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Sertipiko ng Katumpakan
Ako, si Debra Bowen, Sekretarya ng Estado ng Estado ng California, sa pamamagitan nito ay sinesertipikahan na ang mga
panukalang-batas na kasama nito ay isusumite sa mga botante ng Estado ng California sa Pampanguluhang Primaryang Eleksiyon
na gagawin sa buong Estado sa Pebrero 5, 2008, at ang patnubay na ito ay inihanda nang tumpak alinsunod sa batas.
Saksihan ang aking kamay at ang Dakilang Tatak ng Estado ng Sacramento, California, ngayong ika-13 araw ng Nobyembre, 2007.

Debra Bowen
Sekretarya ng Estado

Sekretarya ng Estado
Mahal Naming Kapuwa Botante,
Sa pamamagitan ng pagpaparehistro upang bumoto, nagawa mo na ang unang hakbang sa pagkakaroon ng
aktibong tungkulin sa pagpapasiya ng kinabukasan ng California. Ngayon, upang matulungan kang gumawa ng
mga desisyon, nilikha ng aking opisina ang Opisyal na Patnubay na Impormasyon para sa Botante na naglalaman
ng mga titulo at buod na inihanda ni Pangkalahatang Abogado Edmund G. Brown Jr., mga walang-pinapanigang
pagsusuri ng batas at mga posibleng gastos ng mga nagbabayad ng buwis na inihanda ni Pambatasang Tagasuri
Elizabeth G. Hill, mga pangangatwiran na pabor at laban sa lahat ng mga panukalang-batas sa balota na inihanda
ng mga tagapagtaguyod at katunggali, teksto ng mga iminumungkahing batas na pinagtibay ni Pambatasang
Abogado Diane F. Boyer-Vine, at iba pang mga kapaki-pakinabang na impormasyon. Ang paglilimbag ng patnubay
ay ginawa sa ilalim ng pamamahala ni Tagalimbag ng Estado Geoff Brandt.
Sa Pebrero 5, 2008, tayo ay magkakaroon ng pagkakataon upang tumulong na pumili ng susunod na Pangulo ng
Estados Unidos, at upang magpasiya rin sa mga panukalang-batas tungkol sa edukasyon, transportasyon at marami
pa. Ang pampanguluhang primaryang eleksiyon ay nangyayari lamang minsan kada apat na taon, ngunit ang isang
ito ay kapana-panabik dahil ito ay ang unang pampanguluhang eleksiyon sa Amerika mula 1952 kung saan walang
nanunungkulang pangulo o pangalawang pangulo na tumatakbo. Ang iyong boto ay maaaring makagawa ng tunay
na kaibahan sa kinabukasan ng ating bansa.
Ang pagboto ay madali, at kahit sinong rehistradong botante ay maaaring bumoto sa pamamagitan ng koreo o sa
isang lugar na pagbobotohan. Ang huling araw upang humiling ng balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay
Enero 29.
Marami pang ibang paraan upang makilahok sa proseso ng eleksiyon. Ikaw ay maaaring maging manggagawa sa
lugar ng pagbobotohan sa Araw ng Eleksiyon, upang makatulong na gawing mas madaling bumoto ang lahat ng
karapat-dapat na botante at protektahan ang mga balota hanggang ang mga ito ay nabilang na ng mga opisyal
ng mga eleksiyon. Maaari mong ipalaganap ang balita ng mga huling araw ng pagrerehistro ng botante at mga
karapatan ng botante sa pamamagitan ng pagpapadala ng email, pagtawag sa telepono, polyeto at karatula. Ikaw ay
maaaring tumulong na magbigay ng kaalaman sa mga botante tungkol sa mga kandidato at isyu sa pamamagitan ng
pagtatatag ng mga grupo ng pagtatalakay o pakikilahok sa mga pagtatalo na kasama ang mga kaibigan, pamilya, at
mga lider ng komunidad.
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano at saan boboto, gayundin ang iba pang mga paraan na
ikaw ay maaaring lumahok sa proseso ng halalan, tumawag sa 1-800-339-2957 o bumisita sa www.sos.ca.gov.
Magandang pribilehiyo sa isang demokrasya ang magkaroon ng pagpipilian at ng karapatan upang ipaalam
ang iyong opinyon. Ikaw man ay bumoboto sa isang lugar na pagbobotohan o sa isang ipinapakoreong balota,
hinihimok kita na maglaan ng panahon upang basahing mabuti ang tungkol sa bawat panukalang-batas sa
patnubay na impormasyong ito.
Salamat sa seryoso mong pagtanggap sa iyong pangmamamayang responsibilidad at pagpaparinig ng iyong boses!
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PUMUNTA SA AMING WEBSITE UPANG:
•

Hanapin ang iyong lugar ng botohan sa www.sos.ca.gov/elections/elections_ppl.htm

•

Manood ng aktuwal na mga resulta ng eleksiyon sa Araw ng Eleksiyon sa
www.sos.ca.gov

•

Kumuha ng impormasyon tungkol sa balota ng pagboto sa pamamagitan
ng koreo sa www.sos.ca.gov/elections_m.htm

•

Tingnan ang impormasyon sa mga pambuong-estadong panukala at mga
kandidato sa www.voterguide.sos.ca.gov

•

Gumawa ng pananaliksik tungkol sa mga kontribusyon sa kampanya sa
http://cal-access.sos.ca.gov/campaign
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PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO
Maaari mong ibalik ang iyong binotohang balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo sa pamamagitan ng:
1. pagpapakoreo nito sa inyong opisyal ng county sa mga eleksiyon;
2. pagbabalik nito nang personal sa isang lugar ng botohan o opisina sa mga eleksiyon sa loob ng
inyong county sa Araw ng Eleksiyon; o
3. pagpapahintulot sa isang legal na mapahihintulutang ikatlong partido (asawa, anak, magulang,
lolo o lola, apo, kapatid, o isang taong kasama mo sa bahay) na ibalik ang balota para sa iyo.
Paano man ibalik ang balota, ITO ay DAPAT matanggap bago magsara ang mga botohan (8:00 p.m.) sa
Araw ng Eleksiyon. Ang huling dumating na mga balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo ay hindi
isasama sa pagbilang.

GUSTO MONG KUMITA NG PERA AT GUMAWA NG PAGKAKAIBA?
MAGLINGKOD BILANG MANGGAGAWA SA BOTOHAN SA ARAW NG
ELEKSIYON!
Maaari kang maglingkob bilang isang manggagawa sa botohan kung ikaw ay:
Isang nakarehistrong botante, o
Isang estudyante sa mataas na paaralan na:
•

isang mamamayan ng Estados Unidos;

•

hindi kukulangin sa 16 na taong gulang sa panahon na siya ay maglilingkod;

•

isang magtatapos na may GPA na hindi kukulangin sa 2.5; at

•

isang estudyanteng may magandang katayuan sa isang pampubliko o pribadong paaralan.

Maaari kang lumiban sa trabaho upang maglingkod bilang manggagawa sa botohan, nang hindi
mawawalan ng suweldo, kung:
•

ikaw ay isang empleyado ng estado; at

•

nagbigay ka ng sapat na paunawa sa iyong departamento, at inaprubahan ng iyong tagapamahala
o superbisor ang iyong kahilingan.

Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng karanasan, ang mga manggagawa sa botohan ay maaaring kumita
ng ekstrang pera para sa kanilang mahalagang serbisyo sa Araw ng Eleksiyon. Makipag-ugnayan sa iyong
lokal na opisyal sa mga eleksiyon o tumawag sa 1-800-339-2957 para sa karagdagang impormasyon
tungkol sa pagiging isang manggagawa sa botohan.
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PATNUBAY

BUNUTIN ITONG
MADALING-MASASANGGUNING
PATNUBAY AT DALHIN ITO SA
LUGAR NG BOTOHAN!
Ang patnubay na ito ay nagtataglay ng buod
at impormasyon tungkol sa matatawagan para sa bawat
isa ng proposisyon na lilitaw sa balota ng Pebrero 5, 2008.

PROP Mga Pondong Pang-Transportasyon.

91 Inisyatibong Susog sa Saligang-Batas.
BUOD

Inilagay sa Balota ng mga Lagda sa Petisyon

Ipinagbabawal na panatilihin sa Pangkalahatang Pondo ang ilang buwis
ng gasolina ng sasakyang de-motor at ipinagpapaliban ang pagbabayad
ng mga ganitong buwis na dati nang pinanatili. Binabago kung paano
at kung kailan pahihintulutang hiramin ng Pangkalahatang Pondo ang
ilang pondong pang-transportasyon. Tama sa Pananalapi: Ginagawang
mas matatag ang pagpopondo ng estado para sa mga daang-bayan, kalye,
at daan at maaaring makabawas sa katatagan ng pagpopondo ng estado
para sa pampublikong sasakyan. Maaaring makabawas sa katatagan ng
ilang pang-lokal na pondo para sa pampublikong sasakyan.

ANG IBIG SABIHIN NG INYONG BOTO
OO na boto sa
OO Ang
panukalang-batas na ito

HINDI na boto
HINDI Ang
sa panukalang-batas

ay nangangahulugan na: Hindi
na maaaring itigil ng estado
ang paglipat ng kita sa buwis sa
pagbebenta ng gasolina mula sa
Pangkalahatang Pondo patungo sa
transportasyon. Bilang karagdagan,
ang estado ay maaaring
magpautang ng mga tinukoy na
pondong pang-transportasyon,
na posibleng kabilang ang ilang
mga lokal na pondong pangtransportasyon, sa Pangkalahatang
Pondo para lamang sa mga
layuning maikling-panahong daloy
ng salapi. Ang estado, gayunman,
ay maaaring makapagpautang sa
Pangkalahatang Pondo, na walang
sinabing limitasyon sa panahon ng
pagbabayad, sa ilang mga pondo
ng estado para sa pampublikong
sasakyan.

na ito ay nangangahulugan na:
Maaari pa ring mapatigil ng estado,
sa ilalim ng ilang kondisyon,
ang paglipat ng kita sa buwis sa
pagbebenta ng gasolina mula sa
Pangkalahatang Pondo patungo sa
transportasyon. Bilang karagdagan,
ang estado ay maaaring patuloy,
sa ilalim ng ilang kondisyon, na
magpautang ng tinukoy na mga
pondong pang-transportasyon sa
Pangkalahatang Pondo hanggang
sa tatlong taon ng pananalapi.

MGA PANGANGATWIRAN
91 ay HINDI
PANIG Prop.
LABAN
NA KAILANGAN.
Mangyaring BUMOTO NG
HINDI. Ipinasa ng mga botante
ang Proposisyon 1A noong 2006,
ginawa na nito ang gagawin ng
Prop 91. Pinahinto ng Prop 1A
ang mga pulitiko ng Sacramento
sa pagkuha ng ating mga buwis
sa gasolina at paggamit ng mga
pondong ito para sa mga layuning
hindi pang-transportasyon.
Prop. 91 ay hindi na kailangan.
BUMOTO NG HINDI.

Walang isinumite na mga
pangangatwiran laban sa
Proposisyon 91.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

Bisitahin ang aming website sa www.sos.ca.gov

PABOR

KONTRA

Walang ibinigay na impormasyon
tungkol sa matatawagan.

Walang ibinigay na impormasyon
tungkol sa matatawagan.

Ma da ling -Ma sa sa ng g uning Pa tnub ay
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92

Mga Pang-Komunidad na Kolehiyo.
Pagpopondo. Pamamahala. Kabayaran.
Inisyatibong Susog sa Saligang-Batas at Batas.

BUOD

Inilagay sa Balota ng mga Lagda sa Petisyon

Nagtatatag ng independiyenteng mga distrito ng pang-komunidad
na kolehiyo at Lupon ng mga Gobernador. Nangangailangan ng
pinakamababang pagpopondo para sa mga paaralan at mga pang-komunidad
na kolehiyo upang makalkulang magkahiwalay. Itinatalaga ang mga
kabayaran sa $15/yunit at nililimitahan ang mga pagtaas sa hinaharap.
Tama sa Pananalapi: Pagtaas ng gastusin ng estado sa edukasyon para sa
K-14 mula 2007-2008 hanggang 2009-2010 nang humigit-kumulang $300
milyon taun-taon, na may kasamang hindi alam na mga epekto taun-taon
pagkatapos. Potensiyal na pagkawala ng mga kikitain na kabayaran ng
estudyante sa pang-komunidad na kolehiyo na mga $70 milyon taun-taon.

