniwala
ako na ang mga unyon ng mga guro at magulang at mga grupong pangkomundiad ay kailangang mag-organisa ng isang bagong kilusan sa
mga karapatang sibil upang makipaglaban para sa mga karagdagang kakayahan, mas maliliit na sukat ng klase, at mga hindi nakahiwalay
na paaralan.
Jack O’Connell
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo

P.O. Box 1053
Sacramento, CA 95812

(916) 447-8254
www.oconnell2006.org

Bilang inyong Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ng Estado, naniniwala ako na ang lahat ng estudyante ng California ay nararapat
sa isang edukasyon na maipagmamalaki sa mundo. Nanguna ako sa pagkilos upang bawasan ang mga sukat ng klase at upang itaas ang
pananagutan ng paaralan, dahil ang lahat ng estudyante ay nararapat sa pagkakataon na matupad ang kanilang mga pangarap. Binawasan
ko ang burukrasya upang magpokus sa pag-aaral ng estudyante, at malakas na nagtataguyod para sa mga karagdagang kakayahan.
Nagtatrabahong kasama ng mga magulang, guro, at tagapangasiwa, ikinararangal ko na ang nakakamit ng estudyante ay bumuti sa aking
panunungkulan sa halos lahat ng asignatura at antas ng grado. Pero marami pang hamon na kailangang mapagtagumpayan. Sa susunod
na 10 taon, kailangan ng California ng 100,000 bagong guro, at dapat nating dalhin ang pinakamahusay at pinakamatalino sa silidaralan. Iyon ay nangangahulugan ng pagbibigay ng prayoridad sa guro-pagsasanay, at pagtiyak na ang mga bihasang propesyonal na
pinagkakatiwalaan natin ng hinaharap ng ating mga anak ay kumikita ng maipagmamalaking suweldo. Dapat din tayong magtrabaho
upang gawin ang paaralan na mas makabuluhang karanasan, kaya may plano ako upang tiyakin na ang mga estudyante ay umaalis sa ating
sistema na mas handang sumama sa lakas paggawa o upang magtagumpay sa mas mataas na edukasyon. Ang pagpapabuti ng edukasyon
ay aking prayoridad sa loob ng 30 taon bilang magulang, guro, miyembro ng lupon ng paaralan, mambabatas ng estado, at ngayon ay
Superintendente ng Estado. Masipag akong nagtrabaho upang repormahin ang ating mga paaralan, bumuo ng pagkakasundo, at magpokus
sa pinakamabuti para sa mga bata. Iyon ang dahilan kung bakit ikinararangal ko na suportahan ng mga guro at magulang—Republikano,
Demokratiko, at Independiyente. Ikararangal ko na matanggap ang iyong boto upang maipagpatuloy natin ang trabahong magkaloob ng
mahusay na edukasyon sa lahat ng mga bata ng California.
Diane A. Lenning
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo

P.O. Box 4306
Huntington Beach, CA 92605-4306

(714) 960-4455 phone/fax
Diane@Lenning.com
http://www.DianeLenning.com

M.A. - Edukasyon. Guro ng tatlumpung taon; maraming kredensiyal. Karanasan sa pambansang pamumuno sa pagpapabuti ng mga
pampublikong paaralan. Ikalimang-Henerasyon na taga-California. Mga Kuwalipikasyon/Impormasyon sa Talambuhay: http://www.
DianeLenning.com
Gr ant MCMicken
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo

775 Marina Park Drive
El Dorado Hills, CA 95762-3754

(916) 792-5970
gmcmicken@sbcglobal.net
www.grant-us-ed.com

Naniniwala ako na ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay dapat na nakakaunawa sa mga kasalimuutan ng silid-aralan; may
maliwanag na pagkaunawa at kakayahan na pagsamahin ang putol-putol na kakayahan ng edukasyon; alam na ang pagtuturo sa ating
mga bata ay kalahok ang pamilya, komunidad, at paaralan. Sa dalawampu’t-limang taon nagpakita ako ng pagmamahal sa pagtuturo at
pagmamalasakit sa mga bata at may sapat na gulang na tinuruan ko. Ako ay naging tagapagpahayag sa lokal, panrehiyon, at pambansang
komperensiya, isang guro/tagasanay sa pagsangguni para sa isang pangunahing kompanya ng tagakalkula, at kalahok sa mga gawad na
pang-edukasyon, nagresulta ng pagbuo ng bagong aklat-aralin sa matematika, programang pang-edukasyon sa telebisyon, at pagsasanay
sa guro at mga materyal ng aktibidad. Noong 1993, ako ang tumanggap sa California ng Gantimpala ng Pangulo Para sa Kahusayan sa
Pagtuturo ng Sekundaryong Matematika. Bilang Superintentende ng Pampublikong Pagtuturo, itataguyod ko ang indibidwal na pagtasa sa
maagang primaryang mga taon upang pahintulutan ang mga estudyante na tumanggap ng napapanahong tulong sa pagbuo ng kasanayan
sa pagbabasa, pagsusulat, at kamalayan sa numero; itataguyod ko ang pagkakaunawa sa pagtataas ng grado batay sa pangangailangang
panlipunan; itataguyod ko ang pareho ng adelantadong akademiko at pagsasanay sa lugar ng trabaho sa mataas na paaralan; susuportahan
ko ang pagbuo ng mga pamantayan batay sa mga planong leksiyon upang tulungan ang mga guro at magulang na turuan ang ating mga
bata; at itataguyod ko ang pag-aayos ng sistema ng edukasyon upang pahintulutajn ang ating mga dolyar na buwis na tuwirang pumunta sa
silid-aralan. Salamat po sa inyong boto ng pagtitiwala sa aking kakayahan na patnugutan ang patutunguhan ng pampublikong edukasyon
ng California.

Ang pagkakasunod-sunod ng mga kandidato ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay
ibinigay ng mga kandidato at ang katumpakan ay hindi siniyasat. Ang bawat pahayag ay boluntaryong isinumite ng kandidato at nilimbag sa gastos ng
kandidato. Ang mga kandidato na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaari ring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.
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HINDI MAHANAP ANG IYONG
LUGAR NG PAGBOTO?

ITUTURO NAMIN SA IYO
ANG TAMANG DIREKSYON.

 www.ss.ca.gov 
BISITAHIN ANG AMING WEBSITE UPANG:
•
•
•
•
•

Hanapin ang iyong lugar ng pagboto
Gumawa ng pananaliksik sa mga kontribusyon sa
kampanya
Manood ng mga aktuwal na resulta ng halalan
Kumuha ng impormasyon tungkol sa balota ng
nagpapadala lamang
Tingnan ang impormasyon tungkol sa kandidato
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MGA PAHAYAG NG LAYUNIN NG PARTIDONG PAMPULITIKA
PARTIDONG K APAYAPA AN AT K ALAYA AN
Ang pagboto para sa mga kandidato ng Partidong Kapayaan at Kalayaan ay nangangahulugan ng pagboto upang patigilin ang pagpatay ngayon at
tapusin itong walang kabuluhan, malupit na digmaan. Nakita ng ating partido ang nasa likod ng mga kasinungalian at sinalungat ang digmaang ito mula sa
simula. Bumoto para sa kaagad na pag-alis mula sa Iraq at Afghanistan!
Ang Partidong Kapayaan at Kalayaan ay nagtatrabaho para sa mga pangangailangan ng mga nagtatrabahong tao, hindi ng mayayaman. Bumoto para
sa mga disenteng trabaho para sa lahat, para sa pagdoble ng pinakamababang suweldo, upang tapusin ang kahirapan at kawalan ng bahay.
Iboto kami upang suportahan ang pagbubuwis sa pinakamayayamang Amerikano at ang kanilang mga korporasyon upang magkaloob ng disenteng
buhay para sa mga nagtatrabahong tao na lumilikha ng lahat ng kayamanan ng Amerika. Kailangan natin ng mahusay na edukasyon mula sa preschool
hanggang sa antas ng unibersidad. Kailangan natin ng mahusay na pangangalagang medikal para sa lahat. Kailangan nating protektahan at ibalik ang
kapaligiran.
Ang Partidong Kapayapaan at Kalayaan ay aktibong nilalabanan ang diskriminasyon, katiwalian, pang-aapi, at pagsasamantala. Naniniwala kami na
ang mga nagtatrabahong tao ay dapat mag-ari at magpatakbo ng ekonomiya para sa kapakinabangan ng lahat. Magparehistro at iboto ang mga kandidato
ng Partidong Kapayapaan at Kalayaan para sa mas mabuting California at mas mabuting mundo.
Mga pangunahing pag-endorso ng Komite Sentral ng Estado: Jordan (Gobernador), Alexander (Tenyente Gobernador), Akin (Sekretaryo ng Estado),
Barrón (Kontroler), Sanders (Ingat-yaman), Harrison (Pangkalahatang Abugado), Condit (Komisyonado ng Seguro), Feinland (Senado). Mangyaring
tingnan ang aming mga website para sa karagdagang impormasyon.
P.O. Box 24764, Oakland, CA 94623
Website: www.peaceandfreedom2006.org
510-465-9414

PARTIDONG AMERIK ANONG INDEPENDIYENTE
Kailangan ng Amerika at California ang pamumuno ng Partidong Amerikanong Independiyente (Balangay sa California ng Partidong Konstitusyon).
Nangangako kami na:
Patigilin ang mga hindi ipinapahayag na digmaan na ginagugulan ng mga buhay ng Amerikano at bilyun-bilyong dolyar ng buwis araw-araw;
Patigilin ang walang-ingat na paggasta, kabilang ang tulong sa ibang bansa, at pangalagaan ang mga domestikong pangangailangan ng Amerika;
Tapusin ang pagtustos sa pamamagitan ng utang ng pareho ng Pederal na pamahalaan at ng Estado;
Alisin ang Pederal na kita sa buwis, at ibalik ang batay sa taripa na sistema ng kita;
Tapuin kaagad ang mga pandaigdig na kasunduan sa kalakalan tulad ng NAFTA, WTO, at ng iminumungkahing FTAA, at itigil ang pagpapadala
ng malalaki ang bayad na mga trabaho ng Amerika sa ibang mga bansa;
Bawasan ang imigrasyon, at itigil ang lahat ng pagtustos ng pamahalaan sa mga ilegal na dayuhan; walang mga lisensiya ng tsuper para sa mga
ilegal;
Ipagtanggol ang mga moral na pinahahalagahan ng Amerika; panatilihin ang Diyos sa panata ng katapatan;
Protektahan ang karapatan sa buhay ng inosenteng hindi pa isinisilang;
Suportahan ang matataas na pamantayan sa edukasyon, kabilang ang paghimok sa mga pribadong paaralan at pag-aaral sa bahay.
Patigilin ang panloloob sa mga mamimili at nagbabayad ng buwis ng mga monopolyo sa enerhiya/utilidad;
Ipagtanggol ang mga karapatan sa Ikalawang Susog;
Ibalik ang isang walang utang, walang interes na sistema ng pera;
Ipagsanggalang ang tradisyunal na kasal at mga pinahahalagahan ng pamilya;
Iboto ang mga kandidato ng Amerikanong Independiyente— ang tanging partido na nakikipaglaban para sa pagbabalik sa pamahalaang sumusuhod
sa Konstitusyon.
NANCY SHEARER SPIRKOFF, State Chairman
American Independent Party
619-460-4484
8158 Palm Street, Lemon Grove, CA 91945
E-mail: sdaip@cox.net Website: www.aipca.org

PARTIDONG LUNTIAN
Ang Partidong Luntian ay batay sa mga pinahahalagahan, pandaigdig na tagumpay na pampulitika, na may libu-libong humahawak ng katungkulan
sa buong mundo sa mga inihahalal na munisipal, county, at pederal na pampublikong katungkulan. Mula noong 1992, ang mga miyembro ng Partidong
Luntian ng California (GPCA) at mga kandidato ay nagtaguyod at kinatawan ang mga pangunahing pinahahalagahan ng Partidong Luntian para sa mga
botante ng California.
Ang 145,000 miyembro ng GPCA ay isang pederasyon ng mga nakabase sa komunidad na mga Lokal at Panrehiyong Konseho. Ang opinyon ng
nakararami at balanse sa kasarian na mga ideyal ay namamayani. Ang mga delegado ng Pangkalahatang Asembleya ay nagpupulong tuwing anim na buwan
sa mga plenaryo upang pag-aralan at tuklasin ang mga patakarang pampulitika na tutupad sa mga prinsipyo ng Luntian, kabilang dito, ang nakakabuhay
na suweldo, abot-kayang pangangalagang pangkalusugan at pabahay, at pagtatapos sa digmaan sa Iraq.
Ang mga boluntaryo ng Luntian ay kabilang sa mga komite ng GPCA at mga nagtatrabahong grupo na nakikipag-ugnayan upang makakuha ng mga
miyembro, maghalal ng mga kandidato ng Luntian, pamahalaan ang pananalapi, magpayo sa mga tuntunin at pamamaraan, at ilathala ang mga patakaran
ng partido.. Ang mga Luntian ay nagtataguyod para sa mga repormang pampulitika tulad ng proporsiyonal na pagkatawan, kaagad na botohan ng mga
nangungunang kandidato, at mga kampanya na tinutustusan ng publiko, na pinalalaki ang pagkatawan, nakakapagtipid ng mga kakayahan, at lumilikha
ng pantay na labanan.
Sa mga kawkus ng GPCA ay kabilang ang Paggawa, Kapansanan, Lila, Itim, Mga Taong May Kulay, Etnikong Minorya, Rural, mga Kandidato, mga
Babae, Kampus, at Sekular na mga Luntian.
Ang Partidong Luntian ng California ay nag-aalay sa mga botante ng makakamit na pulitika ng kapayapaan, ekolohikal na katalinuhan, at hustisyang
panlipunan.
Iboto ang inyong konsiyensiya. Iboto ang mga kandidato ng Luntian.
Green Party of California
916-448-3437
P.O. Box 2828, Sacramento, CA 95812
E-mail: gpca@greens.org Website: http://www.cagreens.org

46 | Mga Pahayag ng Layunin ng Partidong Pampulitika

Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng
bunutan. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga partidong
pampulitika at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.

Mga Pahayag ng Layunin ng Partidong Pampulitika
PARTIDONG LIBERTARYAN
Ang Partidong Libertaryan ay Amerikano tulad ng empanadang mansanas. Tulad ninyo, mayroon kaming mga trabaho, negosyo, pamilya, at mga
pangarap. Pumasok kami sa larangan ng pulitika upang ibalik ang kalayaan at mga pinahahalagahang Amerikano. Nagtatrabaho kami para sa isang
pamahalaan na nagbubuwis at gumagasta ng mas kaunti, at hindi nanghihimasok sa personal na buhay.
Kung inilalarawan mo ang sarili bilang nagpapaubaya sa ibang mga tao at responsable sa pananalapi, ikaw ay isang Libertaryan!
Naniniwala kami na kayo—hindi ang pamahalaan—ang dapat magpasiya kung paano patatakbuhin ang inyong buhay, suweldo, pagreretiro,
edukasyon, at pamilya.
Ang Partidong Libertayan ay sumusuporta sa inyong karapatan na:
• panatilihin sa inyo ang inyong kinita. Bawasan o alisin ang mga buwis tuwing posible.
• patakbuhin ang inyong sariling negosyo at masiyahan sa inyong ari-arian. Ang pagbawas ng mga regulasyon at papeles ay lumilikha ng mas
maraming trabaho, mas matataas na sahod, mas mababang presyo.
• edukahan ang inyong mga anak sa paraang angkop sa tingin ninyo.
• piliin ang sariling istilo ng pamumuhay. Hindi kayo dapat ituring ng pamahalaan na kriminal dahil sa inyong mga pagpili sa mga relasyon,
libangan, o paggamot na medikal.
• tunay na pantay na pagtrato sa ilalim ng batas anuman ang lahi, kasarian, relihiyon, seksuwalidad, o mga personal na katangian.
• mag-ari ng baril. Ang pagtatanggol sa sarili ay isang karapatan, hindi pabor na pampulitika.
May higit sa 60 inihalal na Libertarian sa California at higit sa 600 humahawak ng katungkulan sa buong county, kami ay isang tunay at lumalaking
pagpili.
Tumawag sa 1-877-884-1776 o pumunta sa http://www.ca.lp.org. Sumama sa amin ngayon!
Libertarian Party of California
1-877-884-1776 (Punong-tanggapan sa California)
14547 Titus Street, Suite 214, Panorama City, CA 91402-4935
E-mail: director@ca.lp.org Website: www.ca.lp.org

PARTIDONG REPUBLIK ANO
Ikinararangal ng mga Republikano ang pamumunong ipinagkakaloob sa ating estado ni Gobernador Arnold Schwarzenegger.
Inalis ni Gobernador Schwarzenegger ang buwis sa kotse na nagpahina sa mga taga-California. Ang kanyang mga patakarang pangkabuhayan ay
nakatulong na lumikha ng higit sa 450,000 bagong trabaho sa California. Ang kanyang programa para sa reporma sa kabayaran sa mga manggagawa ay
nakatipid ng pera ng mga negosyo at nagpanatili ng mga trabaho sa California.
Ngayon sa pamamagitan ng kanyang Istratehikong Plano sa Paglaki, ang Gobernador ay nagtatatag para sa isang sistematikong programa ng pagaayos ng ating mga daan at tulay at muling pagtatayo ng impra-istruktura ng California, ang lahat nang hindi nagtataas ng mga buwis.. Ito ay aakit ng mga
bagong trabaho at mga bagong pagkakataon para sa susunod na henerasyon ng mga taga-California.
Ang Partidong Republikano, sa ilalim ng pamumuno ni Gobernador Schwarzenegger, ay kumakatawan sa pinakamabuting pag-asa para sa kalayaan
at pagkakataon para sa bawat taga-California.
Ang muling paghalal sa ating Gobernador at ibang mga Republikano sa katungkulan ay tutulong na tiyakin na ang ating mga paaralan ay ligtas
at may pananagutan; pinipigilan ang pagtaas ng mga buwis; at pinananatili ang lumalaking ekonomiya ng California. Sumama sa amin sa pagtulong na
magtayo ng mas mabuting California na nagkakaloob ng pagkakataon para sa ating mga pamilya ngayon, at para sa mga susunod na henerasyon.
DUF SUNDHEIM, Chairman
The California Republican Party
Ronald Reagan California Republican Center
818-841-5210
1903 West Magnolia Boulevard, Burbank, CA 91506
Website: www.cagop.org

PARTIDONG DEMOKR ATIKO
Ang Partidong Demokratiko ay nakipaglaban upang protektahan ang ating ekonomiya, edukasyon, kaligtasan ng publiko, at seguridad ng
sariling bayan.
Ang inyong Demokratikong pambatasang liderato at lahat ng pambuong-estadong demokratikong opisyal ay:
• Nagtaas ng pananagutan ng paaralan, sinuportahan ang mga guro at pinahusay ang pampublikong edukasyon, nagresulta sa mas mataas na
marka sa pagsusulit
• Sinuportahan ang ating mga opisyal na tagapagpatupad ng batas at mga bumbero sa pamamagitan ng mga pondo para sa kagamitan at
pagsasanay
• Nagpasa ng mahihigpit na batas upang alisin sa mga kalye at mga paaralan ang mga sandatang pang-atake at mga naitatagong baril
pangkamay
• Nagpatibay ng makabuluhang reporma sa HMO, nagbibigay ng mga desisyon sa pangangalagang pangkalusugan pabalik sa mga pasyente at sa
kanilang mga doktor
Sa paghalal sa isang Demokratikong gobernador at Demokratikong pambuong-estadong opisyal, at pagsuporta sa mga Demokratikong kandito para
sa Kongreso at sa Lehislatura ng Estado, ang mga Demokratiko ay patuloy na makikipaglaban para sa:
• Responsableng pagpapasigla ng ekonomiya at seguridad sa trabaho para sa mga nagtatrabahong Amerikano
• Higit na na pagbawas sa marahas na krimen upang gawing mas ligtas ang kapitbahayan at paaralan
• Karapatan ng babae na pumili
• Proteksiyon ng mga benepisyo ng Seguridad Sosyal at Medicare
• Abot-kayang inireresetang gamot para sa matatanda
• Higit na proteksiyon sa kapaligiran at isang malinis na kapaligiran para sa susunod na henerasyon
• Lubos na pagtanggal sa mga krimen ng pagkamuhi
Mangyaring sumama sa amin sa aming ugnayan ng e-mail. Magkakasama, patuloy tayong magtatayo ng mas mabuting California.
SENATOR ART TORRES (Ret.), Chairman
California Democratic Party
916-442-5707 / 213-239-8730 FAX: 916-442-5715
1401 21st Street #200, Sacramento, CA 95814
E-mail: info@cadem.org Website: www.cadem.org
WALANG NATANGGAP NA PAHAYAG NG PARTIDONG PAMPULITIK A MULA SA PARTIDONG NATUR AL NA BATAS
Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng
bunutan. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay ibinigay ng mga partidong
pampulitika at ang katumpakan ay hindi siniyasat ng alinmang opisyal na ahensiya.

Mga Pahayag ng Layunin ng Pampublikong Partido | 47

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS

PANUK ALA 81
Ang batas na ito na iminumungkahi ng Panukalang-batas 1161 ng Senado
(Mga Batas ng 2004, Kabanata 698) ay inihaharap sa mga tao alinsunod sa mga
tadhana ng Artikulo XVI ng Konstitusyon ng California.
Ang iminumungkahing batas na ito ay nagdaragdag ng mga seksyon sa
Kodigo sa Edukasyon; dahil dito, ang mga bagong tadhana na iminumungkahing
idagdag ay nilimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.
IMINUMUNGKAHING BATAS

81

SEKSYON 1. Ang Kabanata 12.5 (nagsisimula sa Seksyon 20020) ay
idinaragdag sa Bahagi 11 ng Kodigo sa Edukasyon, upang mabasang:
KABANATA 12.5. PAGPAPAHUSAY NG PAGBABASA AT KARUNUNGANG
BUMASA’T SUMULAT AT PAGTATAYO AT PAGBABAGO NG YARI NG
PAMPUBLIKONG AKLATAN NG CALIFORNIA BATAS NG 2006 SA BONO
Artikulo 1. Mga Pangkalahatang Tadhana
20020. Ang kabanatang ito ay dapat makilala at maaaring tawaging
Pagpapahusay ng Pagbabasa at Karunungang Bumasa’t Sumulat at Pagtatayo
at Pagbabago ng Yari ng Pampublikong Aklatan ng California Batas ng 2006
sa Bono.
20021. Napag-alaman at ipinahahayag ng Lehislatura ang mga
sumusunod:
(a) Ang kasanayan sa pagbabasa at karunungang bumasa’t sumulat ay
mahalaga sa tagumpay sa ating ekonomiya at ating lipunan.
(b) Ang mga pampublikong aklatan ay mahalagang bahagi ng sistema
ng edukasyon. Ang mga ito ay nagkakaloob ng mga tagatulong at serbisyo
para sa lahat ng residente ng California, kabilang ang mga nasa edad para
sa preschool, mga may sapat na gulang na wala sa paaralan, matatandang
mamamayan, at ang mga dumadalo sa mga paaralan sa lahat ng antas.
(c) Sa maraming kaso, ang mga aklatan ay naglilingkod bilang tanging
pampublikong lugar ng komunidad sa paggamit ng mga tagatulong sa pagaaral at sa pagpapahaba, sariling-kasapatan.
(d) Ang pagtatayo at pagbabago ng yari ng mga pasilidad ng
pampublikong aklatan ay kailangan upang palawakin ang daan sa mga
programang pagbabasa at karunungang bumasa’t sumulat sa sistema ng
pampublikong edukasyon sa California at upang palawakin ang daan sa mga
serbisyo ng pampublikong aklatan para sa lahat ng residente ng California.
(e) Ang pangangailangan para sa mga pasilidad ng aklatan ay patuloy
na lumalaki. Napag-alaman ng isang pagtasa ng mga pangangailangan noong
2003 na tinipon ng Aklatan ng Estado na may pangangailangan ng higit sa
dalawang bilyong dolyar ($2,000,000,000) sa pagpopondo sa pampublikong
aklatan.
(f) Noong Marso 2000, inaprobahan ng mga botante ng California ang
isang panukalang-batas sa bono na tatlong daan at limampung milyong dolyar
($350,000,000) para sa pagtatayo at pagbabago ng yari ng aklatan.
(g) Dahil sa napakalaking pagtugon ng mga aplikante, ang Lupon ng
Pagtatayo at Pagbabago ng Yari ng Pampublikong Aklatan ng California ay
mapipilitan sa huli na tanggihan ang humigit-kumulang na 75 porsiyento ng
lahat ng aplikasyon dahil sa kawalan ng karagdagang pagpopondo ng bono.
20022. Gaya ng pagkakagamit sa kabanatang ito, ang mga sumusunod
na katawagan ay may mga sumusunod na kahulugan:
(a) ‘‘Komite’’ ay nangangahulugang ang Komite sa Pagtustos ng
Pagtatayo at Pagbabago ng Yari ng Aklatan ng California na itinatag alinsunod
sa Seksyon 19972 at nagpapatuloy alinsunod sa Seksyon 20040 para sa mga
layunin ng kabanatang ito.
(b) ‘‘Pondo’’ ay nangangahulugang ang Pondo ng 2006 sa Pagtatayo
at Pagbabago ng Yari ng Pampublikong Aklatan ng California na itinatag
alinsunod sa Seksyon 20024.
(c) ‘‘Lupon’’ ay nangangahulugang ang Lupon ng 2006 sa Pagtatayo
at Pagbabago ng Yari ng Pampublikong Aklatan ng California na itinatag
alinsunod sa Seksyon 20023.
20023. (a) Ang Lupon ng2006 sa Pagtatayo at Pagbabago ng Yari ng
Pampublikong Aklatan ng California ay itinatatag sa pamamagitan nito.
(b) Ang lupon ay binubuo ng Katiwala ng Aklatan ng Estado, Ingatyaman, Direktor ng Pananalapi, isang Miyembro ng Asembleya na hinirang ng
Ispiker ng Asembleya, isang Senador na hinirang ng Komite sa mga Tuntunin
ng Senado, at dalawang miyembro na hinirang ng Gobernador.
(c) Ang mga pambatasang miyembro ng lupon ay dapat makipagpulong,
at lumahok sa, gawain ng lupon kungang kanilang paglahok ay hindi
kasalungat ng kanilang mga tungkulin bilang mga Miyembro ng Lehislatura.
Para sa layunin ng kabanatang ito, ang mga Miyembro ng Lehislatura na mga
miyembro ng lupon ay bumubuo ng isang pinagsamang pambatasang komite sa
paksa ng kabanatang ito.
Artikulo 2. Mga Tadhana ng Programa
20024. Ang mga nalikom sa mga bonong ipinalabas at ibinenta
alinsunod sa kabanatang ito ay dapat ideposito sa Pondo ng 2006 sa Pagtatayo
at Pagbabago ng Yari ng Pampublikong Aklatan ng California, na itinatatag sa
pamamagitan nito.
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20025. Lahat ng perang idineposito sa pondo, maliban sa itinatadhana
sa Seksyon 20049.5, ay patuloy na inilalaan sa Katiwala ng Aklatan ng Estado,
sa kabila ng Seksyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, at makukuha para
sa mga gawad sa alinmang lungsod, county, lungsod at county, o distrito ng
aklatan na inawtorisa sa panahon ng aplikasyon sa proyekto upang angkinin
at panatilihin ang isang pasilidad ng pampublikong aklatan para sa mga
layuning nakalagay sa Seksyon 20026.
20026. Ang mga pondo sa gawad na inawtorisa alinsunod sa Seksyon
20025, at ang mga panumbas na pondo na itinatadhana alinsunod sa Seksyon
20033, ay dapat gamitin ng tatanggap para sa alinman sa mga sumusunod na
layunin:
(a) Pagkakamit o pagtatayo ng mga bagong pasilidad o karagdagan sa
mga kasalukuyang pasilidad ng pampublikong aklatan.
(b) Pagkakamit ng lupang kailangan para sa mga layunin ng
subdibisyon (a).
(c) Pagremodel o pagbabagong-tatag ng mga kasalukuyang pasilidad
ng pampublikong aklatan o ibang mga pasilidad para sa layunin na gawin
ang mga ito na mga pasilidad ng pampublikong aklatan. Lahat ng proyektong
pagremodel at pagbabagong-tatag na pinopondohan ng mga gawad na
inawtoirsa alinsunod sa kabanatang ito ay dapat kabilang ang anumang
kailangang pagpapahusay ng mga sistema ng kuryente at telekomunikasyon
upang bigyang-daan ang Internet at katulad na teknolohiya ng kompyuter.
(d) Pagkuha o instalasyon, o pareho, ng mga kasangkapan at kagamitan
na kinakailangan upang gawing lubos na napapatakbo ang pasilidad, kung
ang pagkuha o instalasyon ay bahagi ng proyektong pagtatayo o pagremodel
na pinopondohan alinsunod sa seksyong ito.
(e) Pagbabayad ng mga sinisingil ng mga arkitekto, inhinyero, at ibang
mga propesyonal, na ang mga serbisyo ay kinakailangan upang planuhin o
isagawa ang isang proyektong inawtorisa alinsunod sa kabanatang ito.
(f) Mga singil sa serbisyo kung saan ang mga serbisyo ay kinakailangan
ng hurisdiksiyon ng aplikante na ipagkakaloob ng mga pampublikong gawain
o katulad na kagawaran, o ng ibang mga kagawaran na nagkakaloob ng mga
propesyonal na serbisyo kung saan ang mga gastos ay tuwirang sinisingil sa
proyekto alinsunod sa kabanatang ito.
20027. (a) Ang isang aplikante para sa isang gawad para sa
pagkakamit, pagtatayo, pagremodel, o pagbabagong-tatag ng mga pasilidad
ng pampublikong aklatan sa ilalim ng kabanatang ito sa lupa na kasalukuyang
hindi angkin ng aplikanteng iyon, para sa isang proyekto na hindi kasama
ang aplikasyon para sa isang gawad na magkamit ng lupa alinsunod sa
subdibisyon (b) ng Seksyon 20026, ay dapat ituring na sumusunod sa anumang
kondisyong pampangasiwaan na ginamit alinsunod sa kabanatang ito na ang
aplikante ay nag-aari ng lupa kung ang aplikasyon ay may kasamang kopya
ng utos ng hukuman na ipinalabas sa isang aksyon batay sa kapangyarihan
ng pamahalaan na gumamit ng ari-arian alinsunod sa Seksyon 1255.410 ng
Kodigo ng Pamamaraang Sibil na nagbibigay ng karapatan sa aplikante na
angkinin ang lupa.
(b) Ang mga katawagan na ‘‘pagbili ng lupa’’ at ‘‘pagkakamit ng lupa’’
gaya ng pagkakagamit sa kabantang ito, o sa anumang tuntunin, regulasyon
o patakaran na pinagtibay ng lupon alinsunod sa Seksyon 20030, kabilang
ang, pero hindi limitado sa, pagkakamit ng lupa batay sa kapangyarihan ng
pamahalaan na gumamit ng ari-arian. Para sa layuning iyon, ang karapatdapat na halaga ng pagkakamit ay dapat na ang makatwirang halaga sa
pamilihan ng ari-arian gaya ng pagpapakahulugan ng Artikulo 4 (nagsisimula
sa Seksyon 1263.310) ng Kabanata 9 ng Titulo 7 ng Bahagi 3 ng Kodigo ng
Pamamaraang Sibil, maliban sa, kung ang titulo ng lupa ay hindi ililipat
hanggang pagkaraang isumite ang aplikasyon para sa gawad para sa
pagkakamit ng lupa, ang karapat-dapat na halaga ng pagkakamit ay hindi
maaaring lumampas sa tinasang halaga ng lupa.
20028. Ang mga pondo sa gawad na inawtorisa alinsunod sa Seksyon
20025, at ang mga panumbas na pondo na itinatadhana alinsunod sa Seksyon
20033, ay hindi maaaring gamitin ng tatanggap para sa alinman sa mga
sumusunod na layunin:
(a) Mga libro at ibang mga materyal ng aklatan.
(b) Mga gastos na pampangasiwaan ng proyekto, kabilang ang, pero
hindi limitado sa, mga gastos sa alinman ng mga sumusunod:
(1) Paghahanda ng aplikasyon para sa gawad.
(2) Pagkuha ng mga panumbas na pondo.
(3) Pagsasagawa ng halalan para sa pagkuha ng pag-aproba ng botante
sa proyekto.
(c) Maliban kung nakalagay sa kabanatang ito, kabilang ang, pero hindi
limitado sa, Seksyon 20048, ang interes o ibang interes para sa pagtustos sa
proyekto, kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga gastos ng mga utang o
mga kasunduan na arkila-pagbili na higit sa mga tuwirang gastos ng alinman
sa mga inawtorisang layunin na tinukoy sa Seksyon 20026.
(d) Anumang patuloy na gugol sa pagpapatakbo ng pasilidad, mga
tauhan nito, mga panustos o anumang ibang mga pagpapatakbo ng aklatan.
20029. Lahat ng kontrata sa pagtatayo para sa mga proyektong
pinopondohan ang bahagi sa pamamagitan ng mga gawad na ibinigay
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alinsunod sa kabanatang ito ay dapat igawad sa pamamagitan ng paligsahang
subasta alinsunod sa Bahagi 3 (nagsisimula sa Seksyon 20100) ng Dibisyon 2
ng Kodigo sa Pampublikong Kontrata.
20030. Ang kabanatang ito ay dapat pangasiwaan ng Katiwala
ng Aklatan ng Estado. Ang lupon ay dapat magpatibay ng mga tuntunin,
regulasyon, at patakaran para sa pagpapatupad ng kabanatang ito.
20031. Ang isang lungsod, county, lungsod at county, o distrito ng
aklatan ay maaaring mag-aplay sa Katiwala ng Aklatan para sa gawad
alinsunod sa kabanatang ito gaya ng mga sumusunod:
(a) Ang bawat aplikasyon ay dapat na para sa isang proyekto para sa
layuning inawtorisa ng Seksyon 20026.
(b) Ang isang aplikasyon ay hindi maaaring isumite para sa isang
proyekto kung saan ang mga alok na pagtatayo ay inanunsiyo na.
(c) Ang aplikante ay dapat humiling ng hindi kukulangin sa limampung
libong dolyar ($50,000) kada proyekto.
20032. Sa paggawa ng mga gawad, dapat isaalang-alang ng lupon
ang mga aplikasyon para sa pagtatayo o pagbabagong-tatag ng mga pasilidad
ng pampublikong aklatan na isinumite alinsunod sa Seksyon 20031 at ang
pagpopondo ay dapat ilaan sa mga sumusunod na paraan:
(a) Ang unang prayoridad ay dapat ibigay sa mga aplikasyon na
itinuturing na karapat-dapat ng Katiwala ng Aklatan ng Estado, na isinumite
pero hindi pinondohan sa ikatlong pag-inog ng aplikasyon ng Batas ng 2000
sa Bono Para sa Pagpapahusay ng Pagbabasa at Karunungang Bumasa’t
Sumulat at Pagtatayo at Pagbabago ng Yari ng Pampublikong Aklatan ng
California . Ang mga halagang iginawad ng lupon para sa mga aplikasyong ito
ay hindi maaaring humigit sa 50 porsiyento ng kabuuang halagang inawtorisa
alinsunod sa Seksyon 20038.
(b) Hanggang ang mga regulasyon ay pagtibayin alinsunod sa Seksyon
20030, ang mga regulasyong pinagtibay alinsunod sa Batas ng 2000 sa Bono
Para sa Pagpapahusay ng Pagbabasa at Pagtatayo at Pagbabago ng Yari
ng Pampublikong Aklatan (Kabanata 12 (nagsisimula sa Seksyon 19985)) ay
namamahala sa pangangasiwa ng kabanatang ito.
(c) Ang mga pondo na hindi iginawad para sa ikatlong pag-inog ng
aplikasyon alinsunod sa Batas ng 2000 sa Bono Para sa Pagpapahusay ng
Pagbabasa at Pagtatayo at Pagbabago ng Yari ng Pampublikong Aklatan ay
dapat igawad batay sa paligsahan alinsunod sa kabanatang ito.
(d) (1) Maliban kung nakalagay sa talataan (2), ang isang halaga na hindi
kukulangin sa dalawampu’t-limang milyong dolyar ($25,000,000) ay dapat
ihanda para sa magkasamang-paggamit na mga proyekto na nakakatugon sa
lahat ng mga sumusunod na iniaatas:
(A) Ang magkasamang-paggamit na proyekto ay sa isa o higit na mga
institusyon ng pampublikong edukasyon. Para sa layunin ng seksyong ito, ang
“institusyon ng pampublikong edukasyon” ay nangangahulugang alinman sa
mga sumusunod:
(i) Ang distrito ng paaralan na nagpapanatili ng anumang kombinasyon
ng kapaligirang pang-edukasyon mula sa kindergarten hanggang grado 12,
inklusibo.
(ii) Isang opisina ng edukasyon ng county.
(iii) Isang distrito ng kolehiyo ng komunidad.
(iv) Isang kampus ng Unibersidad ng Estado ng California.
(v) Isang kampus ng Unibersidad ng California.
(B) Ang institusyon ng pampublikong edukasyon o mga institusyon
na lumalahok bilang magkasamang-paggamit na kabakas o mga kabakas
ay nagkakaloob ng hindi kukulangin sa 50 porsiyento ng 35 porsiyento ng
lokal na panumbas na pondo na iniaatas alinsunod sa subdibisyon (a) ng
Seksyon 20033.
(C) Ang pagsasaalang-alang ay maaaring ibigay sa isang iminungkahing
magkasamang-paggamit na proyekto na ilalagay sa lugar ng mababa
ang kita.
(D) Ang pagsasaalang-alang ay maaaring ibigay sa isang
iminumungkahing magkasamang-paggamit na proyekto na ilalagay sa isang
lugar kung saan ang mga pampublikong paaralan ay may mabababang puntos
sa Indise ng Akademikong Pagganap.
(2) Kung, bago lumampas ang Marso 2, 2010, ang kabuuang dolyar na
halaga ng lahat ng inaprobahang aplikasyon para sa magkasamang-paggamit
na mga proyekto alinsunod sa seksyong ito ay humigit sa kabuuang dolyar
na halaga na inihanda para sa magkasamang-paggamit na mga proyekto
alinsunod sa talataan (1), ang magkasamang-paggamit na mga proyekto ay
maaari ring pondohan mula sa alinmang ibang mga pondo na makukuha ng
lupon sa ilalim ng kabanatang ito.
(3) Kung, bago lumampas ang Marso 2, 2010, ang kabuuang dolyar na
halaga ng lahat ng inaprobahang aplikasyon para sa magkasamang-paggamit
na mga proyekto alinsunod sa seksyong ito ay humigit sa kabuuang dolyar
na halaga na inihanda para sa magkasamang-paggamit na mga proyekto
alinsunod sa talataan (1), anumang natitirang pondo sa ilalim ng talataan (1)
ay dapat ihanda para sa anumang ibang mga gawad sa ilalim ng kabanatang
ito na ibinibigay batay sa paligsahan sa paraang katulad ng nakalagay sa
subdibisyon (c).