ANG IBIG SABIHIN NG INYONG BOTO

OO

Ang OO na boto sa
panukalang-batas na ito
ay nangangahulugan na: Ang
umiiral na pormula na nagtatatag
ng pinakamababang antas ng
pagpopondo para sa mga K-12 na
paaralan at mga pang-komunidad
na kolehiyo ay mapapalitan ng
hiwalay na pormula para sa bawat
sistema. Ang mga kabayaran sa
pang-komunidad na kolehiyo ay
mababawasan mula $20 kada yunit
upang maging $15 kada yunit,
at mga iba’t-ibang pagbabago ay
gagawin sa antas ng estado ng
lupon na namamahala ng pangkomunidad na kolehiyo.

HINDI

Ang HINDI na
boto sa panukalangbatas na ito ay nangangahulugan
na: Ang mga umiiral na batas
tungkol sa pagpopondo ng mga
pang-komunidad na kolehiyo,
kabayaran, at pamamahala, ay
hindi papalitan.

PANIG

LABAN

92 ay hindi ang
iyong inaakala.
Itinatali nito ang napakalaking
bagong gastusin sa Saligang-Batas
ng California na walang daan para
ito ay mabayaran, na maaaring
magresulta sa mga bagong buwis
o pagbabawas sa kritikal na mga
programa, katulad ng mga K-12
na paaralan. Ito ay nagsasaad na
walang pananagutan at walang
katibayan na ang mga pondo
ay mapupunta sa silid-aralan ng
kolehiyo. Hindi sa 92.

BUOD

Inilagay sa Balota ng mga Lagda sa Petisyon

Binabawasan ang pinapahintulutang serbisyong pambatasan ng estado
sa 12 taon. Pinahihintulutan ang 12 taong serbisyo sa isang kapulungan.
Ang mga kasalukuyang mambabatas ay maaaring magsilbi ng 12 taon sa
kasalukuyang kapulungan, kahit na sila ay mayroong naunang serbisyong
pambatasan. Tama sa Pananalapi: Walang direktang epekto sa pananalapi
sa mga estado o lokal na pamahalaan.

ANG IBIG SABIHIN NG INYONG BOTO
OO na boto sa
OO Ang
panukalang-batas na ito

HINDI na boto
HINDI Ang
sa panukalang-batas

ay nangangahulugan na: Ang
mga Kasapi ng Lehislatura ng
Estado ay maaaring magsilbi ng
pinakamahabang kabuuang 12
na taon sa opisina—na hindi
isinasaalang-alang kung ang mga
taon ay pinagsilbi sa Kapulungan
o Senado. Ilang kasalukuyang mga
Kasapi na maaaring magsilbi ng
mahigit na 14 na kabuuang taon ay
ipinapahintulot na ngayon.

na ito ay nangangahulugan na:
Ang mga Kasapi ng Lehislatura
ng Estado ay maaaring patuloy
na magsilbi ng pinakamahabang
kabuuang 14 na taon sa opisina—
hanggang 6 na taon sa Kapulungan
at hanggang 8 na taon sa Senado.

makatwirang balanse sa pagitan
ng pangangailangang maghalal ng
mga bagong tao na may bagong
ideya at ng pangangailangan ng
may-kaalaman, may-karanasang
mambabatas na nagproprotekta
sa nagbabayad ng buwis.
Napatunayan ng independiyenteng
pag-aaral na ito ay makakatulong
sa ating Lehislatura na maging
epektibo, maaasahan, at mas
may kakayahang lumutas sa
komplikadong mga problemang
hinaharap ng California.

na isinulat ng mga pulitiko at
pinondohan ng mga espesyal na
interes. Ito ay may espesyal na
daan para sa mga benepisyo ng
42 nanunungkulang pulitiko na
ang panahon ng panunungkulan
ay tapos na pero binibigyan pa
ng pagkakataong manungkulan.
Dinodoble nito ang panahon ng
panunungkulan ng Kapulungan
mula 6 ay magiging 12 na taon at
dinadagdagan ang mga panahon ng
panunungkulan ng Senado mula 8
ay magiging 12 taon.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PABOR

KONTRA

Scott Lay
Yes on Proposition 92
2017 O Street
Sacramento, CA 95811
(916) 444-8641
admin@prop92yes.com
www.prop92yes.com

Californians for Fair
Education Funding,
No on Proposition 92
3001 Douglas Blvd. #225
Roseville, CA 95661
(916) 218-6640
info@noprop92.org
www.noprop92.org
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ng mga Mambabatas.
93 Panunungkulan
Inisyatibong Susog sa Saligang-Batas.

Ang Proposisyon 93
Prop. 93 ay
PANIG Ang
nagpapakita ng isang LABAN ay isang pandaraya

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
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PROP Mga Limitasyon sa Takdang Panahon ng

MGA PANGANGATWIRAN

MGA PANGANGATWIRAN
Ang Proposisyon 92
ay hindi nagtataas
ng mga buwis. Ibinababa nito ang
mga kabayaran sa pang-komunidad
na kolehiyo sa $15 kada yunit,
nililimitahan ang mga pagtaas ng
kabayaran sa hinaharap at pinatatatag
ang pagpopondo. Nang doblehin
ng Lehislatura ang kabayaran sa
pang-komunidad na kolehiyo,
mga 305,000 taga-California ang
nabawas sa nagpalista. Ang mga
suweldo para sa mga estudyanteng
nakakuha ng digring bokasyonal
sa pang-komunidad na kolehiyo ay
tumaas mula $25,600 upang maging
$47,571 sa tatlong taon.

PATULOY

Ma da l i n g- Ma s as an g g u n in g Patn u b a y

PABOR

KONTRA

Charu Khopkar
Committee for Term Limits
and Legislative Reform
1510 J Street, Suite 210
Sacramento, CA 95814
(916) 443-7817
info@termlimitsreform.com
www.termlimitsreform.com

Bob Adney
California Term Limits
Defense Fund
2331 El Camino Ave.
Sacramento, CA 95821
(916) 482-5000
CATermLimits@gmail.com
www.stopthepoliticians.com

IMPORMASYON SA PAHAYAG NG KANDIDATO
MGA KANDIDATO SA PAGKA-PANGULO NG ESTADOS UNIDOS
Para sa impormasyon tungkol sa mga kandidatong tumatakbo para sa katungkulan ng Pangulo ng Estados
Unidos, mangyaring bisitahin ang website ng Sekretarya ng Estado o tawagan ang aming walang-bayad na
Linya ng Botante para sa impormasyon na ipapakoreo sa iyo.
www.voterguide.sos.ca.gov
1-800-339-2957

MGA TUMANGGING-MAGPAHAYAG NA BOTANTE
(Mga botanteng hindi kasapi sa isang partidong pampulitika)

KANINO AKO MAAARING BUMOTO?
Kung ikaw ay nakarehisto upang makaboto sa isang partidong pampulitika, maaari ka lamang bumoto sa
pampanguluhang primaryang eleksiyon na ito para sa mga kandidato para sa katungkulan mula sa partido
na ikaw ay nakarehistro at panig at laban sa mga panukala. Gayunman, kung hindi ka pumili ng isang
partidong pampulitika nang magparehistro ka upang makaboto, ang ilan sa mga partidong pampulitika ay
magpapahintulot sa iyo na bumoto para sa kanilang mga kandidato. Kung ikaw ay hindi nakarehistro sa isang
partidong pampulitika, kung hihilingin ikaw ay maaaring bumoto sa alinmang partidong pampulitika na
nagpasabi sa Sekretarya ng Estado na ito ay magpapahintulot sa mga tumangging-magpahayag na botante na
tumulong na magmungkahi 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 iboto ang balota ng kanilang partido sa Pampanguluhang
Primaryang Eleksiyon ng Pebrero 5, 2008:
• Partidong Amerikanong Independiyente
• Partidong Demokratiko
HINDI ka maaaring humiling ng higit sa isang balota ng partido. Kung hindi ka humiling ng isang
partikular na balota, bibigyan ka ng isang di-partidistang balota na nagtataglay ng mga pangalan lamang
ng mga kandidato para sa mga di-partidistang katungkulan at sa mga panukalang pagbobotohan sa
Pampanguluhang Primaryang Eleksiyon ng Pebrero 5, 2008.

MGA PATNUBAY NA IMPORMASYON PARA SA BOTANTE NA NASA
MALALAKING-LETRA AT AUDIO-CASETTE
Ang Sekretarya ng Estado ay nagkakaloob ngayon ng Opisyal na Patnubay
na Impormasyon Para sa Botante sa bersiyon sa malalaking-letra at audio
cassette para sa mga may kapansanan sa paningin sa Ingles, Espanyol, Tsino,
Biyetnamis, Tagalog, Hapon, at Koreano.
Upang makahiling ng bersiyon sa malalaking letra o audio cassette ng Opisyal
na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante, mangyaring bisitahin ang
aming website sa:
www.sos.ca.gov/elections/elections_vig_altformats.htm o tumawag sa aming
walang-bayad na Linya ng Botante sa 1-800-339-2957.
|
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MGA PONDONG PANG-TRANSPORTASYON.
INISYATIBONG SUSOG SA SALIGANG-BATAS.