20033. (a) Ang bawat tatanggap ng gawad ay dapat magkaloob ng
panumbas ng pondo mula sa nakahandang pinagkukunan sa halagang kapantay
ng 35 porsiyento ng mga gastos ng proyekto. Ang natitirang 65 porsiyuento ng
mga gastos ng proyekto, hanggang sa pinakamataas na dalawampung milyong
dolyar ($20,000,000) kada proyekto, ay dapat ipagkaloob sa pamamagitan ng
mga paglalaan mula sa pondo.
(b) Ang mga kuwalipikadong panumbas na pondo ay dapat na mga
perang paggasta sa mga kategoryang tinukoy sa Seksyon 20026 na ginawa
nang hindi mas maaga sa limang taon bago ang pagsumite ng aplikasyon sa
Katiwala ng Aklatan ng Estado. Maliban kung itinatadhana sa subdibisyon
(c), ang mga gugol na hindi-pera ay hindi kuwalipikado bilang mga panumbas
na pondo.
(c) Ang lupang iniambag o nakamit para gamitin bilang lugar para
sa pasilidad, kabilang ang, pero hindi limitado sa, lupang binili ng higit sa
limang taon bago ang pagsumite ng aplikasyon sa Katiwala ng Aklatan ng
Estado, ay maaaring ibilang sa iniaatas na 35 porsiyentong lokal na pondong
kontribusyon sa tinasang halaga nito sa petsa ng aplikasyon. Ang subdibisyong
ito ay hindi umaaplay sa lupang nakamit sa pamamagitan ng mga pondong
inawtorisa alinsunod sa Bahagi 68 (nagsisimula sa Seksyon 100400), Bahagi
68.1 (nagsisimula sa Seksyon 100600), o Bahagi 68.2 (nagsisimula sa Seksyon
100800) kung inaprobahan ng mga botante.
(d) Ang mga paggasta para sa pagbabayad ng mga sinisingil ng arkitekto
para sa mga plano at guhit para sa pagbabago ng yari at bagong pagtatayo
kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga plano at guhit na binili mula sa higit
sa limang taon bago ang pagsumite ng aplikasyon sa Katiwala ng Aklatan ng
Estado, ay maaaring ibilang sa iniaatas na 35 porsiyentong lokal na pondong
kontribusyon.
20034. (a) Ang tinantiyang halaga ng isang proyekto na ang aplikasyon
ay isinumite ay dapat na kaayon ng karaniwang halaga ng pampublikong
pagtatayo sa geograpikong lugar ng aplikante.
(b) Ang isang aplikante na nais na magtayo ng isang proyekto na may
gastos na higit sa karaniwang halaga ng pampublikong pagtatayo sa lugar ay
maaaring mag-aplay para sa gawad sa halagang hindi hihigit sa 65 porsiyento
ng karaniwang gastos na hanggang sa pinakamataas na dalawampung milyong
dolyar ($20,000,000) kada proyekto kung ang aplikante ay nagpapatunay na
ito ay may kakayahan na tustusan ang natitira sa mga gastos ng proyekto mula
sa ibang mga pinagkukunan.
20035. Pagkatapos aprobahan ang isang aplikasyon ng lupon at
isama sa kahilingan ng Katiwala ng Aklatan ng Estado sa komite, ang halaga
ng pagpopondong ipagkakaloob sa aplikante ay hindi maaaring taasan.
Anumang aktuwal na mga pagbabago sa gastos ng proyekto ay responsibilidad
ng aplikante. Kung ang halaga ng pagpopondo na ipinagkakaloob ay mas
malaki sa halaga ng proyekto, dapat ibalik ng aplikante ang halaga ng
pagpopondo na makalampas ng halaga ng proyektong popondohan. Kung
ang aplikante ay ginawaran ng lupon ng pagpopondo, pero ipinasiya na
hindi ituloy ang proyekto, dapat ibalik ng aplikante ang lahat ng pagpopondo
sa pondo.
20036. (a) Sa pagrepaso ng mga aplikasyon, bilang bahagi ng pagtatag
ng mga karapatang mauna o prayoridad na nakalagay sa Seksyon 20032,
dapat isaalang-alang ng lupon ang lahat ng mga sumusunod na bagay:
(1) Ang mga pangangailangan ng mga lugar ng kalunsuran, arabal,
at rural.
(2) Ang edad at kalagayan ng mga kasalukuyang pasilidad ng aklatan
sa loob ng lugar.
(3) Ang antas na ang mga kasalukuyang pasilidad ng aklatan ay hindi
sapat sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga residente sa lugar ng
serbisyo ng aklatan.
(4) Ang antas na ang iminumungkahing proyekto ay nakakatugon sa
mga pangangailangan ng mga residente sa lugar ng serbisyo ng aklatan.
(5) Ang antas na isinasama ng aklatan ang mga angkop na elektronikong
teknolohiya sa iminumungkahing proyekto.
(6) Ang antas na ang iminumungkahing lugar ay angkop sa
iminumungkahing proyekto at sa hinahangad na paggamit nito.
(7) Ang pinansiyal na pagtatalaga ng lokal na ahensiya na nagsumite ng
aplikasyon sa magbukas, magpatakbo, at magpanatili ng iminumungkahing
proyektong aklatan kapag natapos ito.
(b) Kung, pagkaraang isumite ang aplikasyon, ang mahahalagang
pagbabago ay nangyari na magbabago sa pagtimbang ng aplikasyon, ang
Katiwala ng Aklatan ng Estado ay maaaring tumangap ng karagdagang
nakasulat na pahayag mula sa aplikante para isaalang-alang ng lupon.
20037. (a) Ang isang pasilidad, o anumang bahagi nito, nakamit,
itinayo, niremodel, o ginawan ng pagbabagong-tatag sa pamamagitan ng mga
gawad na natanggap alinsunod sa kabanatang ito ay dapat ilaan sa tuwirang
paggamit ng serbisyo ng pampublikong aklatan para sa panahon na hindi
kukulangin sa 20 taon kasunod ng pagkumpleto ng proyekto..
(b) Anumang pinansiyal na interes ng estado sa lupa o pasilidad, o
pareho, resulta ng pagpopondo ng isang proyekto sa ilalim ng kabanatang
ito, gaya ng inilarawan sa subdibisyon (a), ay maaaring ilipat ng Katiwala
ng Aklatan ng Estado sa pamamagitan ng palitan para sa pamalit na lugar
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at pasilidad na nakamit o itinayo para sa layuning magkaloob ng tuwirang
serbisyo ng pampublikong aklatan.
(c) Kung ang pasilidad, o anumang bahagi nito, nakamit, itinayo,
niremodel, o ginawan ng pagbabagong-tatag sa pamamagitan ng mga gawad
na natanggap alinsunod sa kabanatang ito ay hindi na ginagamit para sa
tuwirang serbisyo ng pampublikong aklatan bago ang pagtatapos ng panahon
na tinukoy sa subdibisyon (a), ang lupon ay karapat-dapat na bawiin mula
sa tatanggap ng gawad, o sa kapalit ng tatanggap, ng halagang nagtataglay
ng proporsiyon na katulad ng halaga ng pasilidad, o angkop na bahagi
nito, sa panahon na ito ay hindi na ginagamit para sa tuwirang serbisyo ng
pampublikong aklatan, gaya ng halaga ng orihinal na gawad na tinaglay sa
orihinal na halaga ng pasilidad, o sa angkop na bahagi nito. Para sa mga
layunin ng subdibisyong ito, ang halaga ng pasilidad, o angkop na bahagi
nito, ay dapat ipasiya ng kasunduan ng lupon at ng tatanggap ng gawad o
kapalit nito, o sa pamamagitan ng aksyon na dinala para sa layuning iyon sa
hukumang superyor.
(d) Sa kabila ng subdibisyon (f) ng Seksyon 16724 ng Kodigo ng
Pamahalaan, anumang perang nabawi alinsunod sa subdibisyon (c) ay dapat
idepositio sa pondo, at dapat na ihanda para sa layuning magbigay ng mga
gawad para sa ibang mga proyekto.
Artikulo 3. Mga Tadhana sa Pananalapi
20038. Ang mga bono sa kabuuang halaga na hindi hihigit sa kabuuang
anim na raang milyong dolyar ($600,000,000), hindi kasama ang mga
nagsasauli-ng-ibinayad na bono na ipinalabas alinsunod sa Seksyon 20046, o
sa halagang kailangan, ay maaaring ipalabas at ibenta para ideposito sa pondo
na gagamitin alinsunod sa, at para sa pagsasakatuparan ng mga layuning
ipinahayag sa, kabanatang ito, kabilang ang lahat ng aksyong nagsususog dito
at karagdagan dito, at gagamitin upang bayaran ang Umiikot na Pondo sa
Gugol ng Pangkalahatang Obligasyong Bono alinsunod sa Seksyon 16724.5
ng Kodigo ng Pamahalaan. Ang mga bono, kapag naibenta, ay dapat at
bumubuuo ng isang balido at may-bisang obligasyon ng Estado ng California,
at ang buong katapatan at kredito ng Estado ng California ay ipinangangako
sa pamamagitan nito para sa nasa oras na pagbabayad ng pareho ng prinsipal
at interes sa mga bono kapag ang prinsipal at interes ay dapat nang bayaran.
20039. Ang mga bonong inawtorisa ng kabanatang ito ay dapat ihanda,
isinagawa, ipalabas, ibenta, bayaran, at tubusin gaya ng itinatadhana sa Batas
sa Pangkalahatang Obligasyong Bono (Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksyon
16720) ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan), at
ang lahat ng mga tadhana ng batas na iyon ay dapat umaplay sa mga bono
at sa kabanatang ito at sa pamamagitan nito ay isinasama sa kabanatang
ito na waring nakalagay nang buo sa kabanatang ito, maliban sa Seksyon
16727 ng Kodigo ng Pamahalaan kung ito ay maaaring hindi kaayon ng
kabanatang ito.
20040. (a) Para sa mga layunin ng kabanatang ito, ang Komite sa
Pagtustos ng Pagtatayo at Pagbabago ng Yari ng Aklatan ng California na
itinatag alinsunod sa Seksyon 19972 ay nagpapatuloy at ang ‘‘komite’’ kung
paano ginagamit ang katawagan sa Batas sa Pangkalahatang Obligasyong
Bono ng Estado para sa layunin ng kabanatang ito.
(b) Para sa mga layunin ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono
ng Estado, ang Lupon ng 2006 Para sa Pagtatayo at Pagbabagong Yari ng
Pampublikong Aklatan ng California na itinatag alinsunod sa Seksyon 20023
ay itinatalagang ang lupon.
20041. Ang komite ay dapat magpasiya kung kailangan o hindi
o kanais-nais na magpalabas ng mga bonong inawtorisa alinsunod sa
kabanatang ito upang isakatuparan ang mga aksyong tinukoy sa kabanatang
ito, kabilang ang lahat ng aksyon na nagsususog dito at karagdagan dito, at,
kung gayon, ang halaga ng mga bonong ipapalabas at ibebenta. Ang mga
magkakasunod na pagpapalabas ng mga bono ay maaaring iawtorisa at ibenta
upang isakatuparan ang mga aksyong ito nang tuloy-tuloy, at hindi kailangan
na ang lahat ng bonong inawtorisang ipalabas ay ibenta sa anumang iisang
panahon.
20042. May dapat makulekta bawat taon at sa paraan at panahon na
katulad ng pagkulekta sa ibang kita ng estado, bilang karagdagan sa mga
pangkaraniwang kita ng estado, na isang halaga na iniatas upang bayaran
ang prinsipal ng, at interes sa, mga bono bawat taon. Tungkulin ng lahat ng
opisyal na inatasan ng batas ng anumang tungkulin ukol sa pagkulekta ng
kita na gawin at gampanan ang bawat at lahat ng aksyon na kailangan upang
kulektahin ang indibidwal na halagang iyon.
20043. Sa kabila ng Seksyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan,
inilalaan sa pamamagitan nito mula sa Pangkalahatang Pondo sa Tesorerya ng
Estado, para sa mga layunin ng kabanatang ito, ang isang halaga na magiging
kapantay ng kabuuan ng mga sumusunod:
(a) Ang halagang kailangan taun-taon upang bayaran ang prinsipal ng,
at interes sa, mga bonong ipinalabas at ibinenta alinsunod sa kabanatang ito,
kapag ang prinsipal at interes ay dapat nang bayaran.
(b) Ang halagang kailangan upang isakatuparan ang Seksyon 20044,
inilalaan nang hindi isinasalang-alang ang mga taon ng pananalapi.
20044. Para sa layuning isakatuparan ang kabanatang ito, ang
Direktor ng Pananalapi ay maaaring mag-awtorisa ng pagkuha mula sa
Pangkalahatang Pondo ng halaga o mga halagang hindi hihigit sa halaga
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ng mga hindi pa naibebentang bono na inawtorisang ibenta para sa layuning
isakatuparan ang kabanatang ito. Anumang mga halaga na kinuha ay dapat
ideposito sa pondo. Anumang pera na inihanda sa ilalim ng seksyong ito ay
dapat ibalik sa Pangkalahatang Pondo, na may interes sa antas na kinita ng
pera sa Kuwenta ng Pamumuhuhan ng Pinagsama-samang Pera sa panahon na
ang pera ay kinuha mula sa Pangkalahatang Pondo alinsunod sa seksyong ito,
mula sa perang natanggap mula sa pagbebenta ng mga bono para sa layuning
isakatuparan ang kabanatang ito.
20045. Ang lupon ay maaaring humiling sa Lupon ng Pamumuhunan
ng Pinagsama-samang Pera upang gumawa ng pautang mula sa Kuwenta ng
Pamumuhunan ng Pinagsama-samang Pera o anumang ibang inaprobahang
anyo ng pansamantalang pagtustos, alinsunod sa Seksyon 16312 ng Kodigo ng
Pamahalaan, para sa layuning isakatuparan ang kabanatang ito. Ang halaga
ng kahilingan ay hindi maaaring humigit sa halaga ng hindi pa naibebentang
bono na inawtorisa ng komite, sa pamamagitan ng resolusyon, na ibenta para
sa layuning isakatuparan ang kabanatang ito. Ang lupon ay dapat magsagawa
ng anumang mga dokumento na iniaatas ng Lupon ng Pamumuhunan ng
Pinagsama-samang Pera upang kunin at bayaran ang utang. Anumang
mga halaga na ipinautang ay dapat idepositio sa pondo na ilalaan ng lupon
alinsunod sa kabanatang ito.
20046. Anumang mga bono na ipinalabas at ibinenta alinsunod sa
kabanatang ito ay maaaring gawan ng pagsasauli ng ibinayad sa pamamagitan
ng pagpapalabas ng nagsasauli-ng-ibinayad na bono alinsunod sa Artikulo 6
(nagsisimula sa Seksyon 16780) ng Kabanata 4 ng Bahagi 3 ng Dibisyon 2
ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan. Ang pag-aproba ng mga manghahalal
ng estado para sa pagpapalabas ng mga bono sa ilalim ng kabanatang ito ay
dapat kabilang ang pag-aproba ng pagpapalabas ng anumang mga bonong
ipinalabas upang isauli ang ibinayad sa anumang mga bonong orihinal na
ipinalabas o anumang naunang ipinalabas na nagsasauli-ng-ibinayad na
mga ibono.
20047. Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng kabanatang ito, o ng
Batas sa Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado, kung ang Ingat-yaman
ay nagbebenta ng bono alinsunod sa kabanatang ito na kasama ang opinyon
ng isang tagapayo sa bono na may epekto na ang interes sa mga bono ay hindi
isinasama sa kabuuang kita para sa pederal na buwis, napapailalim sa mga
itinalagang kondisyon, ang Ingat-yaman ay maaaring magpanatili ng mga
hiwalay na kuwenta para sa pamumuhuan ng mga nalikom sa bono at para
sa pakinabang sa pamumuhunan sa mga nalikom na ito. Ang Ingat-yaman ay
maaaring gumamit o mag-utos ng paggamit ng mga nalikom o kinitang ito upang
bayaran ang anumang pagsasauli ng ibinayad, multa, o ibang pagbabayad na
iniaatas sa ilalim ng pederal na batas o gumawa ng anumang aksyon tungkol
sa pamumuhunan at paggamit ng mga nalikom sa bono na iniaatas o kanaisnais sa ilalim ng pederal na batas upang panatilihin ang kalagayang di-saklaw
ng buwis ng mga bonong ito at upang makuha ang anumang ibang kabutihan
sa ilalim ng pederal na batas para sa mga pondo ng estadong ito.
20048. Lahat ng perang idineposito sa pondo na galing sa hulog at
natipong interes sa mga bono alinsunod sa kabanatang ito ay dapat ireserba
sa pondo at dapat ihanda para ilipat sa Pangkalahatang Pondo bilang isang
kredito sa mga paggasta para sa interes ng bono.
20049. Napag-alaman at ipinahahayag ng Lehislatura sa pamamagitan
nito na, dahil ang mga nalikom mula sa pagbebenta ng mga bono na inawtorisa
ng kabanatang ito ay hindi “mga nalikom sa mga buwis” gaya ng pagkakagamit
sa katawagan sa Artikulo XIII B ng Konstitusyon ng California, ang
pamamahagi ng mga nalikom na ito ay hindi napapailalim sa mga limitasyong
ipinataw ng artikulong iyon.
20049.5. Ang mga halagang idineposito sa pondo alinsunod sa
kabanatang ito ay maaaring ilaan sa taunang Batas sa Badyet sa Katiwala
ng Aklatan ng Estado para sa aktuwal na halaga ng mga gugol sa opisina,
mga tauhan, at ibang mga nakaugalian at karaniwang gugol sa tuwirang
pangangasiwa ng mga gawad na proyekto alinsunod sa kabanatang ito,
kabilang ang, pero hindi limitado sa, mga gugol ng Katiwala ng Aklatan ng
Estado sa pagkakaloob ng teknikal na tulong sa isang aplikante para sa isang
gawad sa ilalim ng kabanatang ito.
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Seksyon 1. Titulo.
Ang panukalang-batas na ito ay dapat makilala at maaaring tawaging
“Batas na Preschool Para sa Lahat.”
Seksyon 2. Mga Napag-alaman at Pagpapahayag.
Napag-alaman at ipinapahayag ng mga mamamayan ng California ang
mga sumusunod:
1. Ang paglahok ng isang bata sa isang mahusay na programang preschool
na edukasyon ay gumaganap ng mahalagang papel sa kanyang pag-unlad na
pang-edukasyon at tagumpay sa paaralan. Ang mga pananaliksik na pag-aaral
ay nagpapakita na ang mga batang lumalahok sa mahuhusay na programang
preschool ay malamang na maging sanay na mambabasa bago lumampas ang
ikatlong grado, nagtatapos sa mataas na paaralan, at pumapasok sa kolehiyo.
Ang mga batang hindi dumadalo sa mahusay na preschool ay mas malamang na
maiwan ng kanilang mga kapantay sa mga unang grado at hindi malamang na
gumanap nang mahusay sa buong panahon ng kanilang pag-aaral.
2. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mahusay na preschool na edukasyon
ay nagpapalakas sa mga pampublikong paaralan na K-12 sa pamamagitan ng
pagtulong sa mga bata na maging mas mabuting mambabasa bago lumampas ng
ikatlong grado; binabawasan ang pangangailangan ng espesyal na edukasyon
at pagpapanatili ng grado; at itinataas ang bilang ng mga nagtatapos sa mataas
na paaralan at pumapasok sa kolehiyo. Ang kawalan ng daan ng mga magulang
sa mahusay, boluntaryong preschool na edukasyon para sa kanilang mga anak
ay nagkakaroon ng nakakapinsalang epekto sa sa mga pampublikong paaralan
na K-12 ng estado.
3. May malubhang kakulangan ng pagkakataon sa mahusay, abotkayang preschool na edukasyon para sa mga bata ng California, at ang
California ay napag-iiwanan sa bansa sa nagpapatala sa preschool. Tatlo mula
sa apat na pambuong-estado, pinopondohan ng publiko ng mga programa
ay may mga batang naghihintay upang makapasok. Ang mga gitnang uring
pamilya ay madalas na kumikita ng napakalaki para sa mga pampublikong
programa pero napakaliit upang mabayaran ang pribadong preschool. May
mga hindi kuwalipikado para sa mga programang pinopondohan ng publiko,
pero hindi kayang magbayad ng halaga ng pribadong preschool, na madalas
ay ginagastusan ng higit sa taunang matrikula sa sistema ng unibersidad ng
estado.
4. Ang mga pag-aaral kamakailan ay nagpasiya na ang matatalinong
pamumuhunan sa mahusay na preschool para sa lahat ay nakakapagtipid sa
mga nagbabayad ng buwis ng $2.62 para sa bawat dolyar na ipinuhunan sa
pamamagitan ng pagpapahusay ng mga pampublikong paaralan na K-12,
binabawasan ang krimen at pagdepende sa tulong ng pamahalaan, at nagtataas
ng malaki sa mga kinikita sa buong buhay ng mga bata na kumukuha ng
malakas na simula sa paaralan.
5. Ang mga opisyal ng pampublikong kaligtasan ay sumusuporta
sa preschool para sa lahat dahil ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang
mahusay na preschool na edukasyon na maaga sa buhay ng bata ay nagbabawas
ng posibilidad ng pagtigil sa pagpasok sa paaralan, paggawa ng kriminal na
aktibidad sa huli sa buhay ng bata, o pagpasok sa kulungan sa huli sa buhay
ng bata.
6. Ang siyentipikong pag-aaral tungkol sa kung paano umuunlad
ang utak ng mga bata ay nagkukumpirma sa kahalagahan ng paglahok sa
mahuhusay na programang preschool. Siyamnapung porsiyento ng pagyabong
ng utak ay nangyayari bago ang edad na lima, bago ang karamihan sa mga bata
ay makapagpatala sa kindergarten.
7. Ang mahusay na preschool na edukasyon ay nagkakaloob ng
mahalagang pagkakataon upang palahukin ang mga magulang sa edukasyon
ng kanilang mga anak, at upang lumikha ng gawi ng paglahok ng magulang na
tatagal sa buong karera sa pag-aaral ng isang anak. Ang mahuhusay na preschool
ay nagbibigay sa mga magulang ng mga kasangkapan at suportang kailangan
nila upang mas higit na lumahok sa maagang edukasyon ng kanilang anak.
8. Ang pananaliksik ay nagpapakita na ang maagang edukasyon at
pamamagitan para sa mga bata na may mga espesyal na pangangailangan sa
preschool ay nagbabawas ng pangangailangan ng magastos na espesyal na
edukasyon sa mga huling taon.
9. Ang mahusay na preschool na edukasyon ay tumutulong sa mga nagaaral ng wikang Ingles na paunlarin ang kanilang kasanayan sa wikang Ingles
at matugunan ang mga hangaring maging handa sa paaralan.
10. Ang pananaliksik ay nagpapakita na ang mga lubos na kuwalipikadong
guro ng preschool ay nagpapahusay sa pagiging handa sa paaralan ng mga
batang nasa edad para sa preschool. Lahat ng bata sa California ay karapat-dapat
sa mga programang mahusay na preschool na itinuturo ng lubos na sinanay na
mga guro na ginagamit ang kurikulum na angkop sa edad. Sa kasalukuyan,
may matinding kakulangan ng mga guro na nakahandang magkaloob ng
mahusay na pagtuturo sa iba-ibang populasyon ng California na nasa edad para
sa preschool. Ang pagtataas ng mga propesyonal na kuwalipikasyon para sa
mga guro ng preschool at mga katulong sa pagtuturo ay nangangailangan ng
pagkakaloob din sa mga guro at mga katulong sa pagtuturo ng oras at suportang
kailangan upang matugunan ang mga mas mataas na pamantayang ito at ang