OPISYAL NA PAMAGAT AT BUOD

NA GINAWA NG PANGKALAHATANG ABOGADO

MGA PONDONG PANG-TRANSPORTASYON.
INISYATIBONG SUSOG SA SALIGANG-BATAS.
• Ipinagbabawal ang mga pagbebenta ng gasolina at paggamit ng mga buwis ng mga ilang sasakyang de-motor,
na nakalaan para sa mga Pondo ng Pamumuhunan sa Transportasyon, na manatili sa Pangkalahatang Pondo.
Sa kasalukuyan ang mga ganitong buwis ay maaaring panatilihin kung ang Gobernador ay mag-iisyu ng isang
proklamasyon, isang espesyal na batas ay isinabatas sa pamamagitan ng 2/3 na boto ng Lehislatura, ang pagbabayad
ay magaganap sa loob ng tatlong taon, at iba pang mga kondisyon ay natugunan.
• Kinakailangan na mabayaran nang hindi lalampas sa 6/30/17 ang mga ganitong buwis ng gasolina ng sasakyan na
pinanatili sa Pangkalahatang Pondo mula 7/1/03 hanggang 6/30/08. Sa kasalukuyan ang pagbabayad ay karaniwang
kinakailangan nang hindi lalampas sa 6/30/16.
• Binabago kung paano at kung kailan pahinhintulutang hiramin ng Pondong Pangkalahatan ang ilang pondong
pang-transportasyon.
KABUURAN NG TANTIYA NG PAMBATASANG TAGASURI SA NETONG TAMA SA PANANALAPI NG ESTADO AT LOKAL NA PAMAHALAAN:
• Ginagawang mas matatag ang pagpopondo ng estado para sa mga daang-bayan, kalye, at daan at maaaring
makabawas sa katatagan ng pagpopondo ng estado para sa pampublikong sasakyan. Maaaring makabawas sa
katatagan ng ilang pang-lokal na pondo para sa pampublikong sasakyan.
PAGSUSURI NG PAMBATASANG TAGASURI
KASAYSAYAN
Pinopondohan ng California ang mga sistemang pangtransportasyon nito pangunahin ng magkahalong pondo
ng estado at lokal na pondo.
Mga Pondong Pang-Transportasyon sa Estado
Nagpapataw ang estado ng mga iba’t-ibang buwis at
kabayaran sa mga gasolina ng sasakyang de-motor at sa
pagpapatakbo ng mga sasakyang de-motor (tinalakay sa ibaba)
upang suportahan ang mga programang pang-transportasyon.
Sa 2007-08, ang mga kita mula sa mga ganitong
mapagkukunan ay inaasahang aabot ng mga $9 bilyon.
Artikulo XIX Mga Kita—Mga Buwis sa Gasolina
at Kabayaran sa Sasakyang De-Motor. Ang estado ay
nagpapataw ng kinakaltas na buwis na 18 sentimo kada
galon sa gasolina at diesel na ginagamit sa mga sasakyang
de-motor na minamaneho sa mga pampublikong kalsada at
haywey. Ito ay naniningil din ng mga kabayaran sa timbang
ng trak, kabayaran sa lisensiya sa pagmamaneho, at kabayaran
sa pagpaparehistro ng sasakyan. Ipinagbabawal ng Artikulo
XIX ng Saligang-Batas ang paggamit ng ganitong mga kita sa
mga tinukoy na mga layuning pang-transportasyon—lalonglalo na sa mga haywey, kalsada at daan, at pagpapatupad ng
trapiko. (Ang mga kitang ito ay kadalasang tinutukoy na
mga kita ng Artikulo XIX.) Ang Saligang-Batas, gayunman,
ay nagpapahintulot na ang mga kitang ito ay ipautang sa
Pangkalahatang Pondo kung ang halaga ay mabayaran nang
buo sa loob ng kaparehong taon ng pananalapi (iyan ay,
talagang para sa mga layuning pang-maikling-panahong
daloy ng salapi), maliban kung ang kabayaran na iyan
8
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ay maaaring iantala hanggang 30 araw pagkatapos ng
pagpapatibay ng badyet ng estado sa susunod na taon ng
pananalapi. Sa ilalim ng mga tinukoy na kondisyon, ang mga
kitang ito ay maaari ring ipautang sa Pangkalahatang Pondo
hanggang sa tatlong taon ng pananalapi.
Buwis sa Pagbebenta ng Gasolina at Diesel.
Nagpapataw ang estado ng 6.25 porsiyento ng buwis sa
pagbenta ng gasolina at diesel.
• Kuwenta ng Pampublikong Transportasyon (PTA).
Bahagi ng kita mula sa buwis sa pagbebenta ng gasolina
at diesel ay idinedeposito sa PTA para sa pampublikong
sasakyan (bus at riles) at mga layuning pagpaplano sa
transportasyon. Pinapahintulutan ng Saligang-Batas
ng Estado ang mga pondo sa PTA na ipautang sa
Pangkalahatang Pondo para sa mga layuning pangmaikling-panahong daloy ng salapi. Ang utang ay
dapat mabayaran sa loob ng 30 araw pagkatapos ng
pagpapatibay ng badyet ng estado sa susunod na taon
ng pananalapi. Sa ilalim ng mga tinukoy na kondisyon,
ang mga pondo ng PTA ay maaari ring ipautang sa
Pangkalahatang Pondo sa mas matagal na panahon,
hanggang sa tatlong taon ng pananalapi.
• Pondo sa Pamumuhunan sa Transportasyon (TIF).
Bahagi ng kita mula sa buwis sa pagbebenta ng gasolina
at diesel na hindi idineposito sa PTA ay ililipat sa TIF
upang gamitin para sa mga haywey, kalsada at daan,
at sistemang pang-transportasyon. Ang Saligang-Batas
ng Estado ay nagpapahintulot na patigilin ang paglipat
ng mga perang ito, sa ganito ay iniiwan ang pera sa
Pangkalahatang Pondo, kapag ang estado ay nahaharap
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sa kahirapan sa pananalapi. Gayunman, dalawang
pagtigil lamang ang maaaring mangyari sa sampung
sunod-sunod na taon, at ang pagtigil ay dapat mabayaran
nang buo, na may kasamang tubo, sa loob ng tatlong
taon. Ang paglipat ay tinigil nang bahagi noong 2003-04
at buo noong 2004-05. Ang Saligang-Batas ng Estado
ay nag-aatas na ang natigil na mga halaga ay mabayaran
sa Hunyo 30, 2016, sa tinukoy na pinakamababang
antas ng pagbayad bawat taon. Pagkatapos magawa ang
pagbabayad sa 2007-08, $670 milyon ang maiiwan na
dapat bayaran mula sa Pangkalahatang Pondo.
Mga Lokal na Pondong Pang-Transportasyon
Ang mga lokal na pamahalaan ay nagkakaloob ng
malaking pagpopondo para sa transportasyon mula sa mga
lokal na kita ng buwis sa pagbebenta. Bawat county ay may
isang “lokal na pondo sa transportasyon” (LTF) na may mga
kitang nalikha mula sa pambuong-estadong isang-kuartong
porsiyento ng lokal na buwis sa pagbebenta na kinolekta sa
county na iyan. Sa ilalim ng Saligang-Batas ng Estado, ang
mga kita sa mga LTF ay maaari lamang gamitin para sa mga
tinukoy na layuning pang-transportasyon—lalong-lalo na sa
pampublikong sasakyan. Sa 2007-08, ang mga kita sa buwis
sa pagbebenta sa mga LTF ay inaasahang aabot sa $1.4 bilyon.
Bilang karagdagan sa pambuong-estadong isangkuartong porsiyentong lokal na buwis sa pagbebenta para
sa transportasyon, ang mga county ay may opsiyon na
magpataw ng karagdagang lokal na buwis sa pagbebenta, sa
sandaling maaprubahan ng dalawang-ikatlo ng mga botante,
para sa mga gamit na pang-transportasyon ng county. Sa
kasalukuyan, 19 na county ay nagpapataw ng lokal na
opsiyonal na pagbentang buwis para sa transportasyon.
MUNGKAHI
Sinususugan ng panukalang-batas na ito ang SaligangBatas ng Estado sa mga sumusunod na paraan:
Pagtigil ng Mga Paglipat sa TIF. Inaalis ng panukalangbatas na ito ang awtoridad ng estado na itigil ang paglipat
ng mga kita sa buwis sa pagbebenta ng gasolina sa TIF para
sa mga paggamit na pang-transportasyon. Sa ibang salita,
ang mga kitang ito ay hindi maaaring gamitin para sa mga
layuning hindi pang-transportasyon, ngunit dapat gamitin
para sa mga layuning pang-transportasyon. Bilang karagdagan,
iniaatas ng panukalang-batas na ang mga halagang itinigil
noong 2003-04 at 2004-05 ay babayaran sa Hunyo 30, 2017,
sa tinukoy na pinakamababang taunang antas ng pagbabayad.
Pagpapautang ng Mga Pondong Pang-Transportasyon.
Inaalis ng panukalang-batas na ito ang awtoridad na
ipautang ang mga pondo ng Artikulo XIX sa Pangkalahatang
Pondo sa maraming taon. Ang mga pondong ito ay maaari
pa ring ipautang sa Pangkalahatang Pondo para sa layuning
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maikling-panahong daloy ng salapi sa loob ng isang taon
ng pananalapi, at dapat bayaran sa loob ng 30 araw ng
pagpapatibay ng badyet sa susunod na taon ng pananalapi.
Inaawtorisa ng panukalang-batas na ito ang pagpapautang
ng mga pondo ng TIF sa Pangkalahatang Pondo para sa
layuning maikling-panahong daloy ng salapi sa loob ng
isang taon ng pananalapi, na dapat bayaran sa loob ng 30
araw ng pagpapatibay ng badyet para sa susunod na taon ng
pananalapi. Ganoon din, ang panukalang-batas ay maaaring
ipakahulugan na nagpapahintulot na ang mga pera ng LTF
ay ipautang sa Pangkalahatang Pondo para sa layuning
maikling-panahong daloy ng salapi sa loob ng isang taon ng
pananalapi. Nag-aatas ang panukalang-batas na anumang mga
maikling-panahong utang mula sa nasa itaas na mga pondong
pang-transportasyon ay hindi hahadlangan ang mga layuning
pang-transportasyon kung saan nalikha ang mga kita.
Bilang karagdagan, inaalis ng panukalang-batas ang umiiral
na ayon sa saligang-batas na mga pagbabawal na naglilimita
ng pagpapautang ng mga pondo ng PTA sa Pangkalahatang
Pondo. Hindi maliwanag kung ang pagbabawal ng mga utang
ay para lamang sa layuning maikling-panahong daloy ng
salapi, na tinalakay sa itaas, ay maiaaplay sa pautang na mga
pondo ng PTA sa Pangkalahatang Pondo.
Mga Epekto sa Pananalapi
Sa pamamagitan ng pag-alis ng awtoridad ng estado na
itigil ang paglipat ng kita ng buwis sa pagbebenta ng gasolina
sa TIF at paglilimita sa kakayahan ng estado na hiramin
ang mga pondong ito at saka ang mga kita ng Artikulo XIX
para sa paggamit na hindi pang-transportasyon, gagawin ng
panukalang-batas na ang mga pagpopondo ng estado mula sa
mga mapagkukunang ito para sa mga daang-bayan at kalsada
at daan—ang mga pangunahing paggamit ng mga perang
ito—na mas matatag at matatantiya taun-taon. Kasabay
nito, ang panukalang-batas ay maaaring ipakahulugan na
nagpapahintulot sa mga pondo ng PTA na ipautang sa
Pangkalahatang Pondo na walang nakalagay na panahon ng
limitasyon para sa pagbabayad. Maaaring gawin nito na mas
di gaanong matatag ang pagkuha ng mga pondong ito para sa
pampublikong sasakyan.
Ganoon din, kung ang panukalang-batas ay
ipakahulugan na nagpapahintulot ng pagpapautang ng
mga LTF sa Pangkalahatang Pondo ng estado para sa
layuning maikling-panahong daloy ng salapi, ang pagkuha
ng lokal na pagpopondo na pang-transportasyon ay
maaaring mabawasan ng katatagan.
Kung ang pagbabayad ng isang hindi pa nababayarang
utang na TIF ay pinalawig sa isang taon, hanggang sa
Hunyo 30, 2017, na ipinahihintulot ng panukalang-batas
na ito, maaaring magkaroon ng ilang karagdagang halaga
ng tubo sa Pangkalahatang Pondo.
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PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 91
BUMOTO NG HINDI SA PROPOSISYON 91.
ITO AY HINDI NA KAILANGAN.
Bilang opisyal na tagapagtaguyod ng
panukalang-batas na ito, hinihimok namin kayo na
BUMOTO NG HINDI SA PROPOSISYON 91.
Noong 2006, ginawang nararapat ng aming
koalisyon ang panukalang-batas para sa balota
bilang paraan ng pagpapahinto sa Gobernador
at Lehislatura na kunin ang buwis sa pagbebenta
ng gasolina sa estado, na dapat gamitin sa mga
proyektong pang-transportasyon, at gamitin ng
mga pondong iyon para sa mga layuning hindi
pang-transportasyon.
Habang ang inisyatibong ito ay ginawang
nararapat, si Gobernador Schwarzenegger at isang
dalawang-partidong grupo ng mga mambabatas ay
naglagay ng ibang panukalang-batas sa saligangbatas sa Nobyembre 2006 na balota na siya ring
tumupad sa binalak gawin ng Proposisyon 91.
Ang panukalang-batas na iyan, Proposition 1A, ay
inaprubahan ng 77% ng mga botante sa California
noong Nobyembre 2006.
Ang pagpasa ng Proposisyon 1A ay
nangangahulugan na hindi na maaaring kunin
ng mga pulitiko sa Sacramento ang ating mga

dolyar na buwis sa gasolina at gamitin ang mga
pondong iyon para sa mga layuning hindi pangtransportasyon.
Dahil ang Proposisyon 1A ay batas na ngayon,
daan-daang milyong dolyar sa umiiral na buwis sa
pagbebenta ng gasolina ang ipinapadala taun-taon
sa mga lokal na komunidad para sa mga proyekto
upang mabawasan ang kasikipan ng trapiko,
pabutihin ang kaligtasan, at pondohan ang mga
sasakyan na pangmaramihan.
Sa pamamagitan ng pagpasa sa Proposisyon
1A, nilutas ng mga botante ang problema sa mga
pagkuha ng estado sa ating mga pondo mula sa
buwis sa gasolina.
Ang Proposisyon 91 ay hindi na kailangan.
Kami ay magalang na humihimok sa iyo na
bumoto ng HINDI SA PROPOSISYON 91.
MARK WATTS, Tagapagpaganap na Direktor

Transportation California
JIM EARP, Tagapagpaganap na Direktor
California Alliance for Jobs

REBUTTAL TO ARGUMENT IN FAVOR OF PROPOSITION 91
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PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 91

Walang isinumite na mga
pangangatwirang laban sa Proposisyon 91.

REBUTTAL TO ARGUMENT AGAINST PROPOSITION
91

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at hindi sinuri para sa
ganap na kawastuhan ng sinumang opisyal ng ahensiya.
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MGA PANG-KOMUNIDAD NA KOLEHIYO. PAGPOPONDO.
PAMAMAHALA. KABAYARAN. INISYATIBONG SUSOG SA
SALIGANG-BATAS AT BATAS.

OPISYAL NA PAMAGAT AT BUOD

NA GINAWA NG PANGKALAHATANG ABOGADO

MGA PANG-KOMUNIDAD NA KOLEHIYO. PAGPOPONDO. PAMAMAHALA. KABAYARAN.
INISYATIBONG SUSOG SA SALIGANG-BATAS AT BATAS.
• Nagtatatag sa saligang-batas ng estado ng isang sistema ng independiyenteng pampublikong mga distrito ng pangkomunidad na kolehiyo at Lupon ng mga Gobernador.
• Sa pangkaraniwan, nangangailangan ng mga pinakamababang antas ng pagpopondo para sa mga distrito ng paaralan
at distrito ng mga pang-komunidad na kolehiyo upang makalkulang magkahiwalay, na ginagamit ang magkaibang
pamantayan at magkahiwalay na paglalaanan.
• Itinatalaga ang 10.46 porsiyento ng salik sa pagpapanatili ng pagpopondo sa paaralan sa ilalim ng kasalukuyang
Proposisyon 98 para sa mga pang-komunidad na kolehiyo.
• Iniaatas sa $15/yunit kada semestre ang mga kabayaran sa pang-komunidad na kolehiyo, nililimitahan ang mga
pagtataas ng kabayaran sa hinaharap.
• Nagkakaloob ng pormularyo para sa pagtatalaga ng Lehislatura sa mga pang-komunidad na kolehiyo sa distrito na
hindi dapat makatanggap ng mga kikitain ng pangkalahatang pondo sa pamamagitan ng mga ibabahagi sa pangkomunidad na kolehiyo.
KABUURAN NG TANTIYA NG PAMBATASANG TAGASURI SA NETONG TAMA SA PANANALAPI NG ESTADO AT LOKAL NA PAMAHALAAN:
• Pagtaas ng gastusin ng estado sa edukasyon para sa K-14 mula 2007-2008 hanggang 2009-2010 nang humigitkumulang $300 milyon kada taon, na may kasamang hindi alam na mga tama taun-taon pagkatapos.
• Pagkawala ng mga kikitain na kabayaran ng estudyante sa pang-komunidad na kolehiyo – potensiyal na mga $70
milyon taun-taon.
PAGSUSURI NG PAMBATASANG TAGASURI
BUOD
Ang panukalang-batas na ito ay gumagawa ng mga
mahalagang pagbabago sa Saligang-Batas ng Estado at mga
batas ng estado na may kaugnayan sa mga Pang-komunidad
na Kolehiyo ng (CCC). Kagaya ng ipinakita sa Pigura 1, ang
panukalang-batas ay nakaaapekto sa pangangailangan ng
pagpopondo sa CCC, mga antas ng kabayaran, at sistema ng
pamamahala. Bawat mahalagang probisyon ng panukalangbatas ay tinatalakay na may karagdagang detalye sa ibaba.
KASAYSAYAN
Ang mga Mga Pangkomunidad na Kolehiyo sa
California ay nagkakaloob ng instruksiyon sa mga 2.5
milyon na estudyante taun-taon. Ang sistema ng CCC ay
binubuo ng 109 na kolehiyo na pinamamahalaan ng 72
distrito sa buong estado. Ang sistema ay nagkakaloob ng
maraming programang pang-edukasyon, kabilang ang:
• Pang-akademikong instruksiyon sa mas mababang
dibisyon (estudyante sa una at pangalawang taon sa
mataas na paaralan) na antas ng kolehiyo.
• Mga kursong Ingles bilang Pangalawang Lengguwahe.
• Bokasyonal na edukasyon (kagaya ng narsing at
teknolohiya tungkol sa awto).
• Mga kursong libangan (kagaya ng mga klase sa golf at
pagluluto).
Ang sistema ng CCC ay gumagasta ng mahigit na $8
bilyon mula sa mga pondong pampubliko taun-taon. Mga
12
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Pigura 1
Proposisyon 92: Mga Pangunahing Probisyon
 Antas ng Pagpopondo sa Edukasyon
• Pinapalitan ang kasalukuyang pinakamababang iniaatas
sa pagpopondo sa edukasyon sa dalawang hiwalay na mga
iniaatas: isa para sa K-12 na mga paaralan at isa para sa
mga pang-komunidad na kolehiyo.
 Mga Kabayaran ng Estudyante
• Ibinababa ang mga kabayaran ng edukasyon sa pangkomunidad na kolehiyo na mula sa $20 kada yunit ay
magiging $15 kada yunit.
• Nililimitahan nang malaki ang awtoridad ng estado
na itaas ang mga antas ng kabayaran sa mga hinaharap
na taon.
 Pamamahala
• Pormal na itinatatag ang mga pang-komunidad na
kolehiyo sa Saligang-Batas ng Estado.
• Itinataas ang laki ng lupon ng namamahala sa mga
pang-komunidad na kolehiyo ng estado at ang pangadministratibong awtoridad ng lupon.

dalawang-ikatlo ng pagpopondo na sumusuporta sa mga
programa ng pang-komunidad na kolehiyo ay naggagaling
mula sa Pangkalahatang Pondo ng estado at lokal na
mga buwis sa ari-arian. Ang natitirang isang-ikatlo ay
nanggagaling mula sa iba pang mapagkukunan (kagaya ng
kita sa kabayaran ng estudyante at mga pondong pederal).
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ANTAS NG PAGPOPONDO SA EDUKASYON
Kasalukuyang Batas
Bawat taon, ang estado ay dapat magkaloob ng hindi
kukulangin sa pinakamababang antas ng pagpopondo para
sa mga elementarya at sekondaryang paaralan (K-12) at sa
mga pang-komunidad na kolehiyo (na kung pinagsama ay
tinatawag na K-14 na edukasyon). Ang iniaatas na ito, na
pinagtibay ng mga botante noong 1988 sa pamamagitan
ng Proposisyon 98, ay natugunan sa pamamagitan ng
paggamit ng pareho ng Pangkalahatang Pondo ng estado
at lokal na mga kita ng buwis sa ari-arian. Bawat taon, ang
pormula ng Proposisyon 98 ay nagkakalkula ng isang bagong
pinakamababang halaga ng pinansiyal na suporta sa K-14
sa pamamagitan ng pag-aakma sa antas ng nakaraang taon
ayon sa mga pagbabago sa ekonomiya at pagdalo ng mga
K-12. (Ang pagpapalista ng pang-komunidad na kolehiyo
ay hindi salik sa pagkakalkula sa pinakamababang antas ng
pagpopondo sa K-14.) Ang isang karagdagang iniaatas ay
tumutukoy na ang K-14 na edukasyon ay dapat makatanggap
ng hindi kukulangin sa tinukoy na porsiyento (mga 40
porsiyento) sa mga kita ng Pangkalahatang Pondo bawat taon.
Bawat taon, inilalaan ng estado ang pagpopondong
Proposisyon 98 sa pagitan ng mga paaralan sa K-12 at mga
pang-komunidad na kolehiyo. Sa mga nakaraang taon,
ang mga pang-komunidad na kolehiyo ay nakatanggap
na ng nasa pagitan ng 10 porsiyento at 11 porsiyento na
kabuuang mga pondong Proposisyon 98.
Mungkahi
Kagaya ng binanggit sa itaas, ginagarantiyahan ng mga
umiiral na batas ang isang partikular na pinakamababang
halaga ng taunang pinansiyal na suporta para sa K-14
na edukasyon. Pinapalitan ng Proposisyon 92 ang isang
iniaatas na ito ng dalawa: isa para sa K-12 na edukasyon
at isa para sa pang-komunidad na kolehiyo. Ang mga
bagong pinakamababang iniaatas sa pagpopondo na ito
ay magkakabisa sa 2007-08 at ibabase sa paggasta noong
2006-07.
Ang bagong pormula ng pagpopondo ng K-12 ay gagamit
ng parehong mga salik sa paglago taon-sa-taon kagaya ng nasa
ilalim ng kasalukuyang batas. Pareho ang mangyayari para
sa bagong pormula ng pagpopondo ng CCC, na may isang
mahalagang eksepsiyon. Sa katiyakan, sa halip ng pagdalo
sa K-12, ang isang bagong salik sa paglago base pangunahin
sa populasyon ng mga batang may sapat na gulang ay
gagamitin para sa pagkakalkula ng pinakamababang antas ng
pagpopondo ng pang-komunidad na kolehiyo. Ginagamit ng
salik sa paglago ng populasyon ang mas mataas sa dalawang
antas ng paglago ng populasyon: (1) mga residente ng estado
sa pagitan ng 17 hanggang 21 na taong gulang o (2) mga
residente ng estado sa pagitan ng 22 at 25 na taong gulang.
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Ang salik sa paglago ay lalong itinataas sa anumang taon
na ang kawalan ng trabaho sa estado ay lumampas sa 5
porsiyento. (Ang antas ng kawalan ng trabaho sa estado ay
lumampas ng 5 porsiyento sa 13 sa nakaraang 15 na taon.)
Gayunman, nililimitahan ng panukalang-batas ang salik sa
paglago ng populasyon sa pang-komunidad na kolehiyo sa
hindi hihigit na 5 porsiyento sa anumang taon.
Hindi kagaya ng garantiya ng pagpopondo sa K-12, ang
iniaatas na pagpopondo sa pang-komunidad na kolehiyo ay
hindi maiaakma upang makita kung ilang estudyante ang
aktuwal na nasilbihan. Sa ganoon, walang magiging direktang
kaugnayan sa pagitan ng iniaatas na mga antas ng pagpopondo
sa CCC at ang aktuwal na pagpapalista ng estudyante.
Hindi papalitan ng panukalang-batas ang umiiral
na mga iniaatas na halos 40 porsiyento ng mga kita ng
Pangkalahatang Pondo na gagastahin sa K-14 na edukasyon.
Bunga nito, ang mga bagong pormula ng pagpopondo sa
Proposisyon 92 ay hindi iaaplay sa mga taon na ang kabahagi
ng K-14 sa Pangkalahatang Pondo ay mas mababa kaysa sa
antas na ito. Sa mga taong ito, ang umiiral na solong iniaatas
na pinakamababang pagpopondo ay iaaplay at ang estado
ay magpapatuloy na magkaroon ng pagpapasiya kung paano
itatalaga ang mga pondo sa pagitan ng mga K-12 na paaralan
at mga pang-komunidad na kolehiyo.
Epekto sa Pananalapi
Mula 2007-08 hanggang 2009-10, tinatantiya namin
na ang inisyatibo ay mag-aatas sa estado na gumasta para
sa K-14 na edukasyon ng higit kaysa sa nasa ilalim ng
kasalukuyang batas—humigit-kumulang na $300 milyon
kada taon. Ito ay dahil pangunahin sa salik ng panukalangbatas sa paglago ng populasyon ng estudyante sa ilalim ng
Pigura 2
Ang Populasyon ng Kabataan ay Inaasahan na Mas
Madaling Dadami Kaysa sa K-12 na mga Estudyante
(Taunang Porsiyento ng Pagbabago)
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Mas mabilis na antas ng paglago ng mga residente sa estado na nasa pagitan ng 17 hanggang
21 taong gulang at 22 hanggang 25 taong gulang. Ang antas na ito ay makatutulong sa
pagtakda ng pagtaas ng pinakamababang garantisadong pagpopondo para sa pangkomunidad
na mga kolehiyo sa ilalim ng Proposisyon 92. Ang antas na ito ay maaaring tumaas pa kung
ang kawalan ng trabaho sa estado ay lumampas sa 5 porsiyento.
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bagong iniaatas na pagpopondo CCC (ang populasyon ng
mga batang may sapat na gulang sa estado) ay hinuhulaang
lalago nang mas mabilis kaysa sa pagdalo sa K-12. Katulad
ng ipinakita sa Pigura 2, ang pagdalo sa K-12 ay inaasahan
na makaranas ng mga pagbaba sa susunod na ilang taon.
Kasalungat nito, ang populasyon ng mga batang may sapat
na gulang ay hinuhulaan na lalago sa pagitan ng 2 porsiyento
hanggang 3 porsiyento para sa susunod na ilang taon.
Sa unang dalawang taon na magkakabisa ang panukalangbatas (2007-08 at 2008-09), tinatantiya namin na magtatalaga
ito ng halos kalahati ng mga itinaas na pondo sa mga paaralan
na K-12. (Resulta ito ng interaksiyon ng panukalang-batas na
ito at ng nakaraang pambatasang aksiyon sa badyet ng K-12.)
Pagkatapos, sa 2009-10, dadalhin nito ang karamihan ng mga
bagong pagpopondo sa mga pangkomunidad na kolehiyo.
Umpisa sa 2010-11 at patuloy sa malapit na hinaharap, hindi
namin inaasahan na ang mga bagong pormula ng pagpopondo
na itinatag ng Proposisyon 92 ay magkakabisa. Ito ay dahil sa
ang pinagsamang pinakamababang mga antas ng pagpopondo
para sa K-12 na paaralan at mga pangkomunidad na kolehiyo
ay malamang na bumaba ng halos mga 40 porsiyento sa
mga kita ng Pangkalahatang Pondo ng estado na gagastahin
sa K-14 na edukasyon. Kagaya ng binanggit sa unahan, ang
panukalang-batas na ito ay hindi umaaplay sa ilalim ng mga
katulad na kondisyon. Sa halip, ang pinakamababang iniaatas
na pagpopondo para sa K-14 na edukasyon ay kakalkulahin na
ganito sa ilalim ng kasalukuyang batas. Kaya, walang magiging
netong tama sa pananalapi sa estado sa mga taong ito. Bilang
karagdagan, ang estado ay magkakaroon ng awtoridad upang
magtalaga ng pagpopondo sa pagitan ng K-12 na edukasyon at
ng mga pangkomunidad na kolehiyo anuman ang piliin nito.
Hindi maliwanag kung kailan uli kakailanganin ng mga
pormula na gumasta ang estado ng higit sa kinakailangang
kabahagi ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo sa K-14 na
edukasyon. Noong ginawa nila, ang tama sa pananalapi ay
magdedepende sa kalagayan ng ekonomiya at sa kaugnay
na antas ng paglago sa pagitan ng pagdalo sa K-12 at ng
kasalukuyang salik sa paglago ng populasyon ng estudyante
sa CCC.