mga institusyon na makalampas ng sekundaryo ng California ay nagtatag ng
mga programang maagang pag-aaral na kailangan upang ihanda ang susunod
na henerasyon ng mga guro ng preschool at mga katulong sa pagtuturo.
11. Ang mga nagbabayad ng buwis ay nararapat sa programang preschoolpara-sa-lahat na mananagot sa publiko para sa edukasyon at pananalapi, na may
mga pondong nakalaan tangi sa pagkakaloob ng mahuhusay na pagkakataon
sa preschool, at kabilang ang isang hangganan sa paggasta sa pangangasiwa at
mga parusang pangkrimen sa maling paggamit ng mga pondo.
Seksyon 3. Layunin at Hangarin.
Upang lubos na masamantala ang pagkakataong ipinapakita ng
maagang pag-unlad ng utak ng mga bata; upang matiyak na ang lahat ng bata
ay may kasanayang kailangan nila upang maging dalubhasa sa pagbabasa at
magtagumpay sa paaralan at sa buhay; upang mapahusay ang pagganap ng
ating mga pampublikong paaralan na K-12 sa pamamagitan ng pagkakaloob
sa lahat ng bata ng pagkakataon para sa isang malakas na simula sa paaralan;
upang umani ng subok na pakinabang na pangkabuhayan sa isang istratehikong
pamumuhunan sa mahuhusay na programang preschool; upang ihanda ang
ating mga bata para sa isang bagong siglo at isang bagong ekonomiya; at upang
harapin ang ngayon ay isang krisis sa preschool na edukasyon sa California,
kung saan ang mga pamilya ng gitnang uri ay madalas na hindi makayang
magbayad para sa mahusay na preschool na edukasyon na ilalagay ang kanilang
mga anak sa landas ng tagumpay, ang mga mamamayan ng California ay
nagpapatibay sa pamamagitan nito ng Batas na Preschool Para sa Lahat. Ang
Batas ay naghahangad na:
1. Magkaloob ng isang sistema ng boluntaryong preschool para sa lahat
ng bata isang taon bago ang kindergarten na mataas ang uri, makukuha ng lahat
anuman ang kakayahang magbayad, at pinamamahalaan sa isang paraan na diburukratiko at responsable sa pananalapi;
2. Tiyakin na ang lahat ng karapat-dapat na bata ay may pantay na daan
sa mahusay na preschool na edukasyon na nakakatugon sa mga pamantayan at
patnubay ng buong estado sa preschool na angkop sa edad at pag-unlad;
3. Tiyakin na ang mga bata ay may daan sa iba-ibang programang
preschool, kabilang ang mga programang iniaalok ng mga distrito ng paaralan,
mga kolehiyo, unibersidad at mga kolehiyo ng komunidad, nakabase sa silidaralan na kinontratang paaralan na nag-aalay ng kahit kindergarten hanggang
ikatlong grado, at ibang mga lisensiyadong tagapagkaloob ng preschool,
kabilang ang mga sentro at mga programang pangangalaga ng bata ng pamilya,
sa kondisyon na ang mga programa ay sumusunod sa Batas na ito;
4. Lumikha ng isang mananagot na programa, magtayo mula sa
kasalukuyang sistema ng preschool, na pinangangasiwaan ng Superintendente
ng Pampublikong Pagtuturo ng estado at ng mga superintendente ng mga
paaralan ng county, o mga panghaliling lokal na tagapangasiwa, upang
matugunan ang mga lokal na pangangailangan habang tinutupad ang mga
iniaatas ng Batas na ito;
5. Itaas ang mga propesyonal na kuwalipikasyon para sa mga guro
ng preschool upang itaas ang bilang ng mga kuwalipikadong guro, at
magkaloob ng oras at suportang kailangan upang matugunan ang matataas na
pamantayang ito;
6. Iatas na ang mga guro at mga katulong sa pagtuturo na lumalahok sa
programa ay mahusay na sinanay at makatwirang binabayaran;
7. Tiyakin na may sapat na mga pasilidad at tagapakaloob upang
maglingkod sa mga nakatalang bata at magtayo ng kapasidad para sa mga
karapat-dapat na bata;
8. Magkaloob ng maaasahang daloy ng pondo na magiging sapat upang
magkaloob ng mahusay na karanasan sa preschool na edukasyon para sa mga
bata ng California sa taon bago sila pumasok sa kindergarten;
9. Lubos na pondohan ang programang Preschool Para sa Lahat upang
ang mga kita ng Pangkalahatang Pondo ay hindi iatas na ialalay sa programang
ito, at ipagbawal ang anumang panghihimasok sa mga pang-estado o lokal na
edukasyon na mga pondo; at
10. Iatas ang palagian, independiyente, ukol sa pananalapi at pagsusuri ng
programa at pagtimbang upang matiyak na ang mga programa ay nakakatugon
sa mga hangarin ng Batas na ito, na ang mga pondong nakareserba upang
bayaran ang preschool para sa lahat ay mahigpit na kinokontrol at nananagot,
na ang mga dolyar na ginagasta sa pangangasiwa ay mahigit na nililimitahan, at
ang publiko ay pinamamalaging may sapat na impormasyon tungkol sa kalidad
ng programa at pananagutan sa pananalapi.
Seksyon 4. Ang Seksyon 4 ay idinaragdag sa Artikulo IX ng
Konstitusyon ng Estado ng California, upang mabasang:
SEK . 4. (a) Ang Estado ay dapat magkaloob ng isang programa ng
boluntaryong preschool na edukasyon para sa lahat ng bata isang taon bago
ang kindergarten alinsunod sa Batas na Preschool Para sa Lahat. Ang isang
bata sa edad ng preschool, gaya ng itinatadhana sa Batas na Preschool Para
sa Lahat, ay dapat magkaroon ng mga karapatan sa pantay na edukasyon
na katulad ng tinatamasa ng mga bata sa paaralang elementarya sa ilalim
ng Seksyon 7 ng Artikulo I at sa ilalim ng Konstitusyon ng Estados Unidos,
at anumang karapatan sa pantay na proteksiyon na maaaring umaplay sa
hinaharap sa mga bata sa paaralang elementarya ay dapat umaplay sa mga
batang nasa edad ng preschool, maliban kung malinaw na itinatadhana sa
Batas na Preschool Para sa Lahat.
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(b) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng Konstitusyong ito,
ang superintendente ng mga paaralan ng county, panghaliling lokal na
tagapangasiwa, at ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay dapat
na may awtoridad, gaya ng nakalagay sa Batas na Preschool Para sa Lahat,
na pangasiwaan ang mga programang Preschool Para sa Lahat, kabilang ang
paglalaan ng mga pondo na itinakda ng Batas na Preschool Para sa Lahat,
at upang pumili at mag-aproba ng mga tagagpagkaloob ng programang
preschool na nakakatugon sa mga iniaatas tungkol sa pagiging karapat-dapat
na itinakda ng Batas na Preschool Para sa Lahat.
(c) Para sa mga layunin ng Batas na Preschool Para sa Lahat, ang
mga tagapagkaloob ng programang Preschool Para sa Lahat ay dapat
na napapailalim sa kontrol at pangangasiwa ng Superintendente ng
PampublikongPagtuturo at ng superintendente ng mga paaralan ng county
sa county kung saan ang programa ay matatagpuan, gaya ng itinatadhana sa
Batas na Preschool Para sa Lahat.
(d)(1) Lahat ng kitang nilikha ng buwis na ipinataw ng Batas na
Preschool Para sa Lahat ay dapat ilagay sa Pondo ng Preschool Para sa Lahat,
na nililikha sa pamamagitan nito sa Tesorerya ng Estado na ipagkakatiwala
para sa layunin na magkaloob ng preschool alinsunod sa Batas na Preschool
Para sa Lahat at patuloy na pinaglalaanan, nang walang pagsasaalang-alang
sa taon ng pananalapi, para sa layuning iyon lamang.
(2) Ang mga pera sa Pondo ng Preschool Para sa Lahat at anumang
ibang pondo na nilikha alinsunod sa Batas na Preschool Para sa Lahat ay
hindi maaaring gamitin sa anumang layunin o programa na iba sa mga layunin
o programang inawtorisa ng Batas na Preschool Para sa Lahat, at hindi
maaaring ipautang sa Pangkalahatang Pondo ng estado, o sa anumang ibang
pondo ng Estado, o sa anumang pondo ng county, o anumang ibang entidad,
o hiramin ng Lehislatura, o anumang ibang pang-estado o lokal na ahensiya,
para sa anumang layunin na iba sa mga layuning inawtorisa ng Batas na
Preschool Para sa Lahat.
(e) Sa kabila ng anumang ibang tadhana ng Konstitusyong ito, ang mga
kitang nilikha ng buwis na ipinataw ng Batas na Preschool Para sa Lahat ay
hindi dapat ituring na “mga kita” o “mga buwis” para sa mga layunin ng
pagkuwenta ng anumang paggasta ng estado o limitasyon sa paglalaan na
pinagtibay pagkaraan ng Enero 1, 2005, o ang kanilang paggasta o paglalaan
ay hindi rin dapat ipailalim sa pagbawas o limitasyon na ipinataw alinsunod sa
anumang tadhanang pinagtibay pagkaraan ng petsang iyon.
Seksyon 5. Ang Seksyon 14 ay idinaragdag sa Artikulo XIII B ng
Konstitusyon ng California, upang mabasang:
SEK . 14. (a) Para sa mga layunin ng artikulong ito, “ang mga paglalaang
may limitasyon” ng bawat entidad ng pamahalaan ay dapat kabilang ang mga
paglalaan ng kita mula sa Pondo ng Preschool Para sa Lahat na nilikha ng
Batas na Preschool Para sa Lahat.
(b) Para sa mga layunin ng artikulong ito, “ang mga nalikom sa mga
buwis” ay hindi dapat kabilang ang mga kitang galing sa mga buwis na
ipinataw ng Batas na Preschool Para sa Lahat.
(c) Walang pag-aakma sa limitasyon sa mga paglalaan ng anumang
entidad ng pamahalaan na dapat iatas alinsunod sa Seksyon 3 bilang
resulta ng kitang idineposito sa o inalaan mula sa Pondo ng Preschool Para
sa Lahat.
Seksyon 6. Ang Seksyon 8.3 ay idinaragdag sa Artikulo XVI ng
Konstitusyon ng California, upang mabasang:
SEK . 8.3. (a) Ang alinman sa mga pondong inilaan alinsunod sa
subdibisyon (d) ng Seksyon 4 ng Artikulo IX o ang mga pondong inalaan mula
sa anumang ibang pinagkukunan para sa layunin ng Batas na Preschool Para
sa Lahat ay hindi dapat ituring na bahagi ng “kabuuang paglalaan sa mga
distrito ng paaralan at mga distrito ng kolehiyo ng komunidad mula sa mga
nalikom ng Pangkalahatang Pondo sa mga buwis na inilaan alinsunod sa
Artikulo XII B” kung paano ginagamit ang prase sa mga talataan (2) at (3) ng
subdibisyon (b) ng Seksyon 8.
(b) Ang mga kitang galing sa mga buwis na ipinataw alinsunod sa
Batas na Preschool Para sa Lahat ay hindi dapat ituring na “mga kita ng
Pangkalahatang Pondo alinsunod sa Artikulo XIII B” kung paano ginagamit
ang prase sa talataan ( 1 ) ng subdibisyon (b) ng Seksyon 8 o hindi rin dapat
isaalang-alang sa pagpapasiya ng “kada tao na mga Kita ng Pangkalahatang
Pondo” kung paano ginagamit ang prase sa Seksyon 8.
(c) Ang mga kitang galing sa mga buwis na ipinataw alinsunod sa
Batas na Preschool Para sa Lahat ay hindi dapat ituring na mga kita ng
Pangkalahatang Pondo para sa mga layunin ng anumang ibang tadhana na
nagtatakda ng pinakamababang antas ng pagpopondo para sa mga layuning
pang-edukasyon at pinagtibay pagkaraan ng Enero 1, 2005.
Seksyon 7. Ang Kabanata 1.5 (nagsisimula sa Seksyon 14110) ay
idinaragdag sa Bahagi 9 ng Dibisyon 1 ng Titulo 1 ng Kodigo sa Edukasyon,
upang mabasang:

K ABANATA 1.5.

PRESCHOOL PARA SA LAHAT

Artikulo 1. Mga Pangkalahatang Tadhana
14110. (a) Ang kabanatang ito ay nagpapatupad sa iniaatas ng
preschool para sa lahat na itinatag ng Seksyon 4 ng Artikulo IX ng Konstitusyon
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ng California. Gaya ng pagkakagamit sa buong kabanatang ito, ang “Batas na
ito” ay tumutukoy sa Batas na Preschool Para sa Lahat.
(b) Apat na taon pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa ng Batas na ito, ang
bawat bata na nasa edad ng preschool, anuman ang kita, ay dapat magkaroon
ng daan para sa isang taon sa isang programang Preschool Para sa Lahat
na nakakatugon sa mga iniaatas ang Batas na ito. Ang “batang nasa edad ng
preschool” para sa mga layunin ng Batas na ito ay nangangahulugang ang
isang batang isinilang pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa ng Batas na ito na
isang taon bago ang petsa na pumasok ang bata sa kindergarten.
(c) Ang programang Preschool Para sa Lahat ay dapat na libre, maliban
kung itinatadhana sa subdibisyon (d) ng Seksyon 14132, at boluntaryo para sa
mga batang nasa edad ng preschool at dapat kabilang, sa pinakamababa, ang
lahat ng mga sumusunod:
(1) Isang tatlong-oras na kada araw na programang pagtuturo na
iniaalay para sa 180 araw kada taon;
(2) Isang kurikulum na angkop sa edad at pag-unlad, batay sa mga
pamantayan sa pag-aaral ng preschool ng buong estado, mga patnubay, at
angkop na mga gawain sa pagtuturo na pinagtibay ng Superintendente ng
Pampublikong Pagtuturo, at katugma ng mga pamantayang akademiko ng
buong estado para sa elementaryang edukasyon; at
(3) Ang mga klase na hindi hihigit sa 20 bata na may kahit isang guro at
kahit isang katulong sa pagtuturo para sa mga programa na ang mga guro at
mga katulong sa pagtuturo ay nakatugon sa mga iniaatas na pag-edukasyon
ng mga subdibisyon (a) at (b) ng Seksyon 14111. Hanggang sa sumunod sila
sa mga iniaatas na pang-edukasyon ng mga subdibisyon (a) at (b) ng Seksyon
14111, mga programa ay dapat magkaloob ng mga klase ng hindi hihigit sa 24
bata na may kahit isang guro at mga klase na hindi hihigit sa isa-hanggangwalong matanda-bata na proporsiyon.
Artikulo 2. Mga Tauhan sa Pagtuturo
14111. (a) Bago ang Hulyo 1, 2014, lahat ng guro ng Preschool Para
sa Lahat sa mga programa na pinili at inaprobahan upang maging mga
tagapagkaloob ng Preschool Para sa Lahat alinsunod sa Seksyon 14118 at
14135 ay dapat magkaroon ng digring batsilyer at dapat na nakakumpleto
ng hindi kukulangin sa 24 yunit sa maagang pag-aaral, at lahat ng katulong
sa pagtuturo sa mga naturang programa ay dapat na nakakumpleto ng hindi
kukulangin sa 48 yunit ng gawain sa antas ng kolehiyo, kabilang ang 24 na
yunit sa maagang pag-aaral.
(b) Bago lumampas ang Hulyo 1, 2016, lahat ng guro ng Preschool Para
sa Lahat sa mga programang pinili at inaprobahan na maging tagapagkaloob
ng Preschool Para sa Lahat alinsunod sa Seksyon 14118 at 14135 ay dapat
magkaroon ng digring batsilyer at kredensiyal sa maagang pag-aaral, gaya ng
itinatadhana sa Seksyon 14112, o kredensiyal sa maraming asignatura sa kaso
ng isang tao na nakatanggap ng kredensiyal bago ang Hulyo 1, 2010, at may 24
na yunit ng maagang pag-aaral.
(c) Bago ang Hulyo 1, 2014, ang mga guro sa mga programang Preschool
Para sa Lahat ay dapat, sa pinakamababa, na nakakatugon sa mga iniatas
na pang-edukasyon ng Titulo 5, Dibisyon 8, Kabanata 1, Artikulo 5, Seksyon
80112 ng Kodigo sa mga Regulasyon ng California, na may-bisa mula noong
Enero 1, 2005, at mga tagatulong sa pagtuturo sa mga programang Preschool
Para sa Lahat ay dapat, sa pinakamababa, na nakakatugon sa mga iniaatas
ng Titulo 5 ng Kodigo sa mga Regulasyon ng California, may-bisa mula noong
Enero 1, 2005.
14112. Bago lumampas ang Hulyo 1, 2008, ang Superintendente ng
Pampublikong Pagtuturo, sa pakikipagtulungan sa mga pampublikong kolehiyo
at unibersidad ng California, kabilang ang mga kolehiyo ng komunidad, ay
dapat bumuo ng kredensiyal sa maagang pag-aaral na kaayon ng mga iniaatas
ng subdibisyon (a) at (b) ng Seksyon 14111 at dapat magsumite ng kredensiyal
sa Komisyon sa Pagkredensiyal ng Guro para sa pag-aproba at pagpapatupad.
Ang Komisyon sa Pagkredensiyal ng Guro ay maaari ring kumilala sa ibang
mga kredensiyal sa maagang pag-aaral na kaayon ng mga iniaatas ng
subdibisyon (a) at (b) ng Seksyon 14111.
14113. (a)(1) Bago lumampas ang Enero 1, 2008, ang Superintendente
ng Pampublikong Pagtuturo, sa pakikipagtulungan sa mga sistema ng
pampublikong kolehiyo at unibersidad ng California, kabilang ang sistema
ng kolehiyo ng komunidad, at sa mga pribadong kolehiyo at unibersidad,
ay dapat magtatag ng plano sa pagbuo ng mga tauhan batay sa pagtasa ng
mga superintendente ng mga paaralan ng pangangailangan ng mga guro at
katulong sa pagtuturo para sa mga programang Preschool Para sa Lahat.
(2) Alinsunod sa planong ito, ang mga sistema ng pampublikong kolehiyo
at unibersidad ng California, kabilang ang sistema ng kolehiyo ng komunidad,
ay maaaring mag-aplay sa Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo para
sa pagpopondo mula sa Pondo ng Preschool Para sa Lahat upang bumuo, sa
pagsangguni sa ibang mga sistema at sa paraan na nagtataguyod ng artikulasyon,
ng mga kurso sa antas ng kolehiyo at mga programang digri sa maagang pagaaral, at upang magkaloob ng mga kursong ito at mga programang digri. Ang
paggamit ng mga pondo ng Preschool Para sa Lahat para sa mga programang
ito ay dapat na limitado sa 10 taon at hindi dapat humigit sa kabuuang halaga
na limang daang milyong dolyar ($500,000,000) sa loob ng 10 taon. Ang mga
sistema ng pampublikong kolehiyo at unibersidad ng California, kabilang ang
sistema ng kolehiyo ng komunidad, ay maaaring iukol ang pagpopondo sa
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loob ng mga badyet upang magkaloob ng mga kursong ito at mga programang
digri, sa kondisyon, gayunman, na ang estado ay hindi dapat ubligahan na
magkaloob ng karagdagang pagpopondo para sa mga layuning ito sa loob ng
10 taon. Upang maiwasan ang anumang pangangailangan ng paglalaan ng
mga kita ng Pangkalahatang Pondo para sa layuning ito pagkaraan ng 10 taon,
ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay maaari lamang maglaan
ng mga karagdagang pondo mula sa Pondo ng Preschool Para sa Lahat o
Reserbang Pondo ng Preschool Para sa Lahat pagkaraan ng 10 taon kung ang
mga sistema ng pampublikong kolehiyo at unibersidad ng California, kabilang
ang sistema ng kolehiyo ng komunidad, ay nagkagastos ng higit sa mga gastos
na pangkaraniwang nagugugol nila upang matugunan ang regular at patuloy
na mga pangangailangan ng mga estudyante ng California bilang tuwirang
resulta ng Batas na Preschool Para sa Lahat.
(b) Bago ang Hulyo 1, 2007, ang Komisyon sa Tulong sa Estudyante ng
California, sa pagsangguni sa Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo
ay dapat magtatag ng isang programa para sa pinansiyal na tulong at ibang
suporta para sa buong-oras o bahaging-oras na mga estudyante upang matiyak
na ang mga kuwalipikadong tauhan sa pagtuturo at katulong na pagtuturo ay
makukuha alinsunod sa takdang panahon na itinatag ng Batas na ito. Ang
paggamit ng mga Pondo ng Preschool Para sa Lahat para sa programang ito
ay dapat na limitado sa 10 taon at hindi dapat humigit sa kabuuang halaga
na dalawang daang milyong dolyar ($200,000,000) sa loob ng 10 taon.
Ang pinansiyal na tulong at ibang suportang ipinagkakaloob alinsunod sa
programang ito ay dapat na lahat ng mga sumusunod:
(1) Nakahanda, bilang pagtatanggi, sa mga estudyanteng may
pinakamalaking pinansiyal na pangangailangan;
(2) Limitado sa mga estudyanteng nagtalaga ng sarili na magtrabaho sa
mga programang Preschool Para sa Lahat para sa isang panahon na katumbas
ng kabuuang halaga ng tulong ng estado na natanggap nila; at
(3) Nakahanda, bilang pagtatangi, sa mga estudyanteng nagtalaga ng
sarili na magtrabaho sa mga geograpikong lugar na may pinakamalaking
pangangailangan para sa mga guro at katulong sa pagtuturo ng Preschool Para
sa Lahat, at sa mga estudyanteng nagpakita ng kasaysayan ng pagtatrabaho
sa mga programang maagang pag-aaral.
14114. (a) Ang mga guro at katulong sa pagtuturo sa mga programang
Preschool Para sa Lahat ay dapat bayaran ng tumataas na antas ng kabayaran
habang humaharap sila sa mga pamantayang itinatag ng Seksyon 14111 at,
pagkatapos matugunan ang mga pamantayang ito, ay dapat bayaran gaya ng
nakalagay sa plano ng bawat county alinsunod sa talataan (13) ng subdibisyon
(b) ng Seksyon 14120.
(b) Ang mga guro ng Preschool Para sa Lahat na nagtatrabaho upang
magturo ng dalawang sesyon ng Preschool Para sa Lahat kada araw at
mga katulong sa pagtuturo ng Preschool Para sa Lahat na nagtatrabaho ng
dalawang sesyon ng Preschool Para sa Lahat kada raw ay dapat ituring na
buong-oras na mga empleyado ng programang Preschool Para sa Lahat para
sa kabayaran, kabilang ang suweldo at mga benepisyo, na natatanggap nila
mula sa mga pondo ng Preschool Para sa Lahat.
14115. (a) Upang magkaloob ng pagkatawan at mga karapatan sa
sama-samang pakikipagkasundo para sa mga empleyado ng mga tagapagempleyong Preschool Para sa Lahat, kabilang ang mga pampublikong
paaralan, mga kinontratang paaralan, at ibang mga lisensiyadong
tagapagkaloob ng preschool, at upang itatag ang mga magkakatulad na
karapatan para sa mga empleyado at obligasyon ng mga tagapag-empleyong
tagapagkaloob ng Preschool Para sa Lahat, hangarin ng Batas na ito na
itatag ang mga magkakatulad na iniaatas at pamantayan batay sa estado
at county na nagpopondo, mga pagkonrol, pananagutan, at parusa para sa
mga tagapag-empleyong tagapagkaloob ng Preschool Para sa Lahat. Ang
naturang paglahok at pagkontrol ng estado at county ay kabilang ang, pero
hindi limitado sa, mga sumusunod: pagpopondo, pamamahala, pananagutan,
pagsubaybay, pag-uulat, pagtimbang ng programa, pagkredensiyal ng guro,
kabayaran ng guro, koordinasyon sa mga pampulikong lokal na paaralang
elementarya at mga distrito, parusa, at pagtanggal ng mga tagapagkaloob ng
Preschool Para sa Lahat.
(b) Para sa mga layuning magtatag ng mga pamamaraan sa pagkatawan
ng unyon at sama-samang pakikipagkasundo para sa mga empleyado ng
mga tagapagkaloob ng programang Preschool Para sa Lahat, ang tagapagempleyong tagapagkaloob ng programang Preschool Para sa Lahat bilang
isang kondisyon ng pagtanggap ng pagpopondo at alisnunod sa mga takda ng
kasunduan sa superintendente ng mga paaralan ng county, ang Superintendente
ng Pampublikong Pagtuturo, o panghaliling lokal na tagapangasiwa tungkol
sa mga kondisyon, pagkontrol at pangangasiwa ng Programang Preschool
Para sa Lahat, ay dapat, alinsunod sa Seksyon 14118, na ituring na tagapagempleyo ng programang Preschool Para sa Lahat gaya ng pagpapakahulugan
sa subdibisyon (n) ng Seksyon 3540.1 ng Kodigo ng Pamahalaan, at Kabanata
10.7 (nagsisimula sa Seksyon 3540) ng Dibisyon 4 ng Titulo 1 ng Kodigo ng
Pamahalaan ay dapat iaplay sa naturang tagapag-empleyo.
(c) Tungkol sa mga tagapag-empleyong programang Preschool Para sa
Lahat na hindi mga distrito ng paaralan o mga opisina ng edukasyon ng county,
ang saklaw ng pagkatawan, gaya ng pagpapakahulugan sa Seksyon 3543.2 ng
Kodigo ng Pamahalaan, ay dapat ding isama ang disiplina at pagtanggal ng
mga empleyado.