92

MGA KABAYARAN NG ESTUDYANTE
Kasalukuyang Batas
Kagaya ng tinalakay sa itaas, ipinagkakaloob ng mga
pondo ng Proposisyon 98 (Pangkalahatang Pondo at lokal
na buwis sa ari-arian) ang pangunahing mapagkukunan ng
suporta para sa CCC. Bilang karagdagan, karamihan sa mga
estudyante ay nagbabayad ng mga kabayarang pang-edukasyon
na tumutulong sa kabuuang pagpopondo sa mga pangkomunidad na kolehiyo. Ang kita sa kabayaran ay mapupunta
sa mga pang-komunidad na kolehiyo para sa pangkalahatang
layunin na katulad ng pagpopondong Proposisyon 98.
14

|

Pa gsu su ri

PATULOY

Sasaklawin ng mga kabayarang ito ang maliit na bahagi
(mas mababa sa 10 porsiyento) ng kabuuang mga gastos
sa edukasyon ng mga residenteng estudyante. Sa 2007-08,
magkakaloob ang mga kabayaran ng estudyante ng mga $285
milyon na kita sa mga pang-komunidad na kolehiyo.
Ang mga kabayaran ng mga pang-komunidad na
kolehiyo sa California, na itinatakda ng estado, ay palaging
ang pinakamababa sa bansa. Bago ang 1984, ang estado
ay hindi sumingil ng anumang kabayaran. Sa nakaraang
dekada, ang mga antas ng kabayaran ay tumaas-bumaba
sa pagitan ng $11 at $26 kada yunit. Ang kasalukuyang
kada-yunit na kabayaran ay $20, ibig sabihin ang isang
full-time na estudyante na kumukuha ng 30 yunit kada
akademikong taon ay nagbabayad ng $600.
Mga isang-kuarto ng lahat na estudyante ng CCC ay
hindi nagbabayad ng anumang mga kabayarang pangedukasyon. Ito ay dahil tinatalikdan ng kasalukuyang batas
ang mga kabayaran para sa mga residenteng estudyante na
nagpapakita ng pinansiyal na pangangailangan. Karamihan
sa mga estudyanteng ito ay mula sa mababa- hanggang
katamtamang-kita. Karaniwan, ang isang estudyante ng
pang-komunidad na kolehiyo na nakatira sa bahay, kasama
ang mas batang kapatid at kasal na mga magulang, ay may
taunang kita sa pamilya na hanggang halos $65,000 at
kuwalipikado pa rin para sa pagtalikdan ng kabayaran.
Mungkahi
Binababa ng panukalang-batas na ito ang mga kabayaran
ng estudyante sa $15 kada yunit umpisa sa taglagas
ng 2008. Kaya, ang kabuuang taunang kabayaran ng
estudyanteng kumukuha ng full-time na klase na 30 yunit
sa 2008-09 na akademikong taon ay magiging $450, na mas
mababa ng $150 kaysa sa kasalukuyang antas. (Ang bawas
na ito sa kabayaran ay walang magiging direktang tama
sa mga nangangailangang estudyante dahil ang kanilang
kabayaran ay tinalikdan na sa lahat na mga estudyante na
nagpapakita ng pinansiyal na pangangailangan.)
Nililimitahan din ng malaki ng panukalang-batas
na ito ang autoridad ng Lehislatura na magtaas ng mga
kabayaran sa mga susunod na taon. Anumang pagtaas ng
kabayaran ay mangangailangan ng dalawang-ikatlo na boto
ng parehong kapulungan. Bilang karagdagan, nililimitahan
din ng panukalang-batas ang mga pagtaas ng taunang
kabayaran sa mas mababa sa:
• 10 porsiyento.
• Ang porsiyento ng pagbabago sa per kapita na kita
sa California (na kadalasang humigit-kumulang na 4
porsiyento).
Bilang halimbawa, sa $15 kada yunit, ang 4 porsiyento
na paglago sa per kapita na personal na kita (ang mas
mababa sa dalawang pormula) ay magpapahintulot ng
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pagtaas na 60 sentimos. Gayunman, dahil kinakailangan
din ng panukalang-batas ang paglalagay sa anumang
pagtaas ng kabayaran sa pinakamalapit na dolyar, ang
antas ng kabayaran ay mamamalagi sa $15. Kakailanganin
ng panukalang-batas ang simpleng mayoriyang boto sa
Lehislatura upang magbawas ng mga kabayaran.
Epekto sa Pananalapi
Kung pumasa ang panukalang-batas, malamang na ang
mga kabayaran ay mananatili sa o malapit sa $15 kada
yunit sa maraming taon. Ito ay dahil sa ganitong antas
maitataas lamang ang Lehislatura ang kabayaran kung
ang per kapita na personal na kita ay lumampas sa 6.7
porsiyento sa anumang nasabing taon. (Ito ay minsan
lamang nangyari sa nakaraang 20 taon.)
Ang tama sa kita ng pagbabawas ng kabayaran sa ilalim
ng panukalang-batas na ito ay magdedepende sa antas ng
kabayaran na dapat umiral kung wala ang panukalangbatas na ito. Kung ang antas ng kabayaran ay mananatili
sa kasalukuyang halaga ($20 kada yunit), ang mga pangkomunidad na kolehiyo ay kukulekta ng mga $70 milyon
na mas mababa sa taunang kita sa kabayaran ng estudyante
bilang resulta ng panukalang-batas na ito.
PAMAMAHALA
Kasalukuyang Batas
Kasalukuyang isinasaalang-alang ng Saligang-Batas ng
Estado ang mga pang-komunidad na kolehiyo sa maraming
pinansiyal na kahulugan (kagaya ng kanilang pagigingkarapat-dapat para sa mga pondo ng Proposisyon 98), ngunit
hindi nito pormal na itinatatag o binibigyan ng kahulugan
ang mga pang-komunidad na kolehiyo. Sa halip ito ay
ginawa na sa pamamagitan ng mga batas na pinagtibay ng
Lehislatura. Sa ilalim ng mga kasalukuyang batas, ang mga
pang-komunidad na kolehiyo ay pinapatakbo ng mga distrito
na pinamamahalaan ng mga lokal na ibinotong Lupon ng mga
Katiwala. Binibigyan ng estado ang mga namamahalang lupon
na mga ito ng malaking kalayaan sa mga bagay na tulad ng:
• Pagtatakda ng mga iniaalay na kurso.
• Pagkuha at pagbabayad ng mga tauhan ng kampus.
• Pamamahala ng ari-arian ng distrito.
Pinapangasiwaan ng Lupon ng mga Gobernador
(BOG) ng Mga Pangkomunidad na Kolehiyo sa California
ang sistemang pambuong-estado. Ang mga mahahalagang
katungkulan ng BOG ay kabilang ang:
• Pagtatakda ng mga pinakamababang pamantayan
para sa mga distrito (kagaya ng mga kinakailangan sa
pagtatapos).
• Pagsasaayos ng mga programang pambuong-estado.
• Pagkakaloob ng mga tulong na teknikal sa mga distrito.
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• Paghihirang ng isang kansilyer upang magpatakbo
ng pang-araw-araw na mga gawain at paggawa ng
mga rekomendasyon sa mga bagay na nauukol
sa patakaran. (Ang ehekutibong mga tauhan ng
kansilyer—kinatawan at mga bise kansilyer—ay
hihirangin ng Gobernador.)
Ang BOG ay binubuo ng 17 na kasapi (16 na bumoboto
at 1 hindi bumoboto). Hininirang ng Gobernador ang
mga kasaping ito sa mga panahon ng panunungkulan na
dalawa o anim na taon. Sa kasalukuyan, kailangang pumili
ang Gobernador ng 5 sa 17 na kasapi mula sa listahan ng
mga taong inaprubahan ng tinukoy na mga organisasyon sa
pang-komunidad na kolehiyo (kagaya ng pakuldad at mga
grupo ng mga tauhan).
Mungkahi
Sinususugan ng panukalang-batas na ito ang SaligangBatas ng Estado upang pormal na kilalanin ang sistema
ng CCC. Bilang halimbawa, tinutukoy sa Saligang-Batas
na ang sistema ng pang-komunidad na kolehiyo ay bahagi
ng sistema ng pampublikong paaralan ng estado, at ito ay
binubuo ng mga distrito na pinamamahalaan ng lokal na
ibinotong mga lupon.
Gumagawa ng Proposisyon 92 ng maraming pagbabago
na nakaaapekto sa BOG. Bilang halimbawa, sinususugan
ang Saligang-Batas upang dagdagan ang bilang ng kasapi
sa 19 (lahat may mga karapatang bomoto). Bilang
karagdagan, sinususugan ng panukalang-batas ang batas
upang kailangang hirangin ng Gobernador ang lahat na
kasapi ng BOG mula sa mga listahan na ibinigay ng mga
tinukoy na organisasyon sa pang-komunidad na kolehiyo.
Binibigyan din ng panukalang-batas ng BOG ng mas
maraming kontrol sa mga tauhan at badyet nito. Bilang
halimbawa, inaawtorisa nito ang BOG (sa halip na ang
Gobernador) na humirang at mag-atas ng mga antas ng
kompensasyon para sa mga ehekutibong opisyal. Bukod dito,
binibigyan din ng panukalang-batas ang BOG ng “buong
kapangyarihan” kung paano gagastusin ang mga pondo na
inilaan para sa mga gastos pampangasiwaan sa taunang badyet.
Hindi pinapalitan ng Proposisyon 92 ang kasalukuyang
mga responsibilidad ng BOG o ang awtoridad nito sa mga
distrito ng pang-komunidad na kolehiyo.
Epekto sa Pananalapi
Hindi pinapalitan ng panukalang-batas na ito ang
awtoridad ng estado na maglaan ng pagpopondo para sa
pampangasiwaang badyet ng BOG. Bilang resulta, ito ay hindi
magkakaroon ng direktang tama sa gastos ng estado. Ang
proposisyon, gayunman, ay magbibigay ng mas maraming
kontrol sa anumang mga pondo na ipinagkaloob dito.
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Ang Proposisyon 92 ay hindi nagtataas ng mga buwis. Ibinababa nito
ang mga kabayaran sa pang-komunidad na kolehiyo sa $15 kada yunit
at nililimitahan ang mga pagtaas ng kabayaran sa hinaharap. Noong
2004, itinaas ng Lehislatura ang mga kabayaran sa $26 kada yunit. Ito ay
nagresulta ng 305,000 pagbaba ng mga nagpalistang taga-California sa mga
pang-komunidad na kolehiyo. Iyan ay nakapinsala sa California. Hindi
papayagan ng Proposisyon 92 na mangyari iyan muli.
“Tuwing nagkakaroon ng paghihigpit sa badyet, tila ang mga pang-komunidad
na kolehiyo ang nagdurusa nang husto kahit na ang sistema ay pinakamahusay na
pinapatakbo sa California...” Contra Costa Times, Abril 30, 2007
ANG MGA PANG-KOMUNIDAD NA KOLEHIYO SA CALIFORNIA
AY KUMIKITA NG MAS MALAKI KAYSA SA GINAGASTA. Sa bawat
$1 na ginagasta ng estado sa mga pang-komunidad na kolehiyo, ang mga
kolehiyo ay kumikita ng $3 na pabalik sa badyet ng estado habang milyong
mga nagtatapos ay kumikita ng mas magandang suweldo. Ang isang full-time
na estudyante sa pang-komunidad na kolehiyo ay ginagastusan ng estado
ng mas mababa ng kalahati sa estudyante ng CSU at isa lamang sa tatlong
bahagi ang nagagastos ng estado sa isang estudyante sa UC.
“...[A]ng mga pang-komunidad na kolehiyo ay nananatiling pinakamabuting
baratilyo sa edukasyon sa paligid. Kailangan ng mga pag-komunidad na
kolehiyo ang ating tulong...” Ventura County Star, Marso 8, 2007
ANG MGA PAG-KOMUNIDAD NA KOLEHIYO SA CALIFORNIA
AY SIYANG DAAN SA GITNANG URI. Nakikita ng mga estudyante
sa pang-komunidad na kolehiyo na nagtamo ng antas sa bokasyonal o
sertipikasyon na tumataas ang kanilang mga suweldo mula $25,600 ay
magiging $47,571 tatlong taon pagkatapos matamo ang kanilang titulo.
70% ng lahat ng mga taga-California na pumapasok sa kolehiyo ay nakalista
sa isang pang-komunidad na kolehiyo. Ang karaniwang estudyante ay isang
28-taong-gulang na taga-California na nagtratrabaho. 60% sa mga estudyante
ay mga babae. 30% ng lahat ng mga Latino sa Amerika na pumapasok sa
kolehiyo ay nakalista sa isang Pang-Komunidad na Kolehiyo sa California. May
241,000 na mga taga-California na nagmula sa Asya at mga Isla sa Pasipiko. At
mahigit na 90,000 na mga Aprikano-Amerikanong estudyante sa mga pangkomunidad na kolehiyo kaysa sa mga pinagsamang sistema ng CSU at UC.
“Ang ating sistema ng pang-komunidad na kolehiyo ay nahaharap sa
maraming pagsubok...ngunit nagagawa nito ang trabaho nito. Panahon na

upang ang huwag balewalain ng California ang sistema ng pang-komunidad na
kolehiyo nito.” San Francisco Chronicle, Marso 21, 2007
ANG MGA PANG-KOMUNIDAD NA KOLEHIYO SA CALIFORNIA
AY IMPORTANTE SA ATING EKONOMIYA. Sa taong 2025 ang California
ay mangangailangan ng 39% na magtratrabaho na may edukasyon sa kolehiyo.
Sinabi ni Dating Pinuno ng Pederal na Reserba na si Alan Greenspan na, “Ang
mga pang-komunidad na kolehiyo ay ang makina ng ekonomiya ng Amerika.”
“Ang pagpapasa sa Inisyatibo sa Pang-Komunidad na Kolehiyo ay siyang
magbibigay ng mas abot-kaya at madaling makuhang akademiko at bokasyonal
na edukasyon...na walang pagtataas ng mga buwis.” Kamara de Komersiyo,
Sacramento
Ang Proposisyon 92 ay gumagarantiya na ang sistema ng pangkomunidad na kolehiyo ay hiwalay sa mga pulitiko ng estado. Ang Liga ng
Pangkomunidad na Kolehiyo sa California ay sumusuporta sa Proposisyon 92.
Ang Proposisyon 92 ay gumagarantiya na ang pinakamaliit na pondo ay
lalaki kasabay ng paglaki ng papulasyon ng may edad-pangkolehiyo para
ang mga estudyante ay hindi itaboy. Ang Kapisanan ng mga Guro sa Pangkomunidad na Kolehiyo sa California ay sumusuporta sa Proposisyon 92.
Ang Proposisyon 92 ay gumagarantiya na ang mga mabababang kabayaran
na $15 kada yunit ay tataas lamang kasabay ng pagtaas ng personal na kita ng
mga taga-California…pero hindi kailanman hihigit sa 10%. Ang Samahan ng
mga Guro sa Kolehiyo ng Los Angeles ay sumusuporta sa Proposisyon 92.
Ang Proposisyon 92 ay gumagarantiya na ang pagpopondo ng
Proposisyon 98 para sa K-12 na mga paaralan ay protektado. Ang
Pederasyon ng mga Guro sa California ay sumusuporta sa Proposisyon 92.
Ang Proposisyon 92 ay nagpapababa ng mga kabayaran sa pangkomunidad na kolehiyo...AT NAGBIBIGAY SA BAWAT TAGACALIFORNIA NG PAGKAKATAON PARA MAKAPUNTA SA
KOLEHIYO. Bumoto ng OO sa 92. Ito ay hindi nagtataaas ng mga buwis.
WILLIAM HEWITT, Presidente
Faculty Association of California Community Colleges
REBECCA J. GARCÍA, Presidente
California Community College Trustees
DENNIS SMITH, Kalihim na Ingat-yaman
California Federation of Teachers

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 92
Ang Proposisyon 92 Ay Hindi Ang Anyo Nito.
Tayong lahat ay sumusuporta sa ating mga pang-komunidad na kolehiyo,
pero ang Prop. 92 ay hindi siyang kasagutan. Kung ito ay talagang isinulat
para mapabuti ang ating mga pang-komunidad na kolehiyo, marami sa
atin ay susuporta dito. Sa kasamaang-palad, ito ay maraming kamalian at
nararapat na isang “hindi” na boto.
Ang Prop. 92 ay naglalaman ng isang napakalaking dagdag sa mga gastusin
ng estado—na walang paraan upang mabayaran ito!
Itinatali ng Prop 92 ang napakalaking dagdag na gastusin sa Saligangbatas ng California—kalahating bilyong dolyar sa loob ng unang tatlong taon
(pinagmulan: Pamabatasang Tagasuri ng California)—nang walang paraan
para mabayaran ito. Kakailanganin ng mga pulitiko na makakuha ng pera
mula kung saan— maaaring sa pamamagitan ng pagtaas ng mga buwis o
pagbawas sa ibang kritikal na mga programa.
Palalalain ng Prop. 92 ang krisis sa badyet ng California.
Ang kakulangan sa badyet ng California ay inaasahan na lalagpas sa $8
bilyon sa susunod na taon at palalalain ng Proposisyon 92 ang mga bagay.
Talaga bang makakaya ng California na patagalin ang isang badyet ng estado
na nahihirapan na sa pagpopondo ng pampublikong edukasyon, pangkalusugang
pangangalaga, pampublikong kaligtasan?
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Walang nakasaad sa Proposisyon 92 na mga awdit, walang mga parusa sa
maling paggamit ng mga pondo, at walang titiyak na ang pera ay mapupunta sa
mga silid-aralan ng kolehiyo!
Sinasabi ng mga tagapagtaguyod na ang 92 ay gumagarantiya ng
paghiwalay mula sa pulitika ng estado pero ang tunay na ginagarantiya nito
ay paghiwalay sa ANUMANG pananagutan. Ang 92 ay lumilikha ng paglaki
ng lupon ng pang-komunidad na kolehiyo at hinayaan ang mga ito na
magtakda ng mga suweldo at benepisyo para sa karagdagang mamamahala
at administrador walang independiyenteng pagbabantay. Hindi nalalaman ng
mga nagbabayad ng buwis kung paano ginasta ang mga pondo!
Tayo ay sumusuporta sa mga pang-komunidad na kolehiyo, ngunit ang
Proposisyon 92 ay talagang maaaring magresulta sa pagbabawas ng mga
pagpopondo para sa mga K-12 na paaralan, mga kolehiyo ng estado, at
unibersidad.
Hinihimok ng mga guro, taga-empleyo, at nagbabayad ng buwis ang
“hindi” sa 92!
ALLAN ZAREMBERG, Presidente
California Chamber of Commerce
JOEL FOX, Presidente
Small Business Action Committee
TERESA CASAZZA, Gumaganap na Presidente
California Taxpayers’ Association

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at hindi sinuri para sa
ganap na kawastuhan ng sinumang opisyal ng ahensiya.
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PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 92
ANG PROPOSISYON 92 AY HINDI ANG ANYO NITO.
ITO AY MAGIGING SANHI NG MARAMING PROBLEMA KAYSA SA
MALULUTAS NITO AT NARARAPAT ANG IYONG “HINDI” NA BOTO.
Ang tanong sa mga botante ay HINDI kung ang mga Pang-komunidad
na Kolehiyo ay importante. Lahat tayo ay matatag na taga-suporta ng ating
sistema ng Pang-komunidad na Kolehiyo.
Sa halip, ang talagang tanong ay kung makakaya ng California na itali ang
isang napakalaking bagong ipinag-uutos na gastusin sa ating saligang-batas na:
• Walang isinasaaad na tadhanang pananagutan para masiguro na ang pera ay
mapupunta sa silid-aralan ng kolehiyo sa halip na masayang sa burukrasya o
administrasyon; at maaaring ilagay sa panganib ang pagpopondo para sa mga
K-12 na paaralan, pangkalusugang pangangalaga, at pagpapatupad ng batas.
Pinag-aralan ng isang malawak na pagsasanib ng mga guro sa silid-aralan, ibang
tagapagturo, at nagbabayad ng buwis at grupo ng mangangalakal ang mungkahing
ito at nagpasiya na ang Proposisyon 92 ay maraming kahinaan at isang masamang
panukala para sa ating mga anak at sa California. Narito kung bakit:
ANG PROPOSISYON 92 AY WALANG PANANAGUTAN NA
KAILANGAN UPANG MASIGURO NA ANG PERA AY MAPUPUNTA SA
MGA SILID-ARALAN.
• Ito ay nag-aatas ng daan-daang milyon na mga dolyar sa paggasta ng
nagbabayad ng buwis na walang katiyakan na ang pera ay hindi masasayang
sa maraming burukrasya at “gastusin” ng administrasyon. Sa ilalim ng
Proposisyon 92, hindi kailanman malalaman ng mga nagbabayad ng buwis
kung paano tunay na ginasta ang mga pondo.
• Hindi nito inilalaan ang pera sa mga natatanging layunin tulad ng mga
computer, libro, at laboratoryo. Ito ay HINDI nangangailangan ng mga
pampublikong awdit at WALANG nakasaad na parusa sa maling paggamit
ng mga pondo.
• Ito ay katumbas ng isang blangkong tseke ng nagbabayad ng buwis na
gagastusin para umupa ng mga karagdagang mamamahala at administrador,
bibigyan sila ng mga napakalaking sahod, o ipagpapatayo sila ng mga
napakamahal na opisina.
ANG PROPOSISYON 92 AY NAG-AATAS NG PAGGASTA NG
NAGBABAYAD NG BUWIS NA WALANG PARAAN PARA MABAYARAN ITO.
• Wala sa batas na tumutukoy sa paraan para mabayaran ang lahat ng
mga bagong paggasta. Ang mga pulitiko ay hahayaang magpasiya. Sila ay

maaaring magtaas ng buwis sa pagbebenta o magdagdag ng bagong buwis
sa ibang mga bagay o maging magtaas sa ating mga buwis sa kinikita para
madagdagan ang pera na kakailanganin ng batas na ito. O, sila ay maaaring
magbawas ng pagpopondo sa edukasyon, kasama ang mga K-12 na paaralan.
• Lahat tayo ay gustong makatiyak na ang ating mga pampublikong paaralan
at kolehiyo ay may mga pondo na kailangan nila para magturo sa ating mga
anak, pero ang inisyatibong ito ay nagbibigay sa mga pang-komunidad na
kolehiyo ng may-kinikilingang trato. Hindi makatwirang gumastos ng $70
milyon para ibalik ang mga kabayaran na nasa pinakamababa na sa bansa
($20 lamang isang yunit-- at ang isang ikatlo ng karaniwan sa bansa) at
pagkatapos ay pagbayarin ang mga nagbabayad ng buwis ng mas mataas o
bawasan ang pagpopondo para sa ibang mga kritikal na pangangailangan.
ANG ESTADO AY MARAMI PANG IBANG MINAMADALI NA
KAILANGANG BIGYANG PANSIN, KATULAD NG PAGPOPONDO SA
MGA K-12 NA PAARALAN, PANGKALUSUGANG PANGANGALAGA,
AT PAMPUBLIKONG PANGKALIGTASAN.
• Ang California ay nahaharap pa rin sa patuloy na mga kakulangan sa
badyet-inaasahang mahigit na 5 bilyon na mga dolyar sa 2008. Ito ay
palalalain pa ng Proposisyon 92.
• Tayo ay hindi dapat magtali ng bagong iniaatas na paggasta sa ating
saligang-batas sa kapinsalaan ng edukasyon ng ating mga anak, ating
pangkalusugang pangangalaga at pagpapatupad ng batas.
MAYROONG MAS MAHUHUSAY NA MGA PARAAN PARA MAPABUTI
ANG ATING MGA PANG-KOMUNIDAD NA KOLEHIYO NA WALA ANG
LAHAT NG MGA PROBLEMANG NILILIKHA NG PROPOSISYON 92.
Ang Proposisyon 92 ay isang maling paraan.
Mangyaring sumama sa amin sa pagboto ng “HINDI” sa Proposisyon 92.
DAVID A. SANCHEZ, Presidente
California Teachers Association
BILL HAUCK, Presidente
California Business Roundtable
TERESA CASAZZA, Tumatayong Presidente
California Taxpayers’ Association