Artikulo 3. Pamamahala
14116.
(a) Ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay
dapat mangasiwa ng Batas na Preschool Para sa Lahat sa pamamagitan ng
pagrepaso at pag-aproba ng mga lokal na plano at pag-aproba ng pamamahagi
ng pagpopondo sa mga superintendente ng mga paaralan ng county. Ang
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay dapat sumangguni sa mga
superintendente ng mga paaralan ng county bago ang pagpapasiya kung
paano ilalaan ang mga paggasta sa pangangasiwa sa loob ng hangganan sa
pangangasiwa na itinatag ng Seksyon 14130.
(b) Bilang karagdagan sa mga responsibilidad sa pangangasiwa
na nakalagay sa subdibisyon (a) ng seksyong ito, ang Superintendente ng
Pampublikong Pagtuturo ay dapat na responsable para sa inaasintang
pakikipag-ugnayan sa mga lokal na komunidad, kung ipinasiya niya na ang
naturang pakikipag-ugnayan, bilang karagdagan sa pakikipag-ugnayang
isinasagawa alinsunod sa plano ng county, ay kailangan upang ipagbigay-alam
sa mga magulang ng mga batang nasa edad ng preschool sa loob ng county,
lalo na sa mga magulang sa mga komunidad na kulang ang paglilingkod,
tungkol sa kahalagahan at kahandaan ng preschool, at tungkol sa proseso
para sa pagpapatala ng kanilang mga anak.
(c) Ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay dapat na
responsable sa mga sumusunod:
(1) Pagtimbang ng pangangailangan sa buong estado ng mga pasilidad
ng Preschool Para sa Lahat;
(2) Pagrepaso at pagtimbang ng mga plano sa pasilidad at mga reserba
ng mga county;
(3) Pagtiyak na ang mga reserbang kuwenta sa pasilidad ng mga county
at ang reserbang pondo sa mga pasilidad ng estado, itinatag ng Seksyon
14134, ay sapat upang matugunan ang inaasahang mga pangangailangan
ng pasilidad sa buong estado at pagtiyak na ang reserbang pondo sa mga
pasilidad ng estado ay inilalaan sa paraan na tumitiyak na ang mga plano
sa pasilidad ng mga county ay ipinatutupad, sa kondisyon na ang kabuuang
gastos sa mga pasilidad sa buong estado para sa bagong pagtatayo, pagbili, at
pagbabago ng yari mula sa Pondo ng Preschool Para sa Lahat ay hindi hihigit
sa dalawang bilyong dolyar ($2,000,000,000).
14117. (a) Sa loob ng anim na buwan ng petsa ng pagkakabisa ng Batas
na ito, ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay dapat magpatibay
ng mga pangunang regulasyon upang:
(1) Magkaloob ng mga pamantayan, patnubay, at gawain sa pagtuturo
ng preschool sa buong estado na angkop sa edad at pag-unlad;
(2) Itatag ang mga pamantayan sa kalidad, daan at pananagutan sa
pananalapi alinsunod sa kabanatang ito;
(3) Pamahalaan ang kalidad ng mga serbisyong iniaalay ng mga
tagapagkaloob ng preschool, kaayon ng, sa pinakamababa, ng mga tadhana
ng kabanatang ito at sa angkop na mga tadhana ng Artikulo 6 (nagsisimula
sa Seksyon 8230), 7 (nagsisimula sa Seksyon 8235), 8 (nagsisimula sa Seksyon
8240), at 9 (nagsisimula sa Seksyon 8250) ng Kabanata 2 ng Bahagi 6;
(4) Himukin at ipahintulot ang kasalukuyang mga pondo sa
pangangalaga ng bata at ibang daloy ng pampublikong pagpopondo na
hindi para sa Preschool Para sa Lahat na gagamitin sa koordinasyon sa
mga pondo ng Preschool Para sa Lahat upang pahusayin ang kalidad ng, at
upang suportahan ang, buong-araw na mga programa para sa mga pamilyang
nangangailangan nito, sa kondisyon na ang mga pondo ng Preschool Para sa
Lahat ay gagamitin lamang para sa bahagi ng Preschool Para sa Halat ng
araw at hindi para sa buong-araw na pag-aalaga;
(5) Magtatag ng magkakatulad ng antas ng paglalaan kada bata sa
buong estado alinsunod sa Seksyon 14134;
(6) Magtatag ng mga patnubay para sa pagsumite ng mga plano ng
county alinsunod sa Artikulo 4 (nagsisimula sa Seksyon 14120), kabilang
ang mga elemento at porma ng plano, at ng pamantayan na gagamitin ng
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo upang repasuhin at aprobahan
ang mga plano ng county na isinumite alinsunod sa Seksyon 14121;
(7) Magtatag ng makatwirang proseso at pamantayan alinsunod dito
ang mga superintendente ng mga paaralan ng county ay dapat pumili ng
mga tagapagkaloob ng programang Preschool Para sa Lahat sa ilalim ng
Seksyon 14118;
(8) Magtatag ng proseso, kabilang ang mga pagsusuri ng pananalapi
at mga pagtimbang ng programa, para sa Superintendente ng Pampublikong
Pagtuturo at mga superintendente ng mga paaralan ng county upang
subaybayan ang kalidad, daan, at pananagutan sa pananalapi ng mga
tagapagkaloob ng programa ng county, at upang magpataw ng napapanahon
at mabibisang pahintulot, hanggang at kabilang ang pagtanggal at pagpapalit
ng mga tagapagkaloob ng programa alinsunod sa kabanatang ito, kung ang
tagapagkaloob ay hindi makagarantiya ng daan, kalidad, o pananagutan sa
pananalapi o hindi sumunod sa mga iniaatas ng Batas na ito, mga pamantayan
ng estado, o anumang tadhana ng batas;
(9) Pamahalaan ang pagkulekta at pagsubaybay ng mga superintendente
ng mga paaralan ng county sa magkakatulad na pahabang datos sa
pagpapatala sa Preschool Para sa Lahat, mga sangkap at kalidad, mga gastos
at resulta;
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(10) Limitahan ang pagtanggal ng mga bata mula sa mga programang
Preschool Para sa Lahat; at
(11) Bigyang-kahulugan ang katawaganig “sangkap na pang-edukasyon
na katumbas ng mga iniaatas ng Batas na Preschool Para sa Lahat,” gaya ng
pagkakagamit sa subdibisyon (b) ng Seksyon 14135.
(b) Ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay dapat
magpalaganap ng naturang karagdagan o binagong mga regulasyon gaya ng
kailangan para sa lubos na pagpapatupad ng Batas na ito.
14118. (a)(1) Ang bawat superintendente ng mga paaralan ng county ay
dapat na responsable sa pagpaplano, pagpapatupad, at pagsubaybay ng isang
programang idinisenyo upang igarantiya na ang bawat karapat-dapat na bata
na naninirahan sa county na iyon ng puwesto sa isang mahusay na programang
Preschool Para sa Lahat.
(2) Ang isang “mahusay na programang Preschool Para sa Lahat” ay
dapat mangahulugan ng isang programang nakakatugon sa mga iniaatas na
nakalagay sa subdibisyon (e).
(b) Ang bawat superintendente ng mga paaralan ng county ay dapat
mangasiwa ng mga programang Preschool Para sa Lahat na nakakatugon
sa mga iniaatas ng kabanatang ito. Bilang karagdagan, pagkaraan ng
pagpapatunay ng plano ng county ng Superintendente ng Pampublikong
Pagtuturo alinsunod sa Seksyon 14121 at kaayon ng plano ng county, ang mga
superintendente ng mga paaralan ng county ay maaaring magpatakbo ng mga
programang Preschool Para sa Lahat at dapat pumili at mag-aproba ng mga
tagapagkaloob ng programang preschool upang magkaloob ng preschool sa
county alinsunod sa kabanatang ito.
(c) Ang mga tagapagkaloob ng programang Preschool Para sa Lahat
ay dapat piliin mula sa alinman o lahat ng kuwalipikadong tagapagkaloob ng
programa, kabilang ang mga distrito ng paaralan, mga kolehiyo, unibersidad
at kolehiyo ng komunidad, nakabase sa silid-aralan na mga kinontratang
paaralan na nag-aalay ng kahit kindergarten hanggang ikatlong grado, at
ibang mga lisensiyadong tagapagkaloob ng preschool, kabilang ang mga sentro
at mga programang pag-aalaga ng bata ng pamilya, sa kondisyon na ang
tagapagkaloob ng programang preschool ay sumusunod sa subdibisyon (e).
(d) Ang mga superintendente ng mga paaralan ng county ay dapat
tumiyak na ang prayoridad sa mga programa sa mga guro at katulong sa
pagtuturo na may pinakamataas na mga kuwalipikasyon at isinasaalang-alang
ang mga lokal na prayoridad gaya ng pagpapakahulugan sa plano ng bawat
county, kabilang ang mga programa na:
(1) Sa unang apat na taon pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa ng
Batas na ito, maglingkod sa mga bata sa loob ng hangganan ng pagdalo ng
mga paaralang elementarya na ang pinakahuling pagranggo sa Indise ng
Akademikong Pagganap ng California sa buong estado ay nasa deciles na isa
hanggang tatlo, inklusibo;
(2) Mag-alay ng kurikulum na batay sa mga pamantayan sa pag-paaral
ng preschool sa buong estado na angkop sa edad at pag-unlad, mga patnubay,
at mga gawain sa pagtuturo at pinag-uugnay upang tiyakin ang pagpapatuloy
at artikulasyon sa kindergarten hanggang ikatlong grado; at
(3) Mag-alay ng mahuhusay na pagkakataon sa propesyonal na pag-unlad.
(e) Ang lahat ng tagapagkaloob ng Preschool Para sa Lahat ay dapat na:
(1) Lisensiyado ng Kagawaran ng mga Serbisyong Panlipunan ng
Estado at nakakatugon at sumusunod sa mga iniaatas ng Batas na ito at mga
regulasyon ng Preschool Para sa Lahat;
(2) Hindi sektaryan sa kanilang mga programang Preschool Para sa
Lahat, mga patakaran sa pagtanggap, mga gawain sa pagpapatrabaho, at
lahat ng ibang mga pagpapatakbo ng Preschool Para sa Lahat;
(3) Hindi magdidiskrimina laban sa sinumang bata o sa kanyang
magulang o tagapangalaga batay sa etnisidad, bansang pinagmulan, kasarian,
kapansanan, o relihiyon, o anumang ibang dahilan na ipinagbabawal sa ilalim
ng pederal o pang-estadong batas tungkol sa pampublikong elementarya o
sekundaryong edukasyon;
(4) Hindi sisingil ng matrikula para sa bahagi ng Preschool Para sa
Lahat ng araw, maliban kung itinatadhana sa subdibisyon (d) ng Seksyon 14132;
(5) Tanggapin ang lahat ng karapat-dapat na estudyante na nais dumalo
kung may espasyo; at
(6) Sumunod sa lahat ng iniaatas na nakalagay sa Seksyon 14115.
14119. (a)(1) Sa kabila ng Seksyon 14118, sa alinmang county kung
saan hindi kukulangin sa dalawang daang milyong dolyar ($200,000,000) ng
mga pampublikong pondo, sa kabuuan, ay binadyet o itinalaga sa o bago ang
petsa ng pagkakabisa ng Batas na ito upang pondohan ang programa sa buong
county ng boluntaryong preschool para sa mga batang isang taon bago ang
kindergarten o sa alinmang county kung saan ang mga botante ay nagpatibay
ng panukalang-batas sa balota sa o bago ang petsa ng pagkakabisa ng Batas
na ito upang pondohan ang programa sa buong county ng boluntaryong
preschool para sa mga batang isang taon bago ang kindergarten, ang entidad
na idinisenyo upang mangasiwa ng programang preschool sa county na iyon
ay dapat iawtorisa na magsumite ng plano para sa county na iyon at dapat,
hanggang ang entidad ay patuloy na nangangasiwa ng programang Preschool
Para sa Lahat sa county na iyon, maging karapat-dapat tumanggap ng mga
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pondo mula sa Pondo ng Preschool Para sa Lahat, sa halip ng superintendente
ng mga paaralan ng county, at upang magkaloob ng mga serbisyo sa mga
bata sa county na iyon, sa kondisyon na ang plano ay sumusunod sa lahat ng
iniaatas ng Batas na ito at inaprobahan ng Superintendenite ng Pampublikong
Pagtuturo alinsunod sa Seksyon 14121 at ang entidad ay sumusunod sa lahat
ng mga sumusunod:
(A) Ang Batas na Ralph M. Brown (Kabanata 9 (nagsisimula sa Seksyon
54950) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 2 ng Titulo 5 ng Kodigo ng Pamahalaan);
(B) Ang Batas sa mga Pampublikong Rekord ng Califorrnia (Kabanata
3.5 (nagsisimula sa Seksyon 6250) ng Dibisyon 7 ng Titulo 1 ng Kodigo ng
Pamahalaan); at
(C) Ang Batas ng 1974 sa Repormang Pampulitika (Titulo 9 (nagsisimula
sa Seksyon 81000) ng Kodigo ng Pamahalaan).
(2) Ang isang entidad na inawtorisa upang pangasiwaan ang programang
Preschool Para sa Lahat alinsunod sa seksyong ito ay dapat gumamit ng
lahat ng awtoridad at gumanap ng lahat ng responsibilidad na itinalaga sa
isang superintendente ng mga paaralan ng county alinsunod sa Batas na ito,
napapailalim sa awtoridad ng Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo sa
ilalim ng Batas na ito.
(3) Upang maiwasan ang duplikasyon ng pagsisikap, maaaring iugnay
ng entidad ang pangangasiwa nito ng programa ng county sa superintendente
ng mga paaralan ng county.
(4) Kung ang entidad ay pumili na huwag isumite ang plano sa ngalan ng
county, ang superintendente ng mga paaralan ng county ay dapat magsumite
ng plano ng county at dapat pangasiwaan ang programang Preschool Para sa
Lahat ng county.
(b) Ang isang entidad na inawtorisang pangasiwaan ang isang
programang Preschool Para sa lahat ng county alinsunod sa seksyong ito
o alinsunod sa Seksyon 14123 ay dapat makilala na isang “panghaliling
lokal na tagapangasiwa.” Kapag ang katawagang “superintendente ng mga
paaralan ng county” ay ginagamit sa Batas na ito, kabilang sa katawagan ang
panghaliling lokal na tagapangasiwa.
Artikulo 4. Pagpaplano
14120. (a)(1) Bago lumampas ang Hulyo 1, 2007, ang bawat
superintendente ng mga paaralan ng county ay dapat maghanda at magsumite
ng isang limang-taong pagtasa at plano ng komunidad sa Superintendente
ng Pampublikong Pagtuturo para sa pagrepaso at pag-aproba alinsunod sa
Seksyon 14121.
(2) Taun-taon, ang bawat superintendente ng mga paaralan ng county ay
dapat maghanda at magsumite ng isang ulat ng progreso ng county alinsunod
sa subdibisyon (b) ng Seksyon 14125 sa Superintendente ng Pampublikong
Pagtuturo para sa pagrepaso at pag-aproba alinsunod sa Seksyon 14121.
(3) Tuwing limang taon, ang bawat superintendente ng mga paaralan ng
county ay dapat maghanda at magsumite ng isang bagong plano, sa kondisyon,
gayunman, na ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay maaaring
mag-utos sa mga county na gawing iba’t-iba ang takdang oras ng pagsumite
ng mga bagong plano.
(b) Ang limang-taon na pagtasa ng komunidad at plano ay dapat
idisenyo upang:
(1) Magkaloob ng mga programang Preschool Para sa Lahat na may
mga hangarin na angkop sa edad at pag-unlad para sa lahat ng bata, na
sumusunod sa lahat ng iniaatas ng Batas na ito, at tumitiyak na ang lahat ng
bata ay nakahandang pumasok sa kindergarten;
(2) Gumarantiya ng kalidad, daan, at pananagutan sa pananalapi,
alinsunod sa kabanatang ito, ng mga programang Preschool Para sa Lahat na
pinangangasiwaan ng superintendente ng mga paaralan ng county;
(3) Igarantiya na, bago lumampas ang Setyembre 2010, lahat ng bata
sa loob ng county ay magkakaroon ng pantay na daan sa mahuhusay na
programang preschool;
(4) Igarantiya na, bago lumampas ang Setyembre ng 2010, ang bawat
karapat-dapat na bata ay dapat magkaroon ng isang partikular na espasyo sa
programang Preschool Para sa Lahat habang kasabay nito ay nagpapahintulot
ng pagpili ng magulang sa ibang mga programang Preschool Para sa Lahat
hangga’t makatwirang magagawa;
(5) Tiyakin na ang bawat karapat-dapat na bata ay may daan sa
isang programa sa loob, sa pinakamataas, ng distansiya ng kanyang bahay
na katulad ng pinakamalaking distansiya sa pagitan ng bahay ng isang
bata sa kindergarten sa distrito ng paaralang elementarya kung saan ang
karapat-dapat na bata ay naninirahan at sa pinakamalapit na pampublikong
kindergarten;
(6) Tiyakin ang angkop na pakikipag-ugnayan sa lahat ng komunidad
sa county upang ipagbigay-alam sa mga magulang ng mga batang nasa edad
ng preschool, lalo na ang mga magulang sa mga komunidad na kulang ang
paglilingkod, ang tungkol sa kahalagahan at kahandaan ng preschool, at
tungkol sa proseso ng pagpapatala ng kanilang mga anak;
(7) Kilalanin ang pangunahing papel na dapat gampanan ng mga
magulang sa edukasyon ng kanilang mga anak at himukin ang paglahok ng
magulang sa pagkakaloob ng maraming papel para sa mga magulang at sa
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pagtulong sa mga magulang na maintindihan kung paano sila makakatulong
sa edukasyon ng kanilang mga anak mula sa preschool hanggang grado 12;
(8) Tiyakin na ang mga programang Preschool Para sa Lahat ay pinaguugnay at isinasama sa mga kasalukuyang programang pag-aalaga ng bata
at ibang mga programang hindi pinopondohan ng Preschool Para sa Lahat
upang isagad ang abot sa mga pangangailangan ng mga pamilya ng mga
batang nasa edad ng preschool, kabilang ang pangangailangan ng buongaraw na pag-aalaga ng bata na kaayon ng mga oras na ang mga may sapat
na gulang na miyembro ng pamilya ay nagtatrabaho, ay natutugunan, sa
kondisyon na ang mga pondo ng Preschool Para sa Lahat ay dapat lamang
gamitin para sa bahagi ng Preschool Para sa Lahat ng araw at hindi buongaraw na pag-aalaga;
(9) Tiyakin na ang mga batang may natatanging pangangailangan ay
makilala at ang kanilang mga magulang ay mapagkalooban ng pagkakataon
para sa isang pagtasa ukol sa pag-unlad, at kaugnay ng mga serbisyo, ng
kanilang anak, sa kondisyon, gayunman, na ang mga pondo ng Preschool Para
sa Lahat ay hindi dapat gamitin upang dagdagan ang pang-estado o pederal
na pagpopondo para sa mga batang may mga natatanging pangangailangan;
(10) Isama ang limang-taong tantiya at inaasahang populasyon ng nasa
edad ng preschool hanggang sa pinakamaliit na demograpikong yunit kung
saan may datos na makukuha at nagpapakita sa limang taon ng persentahe ng
mga bata na inaasahang paglilingkuran ng county;
(11)(A) Tiyakin na, sa unang 10 taon pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa
ng Batas na ito, ang county ay bumuo at magpatupad ng isang plano upang
magtayo, bumili o magbago ng yari ng mga pasilidad upang paglingkuran ang
mga nakatalang bata at upang magtayo ng kapasidad para sa mga karapatdapat na bata, at na, bilang bihagi ng planong iyon, ang county ay naglalaan
ng isang mga pondo ng reserbang kuwenta upang padaliin ang pagpapatupad
ng planong iyon, napapailalim sa mga sumusunod:
(i) Ang mga pampublikong entidad lamang ang maaaring gumamit ng mga
pondo mula sa Pondo ng Preschool Para sa Lahat para sa pagbili, pagtatayo, o
pagbabago ng yari ng mga pasilidad, maliban kung ipinahihintulot sa sugnay
(ii). Ang titulo sa anumang mga pasilidad na itinayo, binili o binago ang yari sa
pamamagitan ng mga pondong ito ay dapat manatili sa pampublikong sektor
sa kaparehong antas ng iniaatas para sa mga pasilidad ng pampublikong
paaralan, at ang mga pasilidad ay dapat ilaan sa programang Preschool Para
sa Lahat hanggang may pangangailangan.
(ii) Ang mga tagapagkaloob ng programang Preschool Para sa Lahat,
kabilang ang mga tagapagkaloob na hindi mga pampublikong entidad, ay
maaaring gumamit ng mga Pondo ng Preschool Para sa Lahat upang gumawa
ng kainamang pagbabago ng yari ng mga kasalukuyang pasilidad, lalo na upang
tiyakin ang daan sa mga bata na nakatira sa loob ng hangganan ng pagdalo
ng mga paaralang elementarya na ang pinakahuling pagranggo sa Indise ng
Akademikong Pagganap ng California ay nasa deciles na isa hanggang tatlo,
inklusibo, napapailalim sa paggawad ng superintendente ng mga paaralan ng
county ng aplikasyon para sa pagpopondo para sa layuning iyon.
(B) Ang pagpapasiya ng superintendente ng mga paaralan ng county
tungkol sa halaga ng mga pondong iniaatas para sa pagtatayo, pagbili,
at pagbabago ng yari ng mga pasilidad ay dapat na batay sa lahat ng mga
sumusunod:
(i) Isang imbentaryo ng maaaring maging handang espasyo at
lisensiyadong mga pasilidad ng preschool o pag-aalaga ng bata, o pareho,
sa loob ng county.
(ii) Isang pagsusuri ng pinakaepektibong paggasta na paraan ng
pagkakaloob ng mga pasilidad, kabilang ang paggamit ng mga kasulukuyang
angkop na pasilidad kung saan posible.
(iii) Isang limang-taong tantiya at inaasahang populasyon ng nasa edad
ng preschool, na gumagamit ng pinakamaliit na demograpikong yunit kung
saan may datos na makukuha.
(C) Ang mga tagapagkaloob ng programang Prechool Para sa Lahat,
kabilang ang mga tagapagkaloob na hindi mga pampublikong entidad,
ay maaaring umarkila ng mga pasilidad na ginagamit ang mga pondo ng
Preschool Para sa Lahat na natatanggap nila alinsunod sa kasunduan bilang
tagapagkaloob ng programa sa county.
(12) Tiyakin na, sa unang apat na taon pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa
ng Batas na ito, at pagkaraang maglaan ng mga pondo sa isang reserbang
kuwenta ng mga pasilidad, ang prayoridad sa pagpapatala ay dapat ibigay sa
mga batang naninirahan sa loob ng hangganan ng pagdalo ng mga paaralang
elementarya na ang pinakahuling pagranggo sa buong estado sa Indise ng
Akademikong Pagganap ng California ay nasa deciles na isa hanggang tatlo,
inklusibo, at ang prayoridad sa pagpopondo ay dapat ibigay sa pinakamataas
na uri ng mga programa na naglilingkod sa mga batang iyon;
(13) Tugunan ang pangangailangan ng mga kuwalipikadong guro at
mga katulong sa pagtuturo na sinanay upang tugunan ang mga hangaring
angkop sa pag-unlad ng mga batang pinaglilingkuran nila at binabayaran
nang kapareho sa mga guro at mga katulong sa pagtuturo sa sistema ng
pampublikong paaralan na K-12 sa county na iyon para sa pagsasanay at
karanasan na nakuha nila pagkaraang matugunan nila ang mga pamantayang
itinakda ng subdibisyon (a) at (b) ng Seksyon 14111;