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRAN LABAN SA PROPOSISYON 92
Ang mga kalaban ng Proposisyon 92 ay nagsasabi na ang pagbabalik ng
mga kabayaran sa Pang-komunidad na Kolehiyo ay “hindi makatwiran”.
KAMI AY MGA ESTUDYANTE SA PANG-KOMUNIDAD NA
KOLEHIYO AT KAMI AY HINDI SUMASANG-AYON. Noong 2003-04,
nang ang batasan ay magtaas ng mga kabayaran mula $11 upang maging
$26 kada yunit, mga 305,000 estudyante ang nabawas sa pumasok sa Pangkomunidad na Kolehiyo sa California.
Ang mga kalaban ng Proposisyon 92 ay nagsasabi na hayaan natin ang
Lehislatura na patuloy na gumawa ng lahat ng mga desisyon. Iyon ay madali
nilang masasabi…SILANG LAHAT AY UMUUPA NG MGA TAONG
NANGHIHIKAYAT NA IPAGLALABAN SILA. Ang mga estudyante sa
Pang-komunidad na Kolehiyo ay walang “mga taong nanghihikayat…pero
kami ay mayroong kayo, ang mga botante.
ANG PROPOSISYON 92 AY HINDI NAGTATAAS NG INYONG
MGA BUWIS…ITO AY NAGPAPABABA NG ATING MGA
KABAYARAN. Ang batas ng estado ay nag-aatas sa walang kinikilingang
pambatasang tagasuri na bigyan-linaw ang anumang mga pagtataas ng buwis
sa Proposisyon 92, pero tingnan mabuti. Walang dapat bigyan-linaw dahil
ito ay hindi nagtataas ng mga buwis.
ANG PROPOSISYON 92 AY NAGBIBIGAY SA BAWAT TAGACALIFORNIA NG ISANG PAGKAKATAON NA MAKAPUNTA SA
KOLEHIYO. Ang mga nagtatapos sa Pang-komunidad na Kolehiyo ay nagiging
ating mga nars, bumbero, at opisyal ng pulisya. Pagkatapos makumpleto ang

pag-aaral, ang mga nagtatapos sa Pang-komunidad na Kolehiyo ay kumikita ng
$47,571…. pero $25,600 lamang kung sila ay hindi makakatapos.
ANG PROPOSISYON 92 AY NAGPROPROTEKTA SA MGA
BATAS SA PANANAGUTAN-GUMAGARANTIYA NA ANG PERA AY
GINAGASTA SA SILID-ARALAN.
Ang mga kabayaran sa mabilis na tumataas na kabayaran sa pangkomunidad na kolehiyo ay wala kundi buwis sa atin—mga estudyante sa
pang-komunidad na kolehiyo. Tayo ay mga magulang, beteranong galing
sa Iraq, at unang henerasyong mga estudyante sa kolehiyo na nagsisikap sa
ating pag-aaral para sa isang mabuting buhay.
Tayo ay nagtatrabaho sa pinakamababang kita para makaya nating makabili ng
mga libro, magbayad ng renta, magpalaki ng pamilya…at makatapos sa kolehiyo.
MANGYARING IBOTO ANG OO SA PROPOSISYON 92 AT
IBABA ANG ATING MGA KABAYARAN UPANG MAS MARAMING
TAGA-CALIFORNIA ANG MAKAKAPUNTA SA KOLEHIYO.
SALAMAT SA INYO.
STEFAN LEE, Estudyante
Sacramento City College
VALERIE NOVAK, Estudyante
San Joaquin Delta College
SAMUEL AGUILAR III, Estudyante

College of the Desert

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at hindi sinuri para sa
ganap na kawastuhan ng sinumang opisyal ng ahensiya.
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MGA LIMITASYON SA TAKDANG PANAHON NG PANUNUNGKULAN NG
MGA MAMBABATAS. INISYATIBONG SUSOG SA SALIGANG-BATAS.

OPISYAL NA PAMAGAT AT BUOD

93

NA GINAWA NG PANGKALAHATANG ABOGADO

MGA LIMITASYON SA TAKDANG PANAHON NG PANUNUNGKULAN NG MGA MAMBABATAS.
INISYATIBONG SUSOG SA SALIGANG-BATAS.
• Binabawasan ang kabuuang tagal ng panahon na maaaring magsilbi ang isang tao sa lehislatura ng estado mula 14
taon sa 12 taon.
• Pinahihintulutan ang isang taong magsilbi ng kabuuang 12 taon maging sa Kapulungan, sa Senado, o kombinasyon
ng dalawa.
• Magkakaloob ng panahon ng transisyon upang mapahintulutan ang mga kasalukuyang kasapi na magsilbi ng
kabuuang 12 na sunud-sunod na taon sa kapulungan kung saan sila kasalukuyang naninilbihan, kahit na may
anumang naunang serbisyo sa ibang kapulungan.
KABUURAN NG TANTIYA NG PAMBATASANG TAGASURI SA NETONG TAMA SA PANANALAPI NG ESTADO AT LOKAL NA PAMAHALAAN:
• Ang panukalang-batas na ito ay walang direktang tamang pananalapi sa mga estado o lokal na pamahalaan.
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ANALYSIS BY THE LEGISLATIVE ANALYST

CONTINUED

PAGSUSURI NG PAMBATASANG TAGASURI
KASAYSAYAN
Ipinasa ng mga botante ng estado ang Proposisyon
140 sa eleksiyon ng Nobyembre 1990. Kasama pati ang
iba pang mga pagbabago, pinalitan ng Proposisyon 140
ang Saligang-Batas ng Estado upang lumikha ng mga
limitasyon sa panahon ng panunungkulan sa Lehislatura—
Mga Kasapi ng Kapulungan at Senado. Binabawasan ng
mga limitasyon sa panahon ng panunungkulan ang bilang
ng taon na maaaring makapagsilbi ang mga indibidwal sa
Lehislatura. Sa kasalukuyan, karaniwang hindi maaaring
makapagsilbi ang isang indibidwal ng mahigit sa 14 na
taon sa Lehislatura. (Ang isang eksepsiyon ay kung ang
indibidwal ay magsisilbi ng karagdagang panahon sa
pamamagitan ng pagkumpleto sa mas maikli sa kalahati
ng panahon ng panunungkulan ng ibang tao.) Ang
serbisyo ng isang indibidwal ay limitado sa anim na taon
sa Kapulungan (tatlong dalawang-taon na panahon ng
panunungkulan) at walong taon sa Senado (dalawang
apat-taon na panahon ng panunungkulan).
MUNGKAHI
Mga Limitasyon sa Panahon Na Hindi Isinasaalangalang ang Pambatasang Kapulungan. Sa ilalim
ng panukalang-batas na ito, ang isang indibidwal ay
maaaring magsilbi ng kabuuang 12 na taon sa Lehislatura
(kumpara sa 14 na taon sa kasalukuyan). Hindi kagaya
ng kasalukuyang sistema, ang mga taong ito ay maaaring
pagsilbihan na hindi isinasaalang-alang kung sila ay
nasa Kapulungan o Senado. Sa ibang salita, ang isang
indibidwal ay maaaring magsilbi ng anim na dalawangtaon na panahon ng panunungkulan sa Kapulungan,

tatlong apat-taon na panahon ng panunungkulan sa
Senado, o ilang kombinasyon ng mga panahon ng
panunungkulan sa parehong kapulungan. (Kagaya ng
kasalukuyang batas, ang isang indibidwal ay maaaring
magsilbi ng karagdagang panahon sa pamamagitan ng
pagkumpleto ng mas maikli sa kalahati sa panahon ng
panunungkulan ng ibang tao.)

93

Mga Kasalukuyang Kasapi ng Lehislatura. Sa ilalim
ng panukalang-batas na ito, ang mga kasalukuyang
Kasapi ng Lehislatura ay maaaring magsilbi hanggang
sa kabuuang 12 na taon sa kanilang kasalukuyang
pambatasang kapulungan (kahit na ilang taon ang
pinagsilbihan na sa ibang kapulungan). Ito ay maaaring
magresulta sa paninilbihan na mas mahaba sa 14 na taon
ng ilang kasalukuyang Kasapi ng Lehislatura.
MGA EPEKTO SA PANANALAPI
Sa pamamagitan ng pagbago ng mga limitasyon sa
panahon ng panunungkulan para sa mga Kasapi ng
Lehislatura, malamang na papalitan ng panukalangbatas ang mga indibidwal na nagsisilbi sa Lehislatura
sa anumang oras. Ito ay walang direktang epekto sa
pananalapi sa kabuuang gastos o mga kita ng estado.
Ang naiibang komposisyon ng Lehislatura, gayunman,
ay malamang na humantong sa naiibang mga desisyon
na gagawin—bilang halimbawa sa pagsasabatas at badyet
ng estado—kaysa kung hindi ganito ang kaso. Ang mga
desisyong ito ay maaaring magkaroon ng epekto sa gastos
at mga kita ng estado. Anumang hindi direktang tama,
gayunman, ay hindi alam at imposibleng tantiyahin.
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PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 93
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Binabago ng Proposisyon 93 ang 17-taong-gulang na batas na naglilimita
sa panahon ng panunungkulan sa California para gawing mas epektibo
ang Lehislatura. Ang mapag-alaalang proposisyong ito ay nagbibigay ng
makatwirang balanse sa pagitan ng pangangailangang maghalal ng mga
bagong tao na may mga sariwang ideya, at ang pangangailangan ng mga may
karanasang mambabatas na may karunungan at kadalubhasaan para lutasin
ang mga komplikadong problemang hinaharap ng ating estado.
Ang kasalukuyang batas na naglilimita sa takdang panahon ng
panunungkulan sa California ay pinapayagan ang mga mambabatas na
magsilbi ng may kabuuang 14 taon: 3 dalawang-taong takdang panahon ng
panunungkulan sa Kapulungan ng Estado at 2 apat-na-taong panahon ng
panunungkulan sa Senado ng Estado.
Binabago ng Proposisyon 93 ang batas sa dalawang importanteng paraan:
• Binabawasan nito ang kabuuang bilang ng mga taon ng paglilingkod ng
bagong mga mambabatas mula sa 14 na taon ay magiging 12, at;
• Pinapayagan ang lahat ng 12 taon na ipagsilbi nang buo sa Kapulungan ng
Estado, Senado ng Estado, o ng kombinasyon ng pareho.
Ang simple pero importanteng mga pagbabagong ito ay magbibigay sa mga
mambabatas ng mas maraming oras sa pagtatrabaho para sa mga nagbabayad
ng buwis, at mas kaunting oras sa pag-aalala tungkol sa kung sa anong opisina
susunod na kakandidato.
Napag-alaman ng independiyenteng pag-aaral ng walang-kinikilingang
Institusyon ng Pampublikong Patakaran sa California (PPIC) na ang limitadong
panahon ng panunungkulan ay nakagawa ng importanteng mga benepisyo, pero
“nasamahan ng hindi inaasahang mga bunga [na] nagbawas ng kapasidad ng
Lehislatura na gawin ang pangunahing tungkulin.”
Napag-alaman ng pag-aaral na ito na ang limitadong panahon ng
panunugkulan ay nakapagparami ng mga potensiyal para sa “iresponsableng
pananalapi” sa Lehislatura, habang nagbibigay ng “mas kaunting pabuya,
karanasan, at pamumuno para iwasto ito.” Ang mabilis na pagpapalit
sa Lehislatura ay nakapagbawas din ng “pagkadalubhasa sa maraming
importanteng bahagi ng patakaran.”
Ang ibang independiyenteng mga pag-aaral ay humantong din sa
kaparehong mga konklusyon. Maaari mong mabasa ang mga pag-aaral na ito
sa www.termlimitsreform.com/studies.
Ang PPIC na pag-aaral ay nagrerekomenda ng natatanging mga
pagbabago sa ating kasalukuyang batas na limitasyon sa panahon
ng panunungkulan para “mapahusay ang abilidad ng Lehislatura na
magampanan ang kanyang papel.” Ang mga pagbabagong ito ang naging
batayan para sa mga reporma sa Proposisyon 93.