(14) Tiyakin, batay sa pananaliksik, na ang mga nag-aaral ng wikang
Ingles ay nakakatugon sa mga hangarin sa kahandaan ng paaralan, kabilang ang
paggawa ng progreso patungo sa pagkatuto ng wikang Ingles, sa pamamagitan
ng, bukod sa ibang mga bagay, pagkakaloob ng mga kuwalipkadong guro at
katulong sa pagtuturo upang makamit ang hangaring ito;
(15) Makipag-ugnayan sa mga kasalukuyang programang pag-aalaga
ng bata at mga serbisyo para sa batang apat na taong gulang at mas bata sa
county;
(16) Makipag-ugnayan sa mga lokal na paaralang elementarya at ng
mga distrito ng paaralan kung saan sila matatagpuan;
(17) Kulektahin at subaybayan ang magkakatulad na pahabang datos
sa pagtatala ng Preschool Para sa Lahat, ang mga sangkap at kalidad, at mga
gastos at resulta sa buong county, kabilang ang mga datos na kaayon ng mga
pagtimbang sa buong estado;
(18) Isama ang isang talaorasan para sa pamamahagi ng mga pondo ng
Preschool Para sa Lahat ng county para sa mga tagapagkaloob ng programa
ng Preschool Para sa Lahat sa county batay sa bai-baitang na sistema ng
pagbabayad na nagkakaloob ng insentibo sa mga tagapagkaloob na gumawa
ng progreso patungo sa pagtugon sa mahuhusay na pamantayan ng buong
estado at nagsasaalang-alang ng ibang mga bagay na may kaugnayan sa
kalidad at daan;
(19) Igarantiya na ang mga programang Preschool Para sa Lahat na
pinangangasiwaan ng superintendente ng mga paaralan ng county ay susunod
sa mga iniaatas ng kabanatang ito, mga regulasyong pinagtibay alinsunod sa
kabanatang ito, at ibang mga batas; at
(20) Isama ng isang detalyadong badyet na humaharap sa mga
inaasahang gastos ng county, kabilang ang mga gastos para sa suporta
sa silid-aralan, pagpaplano ng programa at pakikipag-ugnayan sa
komunidad, pagkalap at pagsasanay ng mga tauhan, pagsubaybay, pagbili ng
kagamitan, at ng pagtatayo, pagbabago ng yari, pagbili, o pag-arkila ng mga
pasilidad.
(c)(1) Ang bawat superintendente ng mga paaralan ng county ay dapat
magtatag ng isang lokal na Komiteng Nagpapayo upang matiyak na ang
mga magulang, tagapangasiwa ng preschool, guro at ibang mga tauhan,
ibang propesyonal sa maagang pag-aaral, mga lider ng negosyo at ibang
mga tagapagtaguyod ng preschool ay may mga pagkakataon na magpayo ng
pagtasa, pagpaplano at proseso ng pagpapatupad. Ang superintendente ng
county ay dapat ding sumangguni sa mga lokal na distrito ng paaralan.
(2)(A) Bago isumite ang plano nito sa Superintendente ng Pampublikong
Pagtuturo alinsunod sa subdibisyon (a), ang bawat superintendente ng mga
paaralan ay dapat gumawa ng hindi kukulangin sa isang pampublikong
pagdinig upang kumuha ng mga komento mula sa publiko.
(B) Bago isumite ang taunang ulat nito sa Superintendente ng
Pampublikong Pagtuturo alinsunod sa subdibisyon (a), ang bawat
superintendente ng mga paaralan ay dapat gumawa ng hindi kukulangin
sa isang pampublikong pagdinig upang kumuha ng mga komento mula sa
publiko.
14121. Dapat repasuhin ng Superintendente ng Pampublikong
Pagtuturo ang plano at taunang ulat na iniaatas ng Seksyon 14120 at kung
ang plano at ulat ay nakakatugon sa mga iniaatas ng Batas na ito ay dapat
patunayan ang pagsunod ng plano sa Kontroler. Para sa anumang taon ng
pananalapi, ang Kontroler ay hindi dapat mamahagi ng mga pondo mula sa
Pondo ng Preschool Para sa Lahat alinsunod sa Seksyon 14134 sa sinumang
superintendente ng mga paaralan ng county maliban kung at hanggang ang
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay nagpatunay ng pagsunod sa
plano ng county para sa taong iyon ng pananalapi.
14122. (a) Kung hindi magawa ng county ang napapanahong
pagsunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 14110 dahil ang county, bilang
resulta ng mga pangyayari na wala sa kontrol nito, ay walang sapat na mga
pasilidad, ang superintendente ng mga paaralan ng county ay maaaring magaplay sa Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo para sa isang-taong
pagpapalawig. Ang aplikasyon, na dapat ihanda sa publiko at nakalagay sa
Internet web site ng superintendente ng mga paaralan ng county, ay dapat
tumukoy sa mga hakbang na ginawa ng superintendente ng mga paaralan
upang sumunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 14110 at ang mga pangyayari na
naging sanhi ng pangangailangan ng pagpapalawig at dapat ipaliwanag kung
bakit ang mga pangyayaring ito ay wala sa kontrol ng county. Pagkatanggap ng
isang aplikasyon, ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay dapat
gumawa ng pampublikong pulong sa county upang kumuha ng komento ng
publiko tungkol sa aplikasyon ng county. Sa kondisyon na ang superintendente
ng mga paaralan ng county ay nagsusumite ng isang plano upang sumunod
sa subseksyon (b) ng Seksyon 14110, ng Superintendente ng Pampublikong
Pagtuturo ay maaaring maggawad ng pagpapalawig. Ang pagpapasiya ng
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo tungkol sa aplikasyon ng county
ay dapat na ilagay sa isang pampublikong ulat, na dapat ihanda sa publiko
at ilagay sa Internet web site ng Superintendente at dapat tukuyin ang mga
hakbang na ginawa ng Superintendente ng Pagpublikong Pagtuturo upang
maiwasan ang pangangailangan ng pagpapalawig. Ang mga county ay dapat
na limitado sa dalawang-taong pagpapalawig.
(b) Ang mga pasilidad na itinayo, nakamit, o tinustusan ng mga pondo
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ng Preschool Para sa Lahat ay hindi dapat isama sa kasalukuyang kapasidad
ng gusali ng isang opisina ng edukasyon ng county o distrito ng paaralan
alinsunod sa Batas ng 1998 na Leroy F. Greene Para sa mga Pasilidad ng
Paaralan, Kabanata 12.5 (nagsisimula sa seksyon 17070.10) ng Bahagi 10.
(c) Ang isang distrito ng paaralan na isinasaalang-alang ang
pagbebenta o pag-arkila ng espasyo ng pampublikong paaralan ay dapat
kabilang ang pangangailangan ng mga pasilidad ng Preschool Para sa Lahat
sa distrito sa anumang pagtasa ng mga pangangailangan na ginawa kaugnay
ng iminumungkahing pagbebenta o pag-arkila.
Artikulo 5. Pananagutan
14123. (a)(1) Ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay
dapat sumubaybay sa superintendente ng mga paaralan ng county sa kanilang
paghahatid ng mga programa ng Preschool Para sa Lahat ng, bukod sa ibang
mga bagay, paggawa ng mga pagsusuri ng pananialapi at mga pagtimbang ng
programa at pagpapataw ng napapanahon at mabibisang parusa, hanggang
at kabilang ang pagtanggal at pagpapalit ng awtoridad ng pananalapi at
pangangasiwa, kung hindi maigarantiya ang daan, kalidad, o pananagutan
sa pananalapi,o upang sumunod sa mga iniaatas ng Batas na ito o sa plano
ng county.
(2) Kung ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay nagpasiya
na ang isang superintendente ng mga paaralan ng county ay hindi sapat
na nagkakaloob ng mga serbisyong iniaatas ng kabanatang ito, o hindi
sumusunod sa kabanatang ito, sa ibang mga batas, o sa plano ng county, ang
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay maaaring pansamantalang
umako ng pagkontrol ng programa ng county hanggang ang naturang kabiguan
ay maiwasto, pumili at mag-aproba ng mga tagapagkaloob ng programa, o
magtalaga ng panghaliling lokal na tagapangasiwa na dapat gumamit ng
lahat ng awtoridad at gampanan ang lahat ng responsibilidad na itinalaga sa
superintendente ng mga paaralan ng county alinsunod sa Batas, napapailalim
sa awtoridad ng Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo sa ilalim ng
Batas na ito.
(3) Ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay dapat
magkaroon ng awtoridad na tanggalin ang isang tagapagkaloob ng programa
sa alinmang county, kung ang tagapagkaloob ay hindi naggarantiya ng daan,
kalidad, o pananagutan sa pananalapi, hindi sumunod sa mga iniaatas ng Batas
na ito, mga pamantayan ng estado o anumang tadhana ng batas, o magdagdag
ng tagapagkaloob ng programa upang tiyakin ang pagsunod sa mga iniaatas
ng Batas na ito o ng plano ng county.
(b) Ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay dapat kumulekta
at sumubaybay ng magkakatulad na mga pahabang datos sa mga pagpapatala
sa Preschool Para sa Lahat, kalidad at sangkap, mga gastos, at resulta sa
lahat ng county ng California. Ang mga distrito ng paaralan ay dapat iatas
upang magkaloob ng mga pahabang datos sa kahilingan ng Superintendente
ng Pampublikong Pagtuturo.
(c) Sa bawat county o rehiyon, ang Superintendente ng Pampublikong
Pagtuturo ay dapat magtalaga ng isang independentiyang Tagapagtaguyod ng
Magulang. Ang Tagapagtaguyod ng Magulang ay dapat dumalo sa mga pulong
ng lokal na Komite sa Pagpapayo, at magtatag ng mabibisang paraan, matugunin
sa mga magulang at iba, para sa pagtatanong ng mga inaalala, kabilang ang,
pero hindi limitado sa, lokal na daan at kalidad, at para sa pagpapadali ng
resolusyon ng mga naturang inaalala sa ngalan ng mga magulang. Ang
Tagapagtaguyod ng Magulang ay dapat tumiyak na ang mga magulang ay
may daan sa mga serbisyo ng Tagapagtaguyod ng Magulang sa pamamagitan
ng paglahok sa pakikipag-ugnayan na angkop sa mga magulang mula sa mga
komunidad na pinaglilingkuran. Ang Tagapagtaguyod ng Magulang ay dapat
mag-ulat sa opisina ng Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo, na dapat
maglaan ng mga pondo sa Tagapagtaguyod ng Magulang sa bawat county o
rehiyon alinsunod sa Seksyon 14134 batay sa populasyon ng mga batang karapatdapat sa preschool sa bawat county, na may pinakamataas at pinakamababang
halagang ipinapasiya ng Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo, upang
matiyak ang pagkamabisa ng Tagapagtaguyod ng Magulang.
14124. (a) Napapailalim sa pag-aproba ng, at kaayon ng mga
regulasyong pinagtibay ng Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo,
ang bawat superintendente ng mga paaralan ng county ay dapat magtatag
ng isang proseso, kabilang ang pagsusuri ng pananalapi at mga pagtimbang
ng programa, para subaybayan ang kalidad, at pananagutan sa pananalapi
ng mga tagapagkaloob ng programa ng county, at upang magpataw ng
napapanahon at mabibisang parusa, hanggang at kabilang ang pagtanggal
at pagpapalit ng mga tagapagkaloob ng programa kung ang tagapagkaloob
ay hindi makagarantiya ng daan, kalidad, o pananagutan sa pananalapi o
hindi sumunod sa mga iniaatas ng Batas na ito, mga pamantayan ng estado, o
anumang tadhana ng batas.
(b) Para sa mga programa ng preschool na pinatatakbo ng superintendente
ng mga paaralan ng county, ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo
ay dapat gumampan ng mga tungkuling ipinataw sa superintendente ng mga
paaralan ng county sa seksyong ito, kaayon ng proseso ng county para sa
pagsubaybay ng daan, kalidad, at pananagutan sa pananalapi.
14125. (a) Bawat superintendente ng mga paaralan ng county ay dapat
maghanda at magharap sa Superintendente ng Pampbulikong Pagtuturo ng
isang taunan, independiyenteng pagsusuri ng mga pondong natanggap mula sa
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Pondo ng Preschool Para sa Lahat. Ang pagsusuri ay maaaring ihanda nang
nakahiwalay o bilang bahagi ng anumang taunang pagsusuri na iniaatas ng
estado. Ito ay dapat magpakita ng kung paano ginagasta ang mga pondo batay
sa kategorya at programa.
(b) Ang bawat superintendente ng mga paaralan ay dapat maghanda
at magharap sa Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ng taunang
ulat tungkol sa progreso ng county sa paglilingkod ng mga karapat-dapat na
bata sa mahuhusay na programang Preschool Para sa Lahat at natutugunan
ang mga sangkap ng plano ng county, kabilang ang antas ng pagpapatala ng
mga batang nasa preschool sa mga programang Preschool Para sa Lahat sa
county.
(c) Ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay dapat
magrepaso at, kung kasiya-siya, mag-aproba ng pagsusuri at ulat. Kung ang
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay nagpasiya na ang pagsusuri
o ulat ay hindi kasiya-siya, dapat niyang ibalik ito sa superintendente ng
county para sa susog. Kung, pagkaraan na ang superintendente ng county ay
magkaroon ng pagkakataong magsumite ng sinusugang pagsusuri o ulat, ang
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay napapasiya na ang pagsusuri
o ulat ay hindi kasiya-siya, dapat siyang magkaroon ng karapatang gamitin
ang awtoridad na itinatadhana sa Seksyon 14123. Ang mga superintendente ng
mga paaralan ng county at ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo
ay dapat maglagay ng mga pagsusuri at ulat na iniaatas alinsunod sa seksyong
ito sa kanilang Internet web site at dapat magkaloob ng mga kopya ng mga
pagsusuri at ulat sa Komite sa Pagbabantay ng Pananagutan ng Preschool
Para sa Lahat, na itinatag sa Seksyon 14129.
14126. (a) Ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay
dapat maghanda taun-taon ng isang malinaw at masaklaw na ulat, na dapat
ilagay sa Internet web site ng Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo at
ipagkaloob sa Komite sa Pagbabantay ng Pananagutan ng Preschool Para sa
Lahat na itinatag sa Seksyon 14129, ng mga sumusunod:
(1) Ang kalagayan ng paggamit ng bawat county sa mga pondo ng
Preschool Para sa Lahat, nagpapakita ng kabuuang halagang inilaan sa bawat
county at sa mga paggastang ginawa para sa mga paglalaang ito.
(2) Isang pagtasa ng progreso ng bawat county sa paglilingkod sa mga
karapat-dapat na bata sa mahuhusay na programang Preschool Para sa Lahat
at pagtugon sa mga sangkap ng plano ng county.
(3) Ang kalagayan ng paggamit ng Superintendente ng Pampublikong
Pagtuturo ng mga pondo ng Preschool Para sa Lahat para sa mga layuning
nakalagay sa subdibisyon (a) ng Seksyon 14134 at Seksyon 14130, nagpapakita
ng kabuuang halaganig inilaan at ang mga paggastang ginawa para sa mga
paglalaang ito.
(b) Bago lumampas ang Hulyo 1, 2012, ang Superintendene ng
Pampublikong Pagtuturo ay dapat tumukoy, batay sa taunang ulat ng progreso
ng mga county, ang mga county na ang antas ng pagpapatala ng preschool
ay malaki ang kababaan sa pangkaraniwan sa estado at dapat gumawa ng
pagtimbang ng programa sa bawat naturang county upang ipasiya kung ang
superintendente ng mga paaralan ng county ay sumunod sa mga iniaatas ng
Batas na ito.
14127. (a) Pagkatapos ng isang panahon na sapat upang mabisang
sukatin ang mga pahabang resulta, at kung kailangan pagkaraan, ang
Gobernador ay dapat kumuha ng isang kuwalipikadong walang-kinikilingang
tagatimbang upang gumawa ng pagsusuri ng pananalapi sa buong estado at
pagtimbang ng programa ng programang Preschool Para sa Lahat. Maaari
ring kumuha ng Gobernador ng isang kuwalipikadong walang-kinikilingang
tagatimbang upang gumawa ng pagsusuri ng pananalapi at pagtimbang ng
programa ng programang Preschool Para sa Lahat sa alinmang county.
(b) Ang isang pagtimbang ng programa na isinasagawa alinsunod sa
seksyong ito ay dapat kabilang ang, pero hindi limitado sa, pagtasa ng:
(1) Integridad ng programa, kabilang ang pagsasaalang-alang ng daan,
kalidad, kapantayan at pagiging kaayon ng programa sa Batas na ito; o, sa
kaso ng isang indibidwal na county, sa Batas na ito at sa plano ng county;
(2) Ang pahabang epekto ng programang Preschool Para sa Lahat;
(3) Ang pagkamabisa ng iba-ibang sangkap ng preschool;
(4) Ang proporsiyon ng halaga/benepisyo ng pamumuhunan sa preschool
sa lipunan at sa mga kalahok sa paglipas ng panahon;
(5) Ang kalidad ng impra-istruktura ng Preschool Para sa Lahat at ang
kakayahan nito na matugunan ang mga hangarin ng Batas ng Preschool Para
salahat;
(6) Kamalayan at paglahok ng mga magulang tungkol sa kabuuang
kayarian at pagkamabisa ng programa;
(7) Ang proseso ng county para sa pagpigil at pag-aproba ng mga
tagapagkaloob ng programang Preschool Para sa Lahat, kabilang ang
pagsunod ng county sa mga iniaatas ng Batas na ito at sa plano ng county;
(8) Ang pagkamabisa ng pinansiyal na tulong at ibang suporta sa mga
estudyanteng kumukuha ng mga kurso at digri sa maagang pag-aaral sa
pagtiyak ng mga kuwalipikadong tauhan sa pagtuturo at katulong sa pagtuturo
para sa mga programang Preschool Para sa Lahat;
(9) Ang pagkamabisa ng mga kurso at digri sa maagang pag-aaral na
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binuo ng mga pampublikong kolehiyo at unibersidad ng California alinsunod
sa Batas na ito sa pagtiyak ng mga kuwalipikadong tauhan sa pagtuturo at
katulong sa pagtuturo ng mga programang Preschool Para sa Lahat; at
(10) Kung ang mga tagapagkaloob ng programang Preschool Para sa
Lahat ay nagbabayad sa mga guro at mga katulong sa pagtuturo sa isang
paraan na katulad ng mga guro at mga katulong sa pagtuturo sa sistema ng
pampublikong paaralan na K-12 sa county para sa pagsasanay at karanasan
na nakukuha nila pagkaraang matugunan nila ang mga pamantayan ng mga
subdibisyon (a) at (b) ng Seksyon 14111.
(c) Ang mga pagsusuri at pagtimbang na isinagawa alinsunod
sa seksyong ito ay dapat iulat sa Lehislatura at sa Superintendente ng
Pampublikong Pagtuturo at ilagay sa Internet web site ng Superintendente ng
Pampublikong Pagtuturo at dapat bayaran mula sa Pondo ng Preschool Para
sa Lahat.
14128. Ang Lehislatura ay dapat magtakda ng mga parusa, kabilang
ang mga multa, at/o parusang pangkrimen para sa mga tagapangasiwa na
sadyang maling ginamit ang mga pondo na inilaan alinsunod sa Seksyon 4 ng
Artikulo IX ng Konstitusyon ng California o sadyang naging dahilan upang
higitan ang hangganan sa mga paggasta para sa pangangasiwa na nakalagay
sa Seksyon 14130.
14129. (a) Ang Komite sa Pagbabantay ng Pananagutan ng Preschool
Para sa Lahat ay itinatatag sa pamamagitan nito at dapat panguluhan ng
Kontroler. Ang Komite ay dapat, taun-taon, na:
(1) Repasuhin ang taunang ulat na inihanda ng Superintendente
ng Pampublikong Pagtuturo alinsunod sa Seksyon 14126 at ang taunang
independiyenteng pagsusuri at ulat na inihahanda ng bawat superintendente
ng county ng mga paaralan alinsunod sa Seksyon 14125;
(2) Repasuhin ang mga pagsusuri ng pananalapi at pagtimbang ng
programa na isinasagawa alinsunod sa Seksyon 14127 at mga pahabang datos
na kinukulekta alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 14123; at
(3) Gumawa ng mga pampublikong rekomendasyon sa Superintendente
ng Pampublikong Pagtuturo at sa Lehislatura tungkol sa mabisang
pagpapatupad at pagpapatakbo ng Batas na Preschool Para sa Lahat, kabilang
ang, pero hindi limitado sa, tinitiyak ang daan, kalidad, at pananagutan sa
pananalapi.
(b) Ang Gobernador, Tenyente Gobernador, Kontroler, Ingat-yaman,
Pangkalahatatng Abugado, Komite sa mga Tuntunin ng Senador, at ang
Ispiker ng Asembleya ay dapat maghirang ng mga miyembro ng Komite gaya
ng mga sumusunod:
(1) Ang Gobernador ay dapat maghirang ng propesyonal na kinatawan
ng maagang pag-aaral at kinatawan ng mas mataas na edukasyon.
(2) Ang Tenyente Gobernador ay dapat maghirang ng isang kinatawang
magulang at isang kinatawang tagapangasiwa ng pampublikong kindergarten
hanggang grado 12.
(3) Ang Kontroler ay dapat maghirang isang kinatawang tagapangasiwa
ng preschool.
(4) Ang Ingat-yaman ay dapat maghirang isang kinatawang
pangnegosyo.
(5) Ang Pangkalahatang Abugado ay dapat maghirang isang kinatawang
tagapagtaguyod ng preschool.
(6) Ang Komite sa mga Tuntunin ng Senado ay dapat maghirang ng
isang kinatawang guro ng preschool o katulong sa pagtuturo.
(7) Ang Ispiker ng Asembleya ay dapat maghirang ng isang kinatawang
guro ng pampublikong kindergarten hanggang grado 12.
(c) Ang mga miyembro ay dapat maglingkod nang walang kabayaran,
pero dapat bayaran para sa lahat ng aktuwal at kailangang gugol sa pagganap
ng kanilang mga tungkulin.
Artikulo 6. Pagpopondo
14130. Hindi hihigit sa anim na porsiyento ng mga pondong
ipinamamahagi mula sa Pondo ng Preschool Para sa Lahat ay maaaring
gamitin para sa mga layuning pampangasiwaan ng estado at county, gaya
ng ipinapasiya ng Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo alinsunod sa
subdibisyon (a) ng Seksyon 14116.
14131. Batay sa mga pondong natanggap sa Pondo ng Preschool Para
sa Lahat sa pagitan ng Enero 1, 2007, at Hunyo 15, 2007, ang Superintendente
ng Pampublikong Pagtuturo ay dapat magpasiya ng halagang kailangan
para sa mga county upang matugunan ang mga iniaatas sa pagpaplano
ng Seksyon 14120 at, mula sa halagang iyon, ay dapat mag-awtorisa sa
Kontroler na mamahagi ng mga pondo sa bawat county batay sa bilang ng
mga batang karapat-dapat sa preschool sa county, na may pinakamataas at
pinakamababang halagang ipinapasiya ng Superintendente ng Pampublikong
Pagtuturo.
14132. (a) Ang Kontroler ay dapat magtatag ng Reserbang Pondo ng
Preschool Para sa Lahat sa Tesorerya ng Estado. Ang mga pera sa pondong
ito ay dapat ipagkatiwala para sa mga layunin ng Batas na ito at hindi
maaaring gamitin para sa anumang layunin na iba sa mga layuning tinukoy
sa kabanatang ito. Ang mga pera sa pondo ay hindi maaaring ipautang sa
Pangkalahatang Pondo ng estado o sa anumang ibang pondo ng estado, sa

isang pangkalahatang pondo ng county o anumang ibang pondo ng county,
o sa anumang ibang entidad, at hindi maaaring hiramin ng Lehislatura o
anumang ibang entidad, para sa anumang layunin na iba sa mga layuning
inawtorisa ng Batas na ito.
(b)(1) Sa unang 10 taon pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa ng Batas
na ito, ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay dapat, taun-taon,
magpasiya ng halaga ng mga pondong kailangan upang matiyak na ang Pondo
ng Preschool Para sa Lahat ay nagtataglay, bago matapos ang ika-10 taon,
ng mga pondong kapantay ng isang taong gugol para sa Batas na Preschool
Para sa Lahat sa buong pagpapatupad at dapat utusan ang Kontroler na ilipat
ang halagang iyon mula sa Pondo ng Preschool Para sa Lahat patungo sa
Reserbang Pondo ng Preschool Para sa Lahat.
(2) Pagkaraan, ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay
dapat, taun-taon, magpasiya ng halaga ng mga pondong kailangan upang
panatilihin sa Pondo ng Preschool Para sa Lahat ang isang halagang
kapantay ng isang taong gugol para sa Batas na Preschool Para sa Lahat sa
buong pagpapatupad at dapat utusan ang Kontroler na ilipat ang halagang
iyon mula sa Pondo ng Preschool Para sa Lahat patungo sa Reserbang Pondo
ng Preschool Para sa Lahat, maliban sa mga sumusunod.
(A) Sa anumang taon kung saan ang balanse sa Pondo ng Preschool
Para sa Lahat ay mas mababa sa isang taong gastos sa pagpapatakbo sa
buong pagpapatupad bilang resulta ng paglalaan ng mga pondo mula sa
Reserbang Pondo ng Preschool Para sa Lahat alinsunod sa subdibisyon (c),
ang mga pondo ng Preschool Para sa Lahat ay hindi dapat ilaan sa Reserbang
Pondo ng Preschool Para sa Lahat sa taong iyon.
(B) Sa pagpapasiya ng Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo
na ang kalagayang nag-aatas ng paglalaan ng mga pondo alinsunod
sa subdibisyon (c) ng seksyong ito ay wala na, ang Superintendente ng
Pampublikong Pagtuturo ay dapat, taun-taon, ipasiya ang halaga ng mga
pondong kailangan upang matiyak na ang Reserbang Pondo ng Preschool Para
sa Lahat ay nagtataglay, sa lalong madaling panahon, pero hindi lalampas
sa katapusan ng ikawalong taon kasunod ng pagpapasiya, ng mga pondong
kapantay ng isang taong gugol para sa Batas na Preschool Para sa Lahat sa
buong pagpapatupad at dapat utusan ang Kontroler na ilipat ang halagang
iyon mula sa Pondo ng Preschool Para sa Lahat patungo sa Reserbang Pondo
ng Preschool Para sa Lahat.
(c) Sa alinmang taon kung saan ang estado ay nakaranas ng pagbaba
sa magkakatulad na antas ng paglalaan kada bata ng buong estado alinsunod
sa Seksyon 14134 kaya ang paglalaan ng mga pondo ay hindi sapat upang
panatilihin ang kalidad at daan para sa lahat ng bata, ang Superintendente
ng Pampublikong Pagtuturo ay maaari, upang isulong ang mga layunin ng
Batas na ito, na mag-utos sa Kontroler na maglaan ng mga pondo mula sa
Reserbang Pondo ng Preschool Para sa Lahat patungo sa Pondo ng Preschool
Para sa Lahat.
(d)(1) Ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay dapat
magpahayag na ang ang pagpopondo ng Preschool Para sa Lahat sa
emerhensiya ay naroroon kung ang balanse sa Reserbang Pondo ng Preschool
Para sa Lahat ay inaasahan na babagsak ng mas mababa sa 10 porsiyento ng
pangkaraniwang taunang gastos ng programa, hindi kasama ang mga gastos
alinsunod sa subdibisyon (b) ng seksyong ito at Seksyon 14134, sa tatlong
naunang taon ng pananalapi na ang datos ay makukuha.
(2) Ang pagpopondo ng Preschool Para sa Lahat sa emerhensiya, gaya
ng pagpapakahulugan sa subtalataan (1), ang Lehislatura ay hindi maaaring
gumamit ng mga pando ng Pangkalahatang Pondo upang pondohan ang
programang ito; gayunman, ang Lehislatura ay maaari, sa pamamagitan ng
isang boto at may pag-aproba ng Gobernador, para sa isang taon, gaya ng
ipinahihintulot ng subdibisyon (a) ng Seksyon 4 ng Artikulo IX ng Konstitusyon
ng California, na magtatag ng kontribusyon ng magulang.
(3) Dapat tiyakin ng Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo na
walang batang pagkakaitan ng daan batay sa kakayahang magbayad.
14133. (a) Ang mga pondong inilaan alinsunod sa Seksyon 8 ng Artikulo
XVI ng Konstitusyon ng California at ibang mga pondong nakalaan sa mga
distrito ng paaralan at mga opisina ng edukasyon ng county na iba sa Batas na
ito ay hindi dapat atasan na pondohan ang mga programang ipinagkakaloob
alinsunod sa Batas na Preschool Para sa Lahat.
(b) Wala sa Batas na ito dapat ipakahulugan na lilikha o magpapahiwatig
ng obligasyon na magpondo, o isang karapatan sa, ng transportasyon o buongaraw na pag-aalaga.
14134. (a)(1) Pagkatapos itabi ang mga pondong nakalaan sa Pondo
ng Preschool Para sa Lahat, itinatag alinsunod sa Seksyon 14132, ang
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay dapat magpasiya ng halaga
ng mga pondong kailangan upang:
(A) Magkamit ng mga kuwalipikadong tauhan sa pamamagitan ng
pagtatag ng isang plano sa pagbuo ng mga tauhan, pagbuo at pagkakaloob at
ng mga kursong nasa antas ng kolehiyo at mga programang digri sa maagang
pag-aaral, at sa pagtatag ng isang programang pinansiyal na tulong alinsunod
sa Seksyon 14113;
(B) Lumikha at magpatupad ng kredensiyal sa maagang pag-aaral
alinsunod sa Seksyon 14112;
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(C) Tiyakin na, sa bawat county o rehiyon, ang Tagapagtaguyod ng
Magulang ay may mga pondong kailangan upang isakatuparan ang kanyang
mga responsibilidad sa ilalim ng subdibisyon (c) ng Seksyon 14123;
(D) Lumahok sa pakikipag-ugnayan sa publiko alinsunod sa subdibisyon
(b) ng Seksyon 14116;
(E) Subaybayan at suriin ang mga programa ng county alinsunod sa
Batas na ito; at
(F) Pondohan ang reserbang pondo ng mga pasilidad sa antas ng estado
na sa pamamagitan nito ay itinatatag sa Tesorerya ng Estado, sa unang 10
taon pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa ng Batas na ito, upang matiyak na
ang mga county ay sumusunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 14110 at upang
matiyak ang daan at kalidad. Ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo
ay maaaring maglaan ng mga pera mula sa pondong ito, kaayon ng talataan
(3) ng subdibisyon (c) ng Seksyon 14116, upang magkaloob ng karagdagang
pagpopondo sa mga county na ang paglalaan kada bata ay hindi, kaayon
ng makatwirang daan para sa mga bata ng county, nakakatugon sa mga
pangangailangan ng pasilidad ng county, gaya ng ipinapakita ng plano ng
county alinsunod sa talataan (11) ng subdibisyon (b) ng Seksyon 14120.
(2) Batay sa pagpapasiyang iniaatas alinsunod sa talataan (1), ang
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay dapat mag-awtorisa sa
Kontroler na mamahagi ng mga pondo mula sa Pondo ng Preschool Para sa
Lahat upang isakatuparan ang mga layunin ng subdibisyong ito.
(b) Ang lahat ng ibang mga pondo ay dapat, taun-taon, ilaan sa
isang pondong itinatag ng Kontroler para sa bawat county batay sa
magkakatulad na antas ng paglalaan kada bata ng buong estado, itinatag ng
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo, para sa mga batang karapatdapat sa preschool sa county, para sa panahon mula Hulyo 1, 2006, hanggang
Hulyo 1, 2016. Ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay dapat magawtorisa sa Kontroler na mamahagi ng sapat na pondo, gaya ng ipinasiya
ng Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo, sa bawat county mula sa
kuwenta ng county, upang gumawa ng mga paggasta, na inaprobahan sa plano
ng county, upang matugunan ang mga iniaatas ng Batas na ito sa pamamagitan
ng paglilingkod sa mga bata at sa pagtayo ng kapasidad para sa mga karapatdapat na bata. Kung ang isang county ay hindi gumasta ng mga pondong
alinsunod sa inaprobahang plano, ang Superintendente ng Pampublikong
Pagtuturo ay maaaring mag-utos sa Kontroler na ibalik ang mga pondong ito
sa Pondo ng Preschool Para sa Lahat.
(c) Pagkaraan ng Hulyo 1, 2016, ang pinakamataas na prayoridad para
sa pagpopondo ay dapat na upang maglingkod sa mga bata sa mga programang
Preschool Para sa Lahat. Dahil dito, ang Kontroler ay dapat, taun-taon,
maglaan ng mga pondo mula sa Pondo ng Preschool Para sa Lahat sa kuwenta
ng bawat county batay sa isang magkakatulad na antas ng paglalaan kada bata
ng buong estado, itinatag ng Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo, para
mga batang nakatala sa mga programang Preschool Para sa Lahat sa county
na iyon. Ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay dapat magawtorisa sa Kontroler na mamahagi ng sapat na pondo, gaya ng ipinasiya ng
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo, sa bawat county mula sa kuwenta
ng county na iyon upang gumawa ng mga paggastang inaprobahan sa plano ng
county. Gayunman, bago ang paglalaan ng mga pondo, ang Superintendente
ng Pampublikong Pagtuturo ay dapat munang magpasiya, at dapat mag-utos
sa Kontroler na magtabi, ng halaga ng mga pondong kailangan upang:
(1) Isakatuparan ang mga layunin ng subdibisyon (a); at
(2) Tiyakin na ang mga county na ang gastos, gaya ng inaprobahan
sa plano ng county, ay humigit sa inalaan sa kanila bilang resulta ng mga
pangyayaring wala sa kanilang kontrol, ay may mga tagatulong na kailangan
upang paglingkuran ang mga nakatalang bata at upang magtayo ng kapasidad
para sa mga karapat-dapat na bata. Mula sa itinabing halagang ito, ang
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay maaaring maglaan ng sapat
na pondo sa mga county upang gumawa ng mga paggastang inaprobahan sa
kanilang mga plano.
14135. (a) Ang isang superintendente ng mga paaralan ng county
ay dapat pumili at mag-aproba ng mga tagapagkaloob ng mga sumusunod
na programa kung ang mga tagapagkaloob ay nag-aplay na lumahok sa
programang Preschool Para sa Lahat at nakakatugon sila sa mga iniaatas ng
programang Preschool Para sa Lahat:
(1) Ang pederal na programang Head Start.
(2) Mga programa ng Batas sa Pangangalaga at Pagpapaunlad ng Bata
(Kabanata 2 (nagsisimula sa Seksyon 8200) ng Bahagit 6), kabilang ang mga
sumusunod:
(A) Mga programang pangangalaga at pagpapaunlad ng migranteng
bata alinsunod sa Artikulo 6 (nagsisimula sa Seksyon 8230) ng Kabanata 2 ng
Bahagi 6;
(B) Mga programang preschool ng estado, pareho ng bahaging-araw
at buong-araw, alinsunod sa Artikulo 7 (nagsisimula sa Seksyon 8235) ng
Kabanata 2 ng Bahagi 6;
(C) Mga programang pangkalahatang pangangalaga at pagpapaunlad
ng bata alinsunod sa Artikulo 8 (nagsisimula sa Seksyon 8240) ng Kabanata
2 ng Bahagi 6;
(D) Mga ugnayan sa edukasyon sa bahay ng pangangalaga sa bata ng
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pamilya alinsunod sa Artikulo 8.5 (nagsisimula sa Seksyon 8245) ng Kabanata
2 ng Bahagi 6;
(E) Mga serbisyong pangangalaga at pagpapaunlad ng mga batang may
mga natatanging pangangailangan alinsunod sa Artikulo 9 (nagsisimula sa
Section 8250) ng Kabanata 2 ng Bahagi 6; at
(F) Mga programang pangangalaga ng bata sa kampus na binabayaran
alinsunod sa Seksyon 8330.
(b) Ang mga kalahok na programa ay karapat-dapat na maging
kuwalipikado sa pagbabayad para sa pagpapahusay na kapantay ng pagkakaiba
sa pagitan ng halaga kada bata para sa programang Preschool Para sa Lahat
sa county na iyon na magiging kuwalipikado sila at ng pangkaraniwang
halaga kada bata ng mga pang-estado at pederal na dolyar na natanggap na
ng mga programang ito para sa bahaging iyon ng araw na ang programa ay
nagkakaloob ng sangkap na pang-edukasyon na kapantay ng mga iniaatas ng
Batas na Preschool Para sa Lahat. Ang pang-estado at pederal na pagpopondo
para sa mga sangkap na hindi pang-edukasyon ng programa ay hindi dapat
isama sa kalkulasyong ito.
(c) Ang mga pera sa Pondo ng Preschool Para sa Lahat o sa alinmang
ibang mga pondo na itinatag alinsunod sa Batas na ito ay hindi dapat gamitin
upang dagdagan ang mga pondo ng estado para sa Batas sa mga Serbisyong
Pangangalaga at Pagpapaunlad ng Bata (Kabanata 2 (nagsisimula sa Seksyon
8200) ng Bahagi 6).
Seksyon 8. Ang Seksyon 17041.1 ay idinaragdag sa Kodigo sa Kita
at Pagbubuwis, upang mabasang:
17041.1. Para sa bawat mabubuwisang taon simula sa o pakaraan ng
Enero 1, 2007, bilang karagdagan sa anumang ibang mga buwis na ipinataw
ng bahaging ito, ang isang karagdagang buwis sa antas na 1.7 porsiyento ay
dapat ipataw sa bahagi ng mabubuwisang kita ng nagbabayad ng buwis na
higit sa alinman sa mga sumusunod:
(a) Apat na raang libong dolyar ($400,000) sa kaso ng isang indibidwal
na walang asawa, o may-asawang indibidwal na hindi gumagawa ng iisang
pahayag ng buwis kasama ng kanyang asawa;
(b) Limang daan at apatnapu’t-apat na libo at apat na raan at
animnapu’t-pitong dolyar ($544,467) sa kaso ng puno ng sambahayan; at
(c) Walong daang libong dolyar ($800,000) sa kaso ng isang mag-asawa
na gumagawa ng pinagsamang pahayag.
(d) Sa kabila ng Seksyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan, ang mga
nalikom sa buwis na ipinataw ng seksyong ito ay dapat ideposito sa Pondo ng
Preschool Para sa Lahat at dapat na patuloy na ilaan, nang hindi isinasaalangalang ang taon ng pananalapi, tangi para sa mga layunin ng Batas na Preschool
Para sa Lahat.
(e) Batay sa mga pamamaraang nakalagay sa Seksyon 19602.5, ang
Lupon ng Prangkisya sa Buwis, sa pagsangguni sa Pambatasang Manunuri, ay
dapat, bago lumampas ang Nobyembre 15, 2006, , magtatag sa pamamagitan
ng regulasyon ng antas ng paglipat at isang mekanismo para sa pag-aagpang
na nagpapahintulot ng tinantiyang kita para sa karagdagang buwis na
ipinataw ng seksyong ito upang ilipat ng Kontroler sa Pondo ng Preschool
Para sa Lahat buwan-buwan, napapailalim sa pag-aagpang na batay sa mga
pamamaraang nakalagay sa Seksyon 19602.5 sa kuwenta para sa diperensiya
sa pagitan ng mga tinantiyang kita at mga aktuwal na kita.
Seksyon 9. Ang Seksyon 19602 ang Kodigo sa Kita at Pagbubuwis
ay sinususugan upang mabasang:
19602. Maliban sa mga halagang kinulekta o natipon sa ilalim ng
Seksyon 17935, 17941, 17948, 19532, at 19561, at mga kitang idineposito
alinsunod sa Seksyon 19602.5, at mga kitang kinulekta alinsunod sa Seksyon
17041.1, lahat ng pera at padala na natanggap ng Lupon ng Prangkisya sa Buwis
bilang mga halagang ipinataw sa ilalim ng Bahagi 10 (nagsisimula sa Seksyon
17001), at mga kaugnay na multa, mga dagdag sa buwis, at interes na ipinataw
sa ilalim ng bahaging ito, ay dapat ideposito, pagkaraan ng pagpapatunay sa
mga padala, sa Tesorerya ng Estado at ikredito sa Pondo ng Buwis sa Personal
na Kita.
Seksyon 10. Ang Seksyon 3540.1 ng Kodigo ng Pamahalaan ay
sinususugan upang mabasang:
3540.1. Gaya ng pagkakagamit sa kabanatang ito:
(a) “Lupon” ay nangangahulugang ang Lupon sa mga Relasyon ng
Pampublikong Pagtatrabaho na nilikha alinsunod sa Seksyon 3541.
(b) “Sertipikadong organisasyon” o “sertipikadong organisasyon ng
empleyado” ay nangangahulugang organisasyon na pinatunayan ng lupon
bilang eksklusibong kinatawan ng mga empleyado ng pampublikong paaralan
sa isang angkop na yunit pagkatapos ng isang pamamaraan sa ilalim ng
Artikulo 5 (nagsisimula sa Seksyon 3544).
(c) “Kompidensiyal na empleyado” ay nangangahulugang sinumang
empleyado na iniaatasan na bumuo o magharap ng mga posisyon ng
pangasiwaan tungkol sa mga relasyon ng tagapag-empleyo-empleyado o ang
mga tungkulin ay pangkaraniwang nangangailagnan ng kompidensiyal na
impormasyon na ginagamit upang mag-ambag ng malaki sa pagbuo ng mga
posisyon ng pangasiwaan.
(d) “Organisasyon ng empleyado” ay nangangahuluang anumang
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organisasyon na kabilang ang mga empleyado ng isang tagapag-empleyong
pampublikong paaralan at may isa sa mga pangunahing layunin na
kumakatawan sa mga empleyado sa kanilang mga relasyon sa tagapagempleyong pampublikong paaralan. “Organisasyon ng empleyado” ay dapat
ding kasama ang sinumang tao ng organisasyon na inawtorisang umakto sa
ngalan nito.
(e) “Eksklusibong kinatawan” ay nangangahulugang organisasyon
ng empleyado na kinilala o pinatunayan bilang eksklusibong kinatawan sa
negosasyon ng mga sertipikado o klasipikadong empleyado sa isang angkop na
yunit ng isang tagapag-empleyong pampublikong paaralan.
(f) “Kawalan ng pagkakasundo” ay nangangahulugang ang mga partido
sa isang pagtatalo sa mga bagay sa loob ng saklaw ng pagkatawan ay umabot
sa punto sa pulong at negosasyon kung saan ang mga pagkakaiba sa kanilang
mga posison ay napakalaki o napakatagal na kaya mawawalan ng kabuluhan
ang mga pulong sa hinaharap.
(g) “Empleyado ng pangasiwaan” ay nangangahulugang sinumang
empleyado sa isang posisyon na may mahalagang responsibilidad sa pagbuo
ng mga patakaran ng distrito o pangangasiwa ng mga programa ng distrito.
Ang mga posisyon ng pangangasiwa ay dapat italaga ng tagapag-empleyong
pampublikong paaralan na napapailalim sa pagrepaso ng Lupon ng mga
Relasyon ng Pampublikong Pagtatrabaho.
(h) “Pulong at negosasyon” ay nangangahulugang pulong, pag-uusap,
negosasyon, at pagtalakay ng ekslusibong kinatawan at ng tagapag-empleyong
pampublikong paaralan sa matapat na pagsisikap na magkaroon ng kasunduan
sa mga bagay sa loob ng saklaw ng pagkatawan at pagsasagawa, kung hiniling ng
alinmang partido, ng isang nakasulat na dokumento na isinasama ang anumang
mga kasunduan, na ang dokumento ay dapat, kapag tinanggap ng ekslusibong
kinatawan at ng tagapag-empleyong pampublikong paaralan, magkabisa sa
parehong partido at, sa kabila ng Seksyon 3543.7, ay hindi napapailalim sa
subdibisyon 2 ng Seksyon 1667 ng Kodigo Sibil. Ang kasunduan ay maaaring
sa panahon na hindi hihigit sa tatlong taon.
(i) “Seguridad ng pang-organisasyon” ay nasa loob ng saklaw ng
pagkatawan, at nangangahulugang alinman sa mga sumusunod:
(1) Isang pakikipag-ayos na ang empleyado ng pampublikong paaralan ay
maaaring magpasiya kung sasama o hindi sa organisasyon ng empleyado, pero
nag-aatas sa kanya, bilang isang kondisyon ng patuloy na pagtatrabaho, kung
siya ay sumali, na panatilihin ang kanyang magandang katayuan sa pagiging
miyembro para sa panahon ng nakasulat na kasunduan. Gayunman, ang isang
pakikipag-ayos ay hindi maaaring magkait sa empleyado ng karapatang
tapusin ang kanyang obligasyon sa organisasyon ng empleyado sa loob ng 30
araw kasunod ng pagtatapos ng isang nakasulat na kasunduan.
(2) Ang isang pakikipag-ayos na nag-aatas sa isang empleyado, bilang
isang kondisyon ng patuloy na pagtatrabaho, na sumali sa kinikilala o
sertipikadong organisasyon ng empleyado, o upang magbayad sa organisasyon
ng bayad sa serbisyo sa halagang hindi hihigit sa pangkaraniwang bayad sa
pagsisimula, mga pana-panahong butaw, at mga pangkalahatang pagtasa ng
organisasyon para sa panahon ng kasunduan, o panahon na tatlong taon mula
sa petsa ng pagkakabisa ng kasunduan, alinman ang mauna.
(j) “Empleyado ng pampublikong paaralan” o “empleyado” ay
nangangahulugang sinumang tao na nagtatrabaho sa alinmang tagapagempleyong pampublikong paaralan maliban sa mga taong inihalal ng popular
na boto, mga taong hinirang ng Gobernador ng estadong ito, mga empleyado sa
pangisawaan, at mga kompidensiyal na empleyado.
(k) “Tagapag-empleyadong pampublikong paaralan” o “tagapagempleyo” ay nangangahulugang ang namamahalang lupon ng isang distrito
ng paaralan, distrito ng paaralan, lupon ng edukasyon ng isang county,
superintendente ng mga paaralan ng county, o kinontratang paaralan na
ipinihayag ang sarili na tagapag-empleyong pampublikong paaralan alinsunod
sa subdibisyon (b) ng Seksyon 47611.5 ng Kodigo sa Edukasyon, at dapat isama
sa alinmang “tagapag-empleyong pampublikong paaralan” o “tagapagempleyo” na napapailalim sa, at tumatanggap ng pagpopondo sa ilalim ng,
Batas na Preschool Para sa Lahat..
(l) “Kinikilalang organisasyon” o “kinikilalang organisasyon ng
empleyado” ay nangangahulugang isang organisasyon ng empleyado na
kinikilala ng tagapag-empleyo na eksklusibong kinatawan alinsunod sa
Artikulo 5 (nagsisimula sa Seksyon 3544).
(m) “Nangangasiwang empleyado” ay nangangahulugang sinumang
empleyado, anuman ang paglalarawan ng trabaho, may awtoridad sa interes ng
tagapag-empleyo na kumuha, maglipat, magsuspinde, magtanggal, magbalik,
magtaas, magpaalis, magtalaga, maggantimpala, magdisiplina ng ibang mga
empleyado, o ng responsibilidad na magtalaga ng trabaho at patnugutan ang
mga ito, o upang iakma ang kanilang mga hinaing, o mabisang magrekomenda
ng aksyon, kung, kaugnay ng mga naunang tungkulin, ang paggamit ng
awtoridad na iyon ay hindi isang karaniwang gawain lamang o klerikal,kundi
nag-aatas ng paggamit ng independiyenteng pagpapasiya.
(n)(1) “Tagapag-empleyong programang Preschool Para sa Lahat”
o “tagapag-empleyo” ay nangangahulugang isang lisensiyadong tagapagempleyong tagapagkaloob ng preschool na napapailalim sa, at tumatanggap
ng pagpopondo sa ilalim ng, Batas na Preschool Para sa Lahat.

(2) “Empleyado ng programang Preschool Para sa Lahat” o “empleyado”
ay nangangahulugang isang empleyado ng isang “Pampublikong tagapagempleyo” o “tagapag-empleyo” gaya ng pagpapakahulugan sa subdibisyon
(k) o isang “tagapag-empleyong programang Preschool Para sa Lahat” gaya
ng pagpapakahulugan sa talataan (1).
(3) “Organisasyon ng empleyado” sa ilalim ng “Programang Preschool
Para sa Lahat” ay dapat mangahulugan na isang organisasyon ng empleyado
gaya ng pagpapakahulugan sa subdibisyon (d), o anumang organisasyon
ng empleyado na kabilang ang mga empleyado ng isang lisensiyadong
tagapagkaloob ng preschool na napapailalim sa, at tumatanggap ng
pagpopondo sa ilalim ng, Batas na Preschool Para sa Lahat at may isa sa
mga pangunahing layunin na katawanin ang mga empleyadong ito sa kanilang
mga relasyon sa tagapag-empleyong “Programang Preschool Para sa Lahat.”
“Organisasyon ng empleyado” ay dapat ding kasama ang sinumang tao ng
naturang organisasyon na inawtorisang umakto sa ngalan nito.
(4) Para sa mga layunin ng pagsaklaw, ang mga “Tagapag-empleyong
Programang Preschool Para sa Lahat,” “Empleyado ng programang Preschool
Para sa Lahat,” at “organisasyon ng empleyado ng Preschool Para sa Lahat,”
lahat gaya ng pagpapakahulugan sa seksyong ito, ay dapat isama sa lahat ng
seksyon ng kabanatang ito.
Seksyon 11. Petsa ng Pagkakabisa.
Ang Batas na ito ay dapat magkabisa sa araw pagkaraan ng halalan na
ito ay inaprobahan; sa kondisyon, gayunman, na kung ang buwis sa personal
na kita para sa mga grupo ng kita na tinukoy sa Seksyon 8 ng Batas na ito
ay tumaas sa antas na katulad ng sa Batas na Preschool Para sa Lahat, o sa
mas mataas na antas, bago ang Hunyo 6, 2006, ang Batas na ito ay hindi dapat
magkabisa hanggang Enero 1, 2010. Kung, sa anumang dahilan, ang petsa ng
pagkakabisa ng Batas na ito ay naantala, ang mga huling-araw sa Batas na ito ay
dapat palawigin para sa panahon na nababagay sa pagkaantala.
Seksyon 12. Pagsalungat na Pambatas.
Anumang pagsalungat sa pagkakaroon ng bisa ng Batas na ito ay dapat
iharap sa loob ng anim na buwan pagkaraan ng petsa ng pagkakabisa ng Batas
na ito.
Seksyon 13. Susog.
Ang mga tadhana ng Batas na ito ay maaaring susugan upang isakatuparan
ang layunin at hangarin nito na nag-aatas ng 2/3 boto para sa pagpapatibay.
Seksyon 14. Kakayahang Ihiwalay.
Kung may tadhana sa Batas na ito o sa paggamit nito sa sinumang tao
o mga pangyayari na ipinasiyang walang-bisa, ang pagkawalang-bisa na ito
ay hindi dapat makaapekto sa ibang mga tadhana o paggamit ng Batas na ito
na magagawang bigyan ng epekto nang wala ang walang-bisang tadhana o
paggamit, at sa hangaring ito ang mga tadhana ng Batas na ito ay magagawang
ihiwalay.
Seksyon 15. Magkakasalungat na Inisyatibo.
Kung ang panukalang-batas na ito at ang ibang inisyatibong panukalangbatas na nagtatatag ng boluntaryong preschool para sa lahat o nagtataas
ng antas ng buwis sa personal na kita ay lumitaw sa kaparehong halalan sa
balota sa buong estado, ang mga tadhana ng ibang panukalang-batas o mga
panukalang-batas ay dapat ituring na kasalungat ng panukalang-batas na ito.
Kung ang panukalang-batas na ito ay tumanggap ng mas maraming bilang mga
sumasang-ayong boto, ang mga tadhana ng panukalang-batas na ito ay dapat
mamayani sa kabuuan ng mga ito, at ang mga tadhana ng ibang panukalangbatas ay dapat na walang-bisa.
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MGA OPISYAL NG COUNTY SA MGA HALALAN
County ng Alameda

1225 Fallon Street, Room G-1
Oakland, CA 94612
510-272-6933
http://www.acgov.org/rov/

County ng Alpine

P.O. Box 158
Markleeville, CA 96120
530-694-2281
www.alpinecountyca.com

County ng Amador

500 Argonaut Lane
Jackson, CA 95642
209-223-6465
www.co.amador.ca.us

County ng Butte

25 County Center Drive, Suite I
Oroville, CA 95965-3375
530-538-7761
http://clerk-recorder.buttecounty.net

County ng Calaveras

891 Mountain Ranch Road
San Andreas, CA 95249
209-754-6376
www.co.calaveras.ca.us

County ng Colusa

County ng Glenn

516 W. Sycamore St., 2nd Floor
Willows, CA 95988
530-934-6414
www.countyofglenn.net/elections/
home_page.asp

County ng Imperial

County ng Mendocino

940 Main Street, Suite 202
El Centro, CA 92243
760-482-4226
http://icvoters.org

County ng Inyo

168 N. Edwards Street
P.O. Box F
Independence, CA 93526
760-878-0224

County ng Kern

1115 Truxtun Avenue
Bakersfield, CA 93301
661-868-3590
www.co.kern.ca.us/elections/

County ng Contra Costa

County ng Lake

981 H Street, Room 160
Crescent City, CA 95531
707-465-0383

County ng El Dorado

2850 Fairlane Court
Placerville, CA 95667
530-621-7480
www.co.el-dorado.ca.us/elections

County ng Fresno

2221 Kern Street
Fresno, CA 93721
559-488-3246
www.co.fresno.ca.us/2850/index.html
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County ng Mariposa

4982 10th Street
P.O. Box 247
Mariposa, CA 95338
209-966-2007
http://www.mariposacounty.org/

County ng Kings

County ng Del Norte

3501 Civic Center Drive, Room 121
San Rafael, CA 94903
415-499-6456
www.marinvotes.org

3033 H Street, Room 20
Eureka, CA 95501
707-445-7678 o 707-445-7481
www.co.humboldt.ca.us/election

County ng Humboldt

546 Jay Street, Suite 200
Hall of Records
Colusa, CA 95932
530-458-0500
www.colusacountyclerk.com/
elections/
524 Main Street
Martinez, CA 94553
925-646-4166
cocovote.us

County ng Marin

1400 W. Lacey Blvd.
Hanford, CA 93230
559-582-3211 ext. 4401
www.countyofkings.com/acr/
elections/index.htm
255 N. Forbes Street, Room 209
Lakeport, CA 95453-4748
707-263-2372
www.co.lake.ca.us

County ng Lassen

501 Low Gap Road, Room 1020
Ukiah, CA 95482
707-463-4371
www.co.mendocino.ca.us/acr/
elections.htm

County ng Merced

2222 M Street, Room 14
Merced, CA 95340
209-385-7541
http://web.co.merced.ca.us/elections/
index.html

County ng Modoc

204 Court Street
P.O. Box 130
Alturas, CA 96101-0131
530-233-6201

County ng Mono

74 School St., Annex I
Bridgeport, CA 93517
760-932-5537
monocounty.ca.gov

County ng Monterey

P.O. Box 4400
Salinas, CA 93912
831-796-1499
www.montereycountyelections.us

220 S. Lassen Street, Suite 5
Susanville, CA 96130
530-251-8217
http://clerk.lassencounty.org/
registrar.htm

County ng Napa

County ng Los Angeles

County ng Nevada

County ng Madera

County ng Orange

12400 Imperial Highway
Norwalk, CA 90650-8350
800-815-2666 o 562-466-1310
www.lavote.net
209 W. Yosemite Ave.
Madera, CA 93637
559-675-7720 o 800-435-0509
www.madera-county.com/
countyclerk/index.html

900 Coombs Street, Suite 256
Napa, CA 94559
707-253-4321
www.co.napa.ca.us
10433 Willow Valley Road, Suite E
Nevada City, CA 95959
530-265-1298
www.mynevadacounty.com/elections
P.O. Box 11298
Santa Ana, CA 92711
714-567-7600
www.ocvote.com
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County ng Placer

County ng San Mateo

County ng Stanislaus

County ng Plumas

County ng Santa Barbara

County ng Sutter

2956 Richardson Drive
Auburn, CA 95603
530-886-5650
www.placer.ca.gov/elections
520 Main Street, Room 102
Quincy, CA 95971
530-283-6256
www.countyofplumas.com

County ng Riverside

2724 Gateway Drive
Riverside, CA 92507-0918
951-486-7200
www.voteinfo.net

County ng Sacramento

7000 65th Street, Suite A
Sacramento, CA 95823-2315
916-875-6451
www.saccounty.net

County ng San Benito

Courthouse
440 5th Street, Room 206
Hollister, CA 95023-3843
831-636-4016
www.san-benito.ca.us

County ng San Bernardino
777 E. Rialto Avenue
San Bernardino, CA 92415
909-387-8300
www.sbcrov.com

County ng San Diego

5201 Ruffin Road, Suite I
San Diego, CA 92123
858-565-5800
www.sdvote.com

County ng San Francisco

City Hall
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place #48
San Francisco, CA 94102
415-554-4375
www.sfgov.org/election

County ng San Joaquin
212 N. San Joaquin Street
Stockton, CA 95202
209-468-2890
www.sjcrov.org

County ng San Luis Obispo
1055 Monterey Street, D-120
San Luis Obispo, CA 93408
805-781-5228
www.sloelections.org

40 Tower Road
San Mateo, CA 94402
650-312-5222
www.shapethefuture.org

130 E. Victoria Street, 2nd Floor
P.O. Box 159
Santa Barbara, CA 93102
805-568-2200
www.sbcvote.com

County ng Santa Clara

1555 Berger Drive, Building 2
San Jose, CA 95108
866-430-VOTE o 408-299-VOTE
www.sccvote.org

County ng Santa Cruz

701 Ocean Street, Room 210
Santa Cruz, CA 95060-4076
831-454-2060
www.votescount.com

County ng Shasta

1021 I Street, Suite 101
Modesto, CA 95354-2331
209-525-5200
www.stanvote.com
1435 Veterans Memorial Circle
Yuba City, CA 95993
530-822-7122
www.suttercounty.org

County ng Tehama

444 Oak Street, Room C
P.O. Box 250
Red Bluff, CA 96080
530-527-8190
www.co.tehama.ca.us/
elections.cfm

County ng Trinity

P.O. Box 1215
Weaverville, CA 96093
530-623-1220
www.trinitycounty.org/elections

1643 Market Street
Redding, CA 96001
530-225-5730
www.co.shasta.ca.us/departments/
countyclerkregistrarofvoters/
index.shtml

County ng Tulare

County ng Sierra

Administration Center
2 S. Green Street
Sonora, CA 95370-4696
209-533-5570
www.tuolumnecounty.ca.gov

Courthouse, Room 11
P.O. Drawer D
Downieville, CA 95936
530-289-3295
www.sierracounty.ws

County ng Siskiyou

510 North Main Street
Yreka, CA 96097
530-842-8084
www.co.siskiyou.ca.us/clerk/
index.htm

County ng Solano

675 Texas Street, Suite 2600
Fairfield, CA 94533
707-784-6675
www.solanocounty.com/elections

County ng Sonoma

P.O. Box 11485
Santa Rosa, CA 95406-1485
707-565-6800
www.sonoma-county.org/regvoter

5951 S. Mooney Blvd.
Visalia, CA 93277
559-733-6275
www.tularecoelections.org

County ng Tuolumne

County ng Ventura

800 S. Victoria Ave., L-1200
Ventura, CA 93009-1200
805-654-2664
http://recorder.countyofventura.org/
elecidx.htm

County ng Yolo

625 Court Street, Room B05
Woodland, CA 95695
530-666-8133
www.yoloelections.org

County ng Yuba

915 8th Street, Suite 107
Marysville, CA 95901-5273
530-749-7855
www.co.yuba.ca.us
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Lumipat Ka Ba?
Kapag lumipat ka sa isang bagong tirahan, dapat mong isapanahon ang iyong pagpaparehistro bilang botante.
Ito ay mahalaga upang makatanggap ka sa koreo ng impormasyon tungkol sa halalan, at upang matiyak din na
makakaboto ka sa lahat ng angkop na kandidato at panukalang-batas.
Kung ang iyong pagpaparehistro bilang botante ay hindi nagpapakita ng iyong kasalukuyang tirahan, ang
iyong pangalan ay wala sa listahan ng mga botante sa lugar na botohan pero puwede kang humiling ng isang
“pansamantalang” balota. Ito ay katulad ng isang regular na balota, pero ito ay ipinapasok sa isang espesyal
na sobre at ibibilang lamang pagkatapos masuri ng opisyal sa mga halalan upang matiyak na ikaw ay wastong
nagparehistro upang bumoto. Tiyakin na pinirmahan ang sobre!
Ang huling araw para magparehistro upang bumoto sa Primaryang Halalan ng Hunyo 6, 2006 ay
Mayo 22, 2006.
(TALA: Kung lumipat ka sa iyong bagong tirahan pagkaraan ng Mayo 22, puwede kang bumalik sa iyong
dating lugar na botohan upang bumoto.)

Maglingkod bilang Manggagawa sa
Presinto sa Araw ng Halalan
Makakapaglingkod ka bilang manggagawa sa presinto o botohan kung ikaw ay:

1. Isang Nakarehistrong Botante, o
2. Isang Estudyante ng Mataas na Paaralan, na:
• Mamamayan ng Estados Unidos
• Hindi kukulangin sa 16 na taong gulang sa oras na siya ay maglilingkod
• Magtatapos na may GPA na hindi kukulangin sa 2.5
• Isang estudyanteng may mabuting katayuan sa isang pampubliko o pribadong paaralan
Puwede kang magbakasyon sa trabaho upang maglingkod bilang isang manggagawa sa presinto, nang hindi
mawawalan ng sahod kung:

• Ikaw ay empleyado ng estado
• Nagbigay ka ng sapat na paunawa sa iyong kagawaran,at ang iyong tagapamahala o superbisor ay
nag-aproba sa kahilingan
Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng karanasan, ang mga manggagawa ay puwedeng kumita ng pera para sa
kanilang mahalagang serbisyo sa Araw ng Halalan. Makipag-ugnayan sa lokal na opisyal ng iyong county sa
mga halalan para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pagiging manggagawa sa presinto.

BERSIYON NA PINAKIKINGGAN
Ang opisina ng Sekretaryo ng Estado ay gumagawa ng bersiyon na nakarekord sa audiocassette ng Patnubay
na Impormasyon sa Botante para sa mga may kapansanan sa paningin sa mga sumusunod na wika: Ingles,
Espanyol, Intsik, Biyetnamis, Tagalog, Hapon, at Koreano.
Ang mga audiocassette ay makukuha sa pamamagitan ng pagtawag sa inyong lokal na pampublikong aklatan
o sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-339-2957. Bilang karagdagan, ang mga audiocassette ay maaaring
orderin online sa http://www.ss.ca.gov/elections/elections_audio.htm.
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BATAS SA MGA KARAPATAN NG BOTANTE
1. May karapatan kang iboto ang iyong balota kung ikaw
ay isang balidong nakarehistrong botante.
Ang isang balidong nakarehistrong botante ay
nangangahulugang isang mamamayan ng Estados Unidos
na residente ng estadong ito, na hindi kukulangin sa 18
taong gulang at wala sa bilangguan o hindi parolado para
sa napatunayang paggawa ng krimen, at nakarehistrong
botante sa kanyang kasalukuyang tirahan.
2. May karapatan kang iboto ang isang pansamantalang
balota kung ang iyong pangalan ay hindi nakalista sa
mga listahan ng botante.
3. May karapatan kang iboto ang isang balota kung ikaw
ay naroroon at nakapila sa lugar na botohan bago ang
pagsasara ng mga presinto.
4. May karapatan kang iboto ang isang sikretong balota
nang walang pananakot.
5. May karapatan kang tumanggap ng bagong balota
kung, bago iboto ang iyong balota, naniniwala ka na
nakagawa ka ng pagkakamali.
Kung sa anumang oras bago mo ganap na iboto ang iyong
balota, nadama mo na nakagawa ka ng pagkakamali,
may karapatan kang palitan ang nasirang balota ng isang
bagong balota. Ang mga botante ay maaaari ring humiling
at tumanggap ng isang bagong balota kung ibinalik nila
ang kanilang nasirang balota sa isang opisyal sa mga
halalan bago ang pagsasara ng mga presinto sa araw
ng halalan.

6. May karapatan kang tumanggap ng tulong sa
pagboto ng iyong balota, kung hindi ka makaboto
nang walang tulong.
7. May karapatan kang ibalik ang sinagutang balota
ng nagpapadala lamang sa alinmang presinto
sa county.
8. May karapatan ka sa mga materyal sa halalan sa
ibang wika, kung may sapat na bilang ng mga
residente sa inyong presinto upang bigyangkatwiran ang paggawa nito.
9. May karapatan kang magtanong tungkol sa mga
pamamaraan sa halalan at obserbahan ang proseso
ng mga halalan.
May karapatan kang magtanong sa lupon ng presinto
at mga opisyal sa halalan tungkol sa mga pamamaraan
sa halalan at tumanggap ng sagot o dalhin sa isang
angkop na opisyal para sa kasagutan. Gayunman,
kung ang patuloy na pagtatanong ay nakakagambala
sa pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin, ang
lupon o mga opisyal sa halalan ay maaaring tumigil
sa pagsagot sa mga katanungan.
10. May karapatan kang iulat ang anumang labag
sa batas o madayang gawain sa isang lokal na
opisyal sa mga halalan o sa Opisina ng Sekretaryo
ng Estado.

Kung naniniwala ka na pinagkaitan ka ng alinman sa mga karapatang ito, o kung may nalalaman
kang pandaraya o maling gawain sa halalan, mangyaring tawagan ang kompidensiyal na
walang-bayad na Matatawagan Para sa
Proteksiyon ng Botante ng Sekretaryo ng Estado sa 1-800-339-2957.
Ang impormasyon tungkol sa iyong apidabit ng pagpaparehistro ng botante ay gagamitin ng mga opisyal sa halalan upang
magpadala sa iyo ng opisyal na impormasyon tungkol sa proseso ng pagboto, tulad ng kinaroroonan ng iyong lugar ng pagboto
at ng mga isyu at kandidato na lilitaw sa balota. Ang mga pangkomersiyong paggamit ng impormasyon sa pagpaparehistro
ng botante ay ipinagbabawal ng batas at isang misdemeanor. Ang impormasyon tungkol sa botante ay maaaring ipagkaloob
sa isang kandidato para sa katungkulan, isang komite sa panukalang-batas sa balota, o ibang tao para sa mga layuning may
kaugnayan sa halalan, pag-aaral, pamamahayag, pulitika, o pamahalaan, gaya ng ipinasiya ng Sekretaryo ng Estado. Ang mga
numero ng lisensiya ng tsuper at seguridad sosyal, o ang iyong pirma gaya ng ipinapakita sa iyong kard ng pagpaparehistro ng
botante, ay hindi maaaring ilabas sa mga layuning ito. Kung may mga katanungan ka tungkol sa paggamit ng impormasyon
tungkol sa botante o nais mag-ulat ng hinihinalang hindi wastong paggamit ng naturang impormasyon, mangyaring tawagan
ang Matatawagan Para sa Proteksiyon at Tulong sa Botante ng Sekretaryo ng Estado sa 1-800-339-2957.
Ang mga partikular na botante na humaharap sa mga kalagayan na nagbabanta sa buhay ay maaaring maging kuwalipikado
para sa kompidensiyal na katayuan ng botante. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring makipag-ugnayan sa
programang Ligtas sa Bahay ng Sekretaryo ng Estado o bisitahin ang Web site ng Sekretaryo ng Estado sa www.ss.ca.gov.
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Secretary of State
1500 11th Street
Sacramento, CA 95814
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OPISYAL NA PATNUBAY NA IMPORMASYON SA BOTANTE



Para sa mga karagdagang kopya ng Patnubay na Impormasyon sa Botante sa alinman
sa mga sumusunod na wika, mangyaring tumawag sa:
English: 1-800-345-VOTE (8683)
Español/Spanish: 1-800-232-VOTA (8682)
/Japanese: 1-800-339-2865
/Vietnamese: 1-800-339-8163
Tagalog/Tagalog: 1-800-339-2957
/Chinese: 1-800-339-2857
/Korean: 1-866-575-1558
TDD: 1-800-833-8683

Sa pagsisikap na bawasan ang mga gastos sa
halalan, ang Lehislatura ng Estado ay nag-awtorisa
sa Estado at mga county na magpakoreo ng isa
lamang patnubay sa mga direksyon kung saan higit
sa isang botante na magkakapareho ang apelyido
ang naninirahan. Maaari kayong kumuha ng mga
karagdagang kopya sa pamamagitan ng pakikipagugnayan sa opisyal sa mga halalan ng inyong
county o sa pagtawag sa 1-800-339-2957.
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