May tunay na pangangailangan na repormahin ang mga limitasyon sa
panahon ng panunungkulan:
• Ang Lehislatura ay nangangailangan ng dobleng panahon para maipasa ang
badyet ngayon kaysa noong tayo ay may mga limitasyon sa panahon ng
panunungkulan.
• Ang mga baguhang mambabatas na may kaunti o walang karanasan sa
patakaran ng estado ay siyang namamahala ngayon sa labindalawang
importanteng komite na nagpapasiya sa patakaran ng ating mga paaralan,
pabahay, trabaho, pampublikong kaligtasan, transportasyon, at ng kapaligiran.
Ang Proposisyon 93 ay hindi madyik na lunas sa ganitong mga problema.
Subalit ito ay isang importante at balanseng hakbang sa tamang direksiyon.
Gagawin nitong mas epektibo ang ating Lehislatura, mas may-pananagutan,
at mas mahusay lumutas ng mga problema na mahalaga sa inyo.
Ang pagpapahintulot sa mga mambabatas na magserbisyo ng 12 taon
sa alinman sa Kapulungan ng Estado o Senado ng Estado ay magbibigay
sa kanila ng pagkakataon na madagdagan ang kanilang karanasan at
kadalubhasaan—mahalaga sa pagharap sa mga komplikadong isyu sa
pampublikong patakaran na may pangmatagalang mga resulta. Ang mga
Komite ay pamumunuan ng mga may karanasang taga-gawa ng batas na
mas mahusay na nakakapagbantay sa mga namamahala sa estado. At marami
pang mga mambabatas ang titingin sa mga pangmatagalang pangangailangan
ng California, sa halip na sa kanilang maikling panunungkulan.
Sa pamamagitan ng pagsisilbi ng 12 taon sa isang kapulungan, mas
kaunting pulitiko ang magbabalak ng kanilang susunod na hakbang na
pampulitika sa sandaling sila ay mahalal—ang ibig sabihin mas kaunti ang
maglilikom ng pondo, kaunti ang “may musikang pag-ikot sa silya” at mas
maraming nasa-tamang oras na mga badyet.
Ang Proposisyon 93 ay siyang magpapabuti ng abilidad ng Lehislatura na
lumutas ng mga problema. Basahin ang PPIC na pag-aaral sa www.ppic.org.
Ang Proposisyon 93 ay nagbabalanse ng mga benepisyo ng mga limitasyon
sa panahon ng panunungkulan sa pangangailangan ng karagdagang karanasan
sa paggawa ng batas. Iboto ang “oo” sa Proposisyon 93.
BETTY JO TOCCOLI, Presidente
California Small Business Association
RICHARD RIORDAN, Dating Kalihim ng Edukasyon ng California
SUSAN SMARTT, Tagapagpaganap na Direktor
California League of Conservation Voters

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 93
Ang HINDI na boto sa Proposisyon 93 ay isang boto PARA sa mga
limitasyon sa panahon ng panunungkulan. Ang mga pulitiko sa karera at
makapangyarihang espesyal na interes na nagpondo sa kanila ay tumangging
irespeto ang mga nais ng mga tao. Sila ay naroon uli sa Proposisyon 93.
Ang tanging mga tao na gustong “repormahin” ang mga limitasyon sa
panahon ng panunungkulan ay ang mga pulitiko at mga espesyal na interes
na ang kapangyarihan ay binawasan ng mga limitasyon sa panahon ng
panunungkulan. Subalit huwag magpapaloko—ang Proposisyon 93 ay hindi
isang reporma.
Ang Proposisyon 93 ay hindi reporma kapag ito ay may espesyal na daan
na pinakikinabangan ng 42 nanunungkulang pulitiko na ang panunungkulan
ay tapos na sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng karagdagang
panahon sa opisina. Ang ilan sa mga pulitiko ay maaaring magsilbi ng
hanggang 20 taon sa opisina—kagaya ng dati bago natin ipinasa ang mga
limitasyon sa panahon ng panunungkulan.
Ang Proposisyon 93 ay hindi reporma kapag pinahahaba nito ang takdang
panahon ng panunungkulan ng mga pulitiko. Dinodoble nito ang mga
panahon ng panunungkulan sa Kapulungan mula 6 na taon ay magiging 12
taon at ginagawa ang panahon ng panunungkulan sa Senado na 50% na mas
matagal—dinadagdagan ang mga ito mula 8 taon ay magiging 12 taon.
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Ang Proposisyon 93 ay hindi reporma kapag ito ay dramatikong
nagdaragdag ng mga panahon ng panunungkulan sa mahigit na 80% ng mga
mambabatas ng estado.
Ang Proposisyon 93 ay hindi reporma kapag ang makapangyarihang mga
espesyal na interes na may nilalakad sa Lehislatura ay gumagastos ng milyunmilyong dolyar para maipasa ito.
Para malaman ang iba pa tungkol sa Proposisyon 93, ang pandaraya
upang lumpuhin ang mga limitasyon sa panahon ng panunungkulan,
mangyaring bisitahin ang www.stopthepoliticians.com.
Ang Proposisyon 93 ay isang arogante at sariling-paninilbihang pangaagaw ng kapangyarihan mga pulitiko sa karera. Iligtas ang mga limitasyon
sa panahon ng panunungkulan sa California—iboto ang HINDI sa
Proposisyon 93.
MARTHA MONTELONGO, Bise-Presidente
California Term Limits Defense Fund
JON COUPAL, Presidente
Howard Jarvis Taxpayers Association
STEVE POIZNER, Komisyoner ng Seguro sa California

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at hindi sinuri para sa
ganap na kawastuhan ng sinumang opisyal ng ahensiya.

PROP

93

MGA LIMITASYON SA TAKDANG PANAHON NG PANUNUNGKULAN NG MGA MAMBABATAS.
INISYATIBONG SUSOG SA SALIGANG-BATAS.

PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 93
Ang Proposisyon 93 ay isang pandaraya na maaaring magpahaba ng
panahon ng panunungkulan sa opisina ng mga pulitiko. Ito ay sadyang
mapanlinlang dahil sinasabing ito raw ay nagpapatatag ng mga limitasyon
sa panahon ng panunungkulan gayong ang totoo ito ay lulumpo sa mga
limitasyon sa panahon ng panunungkulan.
Ang Proposisyon 93 ay dinisenyo para linlangin ang mga botante at
isabotahe ang inaprubahan-ng-botante na mga limitasyon sa panahon ng
panunungkulan. Ito ay isinulat ng mga pulitiko ang karera at pinondohan ng
mga milyong dolyar mula sa espesyal na interes na may nilalakad sa Lehislatura.
Tingnan ang katotohanan at magpasiya para sa iyong sarili:
Ang Proposisyon 93 ay may espesyal na daan na pakikinabangan ng 42
nanunungkulang pulitiko na ang panahon ng panunungkulan ay tapos na sa
pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng karagdagang panahon sa opisina.
Ang ilang pulitiko ay maaari pang makapaglingkod ng hanggang 20 taon sa
opisina—kagaya ng dati bago natin ipinasa ang mga limitasyon sa panahon
ng panunungkulan.
Ang inisyatibo ay nagpapahaba ng mga panahon ng panunungkulan
ng mga pulitiko. Ito ay nagdodoble sa mga panahon ng panunungkulan
ng kapulungan na mula 6 taon ay magiging 12 taon at ginagawang mas
mahaba ng 50% ang mga takdang panahon ng panunungkulan sa Senado—
dinaragdagan sila an mula 8 taon ay magiging 12 taon.
Ang Proposisyon 93 ay ang magdaragdag ng malaki sa mga panahon ng
panunungkulan ng mahigit na 80% ng mga mambabatas ng estado. Ang mga
pulitiko ay magkakaroon ng karagdagang panahon para pagandahin ang
kanilang relasyon sa mga tagalobi.
Ito ang dahilan kung bakit ang Proposisyon 93 ay pinopondohan ng milyonmilyong dolyar mula sa mga malalaking espesyal na interes na may nilalakad sa
Lehislatura, kasama ng mga nagpapaunlad, kompanya ng enerhiya, mga interes
sa pagsusugal, malaking kompanya ng seguro, at abogado sa paglilitis.
Para maipagtanggol ang nais ng mga botante at mailigtas ang mga
limitasyon sa panahon ng panunungkulan sa California, bumoto ng HINDI
sa Proposisyon 93.
Paulit-ulit, ang mga taga-California ay bumoto para sa makatwirang
mga limitadong panahon ng panunungkulan para maalis ang pagkakasakal
ng gutom-sa-kapangyarihan na mga pulitiko ang karera sa lehislatura ng
ating estado. Ang kasalukuyang inaprubahan-ng-botante na mga limitasyon
sa panahon ng panunungkulan ay nag-aatas sa mga pulitiko na isuko ang
kanilang kapangyarihan at pantayin ang labanan para ang mga botante ay
magkaroon ng mas maraming mapipili sa mga eleksiyon.

Ito ang dahilan kung bakit ang mga pulitiko at kanilang mga kaibigan
na may espesyal na interes ay ayaw ng mga limitasyon sa panahon ng
panunungkulan. At ito ang dahilan kung bakit sila ay nagtatangkang
lokohin tayo upang suportahan ang Proposisyon 93.
Ang inisyatibong ito ay isinulat ng mga namumuno sa ating Lehislatura
ng estado na nagsisikap panatilihin ang paghawak sa kanilang kapangyarihan
at mga pakinabang. Alam nila, kung ito ay hindi papasa, sila ay maaalis sa
katungkulan sa susunod na taon.
Ang mga nangungunang grupo ng nagbabayad ng buwis sa California
ay sumasalungat sa Proposisyon 93. Sila ay nagsasabi na ito ay isa pang
pagtatangka ng mga pulitiko na lokohin ang publiko at iwasan ang mga
limitasyon sa panahon ng panunungkulan.
Pinupuna rin ng mga pahayagan ang inisyatibo, tinatawag ito na isang
“huwad na reporma”. Ang isang pahayagan ay nagsabi na ito “ay isang daan
para sa mga nasa katungkulan na.” Ang isa pa ay nag-ulat na ang inisyatibo
“ay magdaragdag sa tagal na pampulitika ng mga taga-gawa ng batas ng
estado sa California.” Ang pangatlo ay nagpahayag na “mukhang ang mga
mambabatas ay nagsisikap na pangalagaan ang mga sarili.”
Ang kasalukuyang batas sa mga limitasyon sa panahon ng
panunungkulan ng California ay nagbukas sa sistema at binigyan ng
kakayahan ang mga bagong tao na may mga sariwang ideya na maghangad
ng katungkulan. Pero ibinabalik ng Proposisyon 93 ang panahon at
nililimitahan ang mga pagkakataon para sa mas maraming babae at mga
minorya na maihalal sa Lehislatura.
Kung ang Proposisyon 93 ay papasa, ang mga pulitiko ang karera at mga
espesyal na interes ay mananalo. Ang mga botante ng California ay matatalo.
Ang Proposisyon 93 ay isang pandaraya upang sirain ang mga nais ng
mga botante. Huwag hayaan na ang mga pulitiko at mga espesyal na interes
na malinlang tayo. Huwag magpaloko sa madayang pagsisikap na ito na
isabotahe ang mga limitasyon sa panahon ng panunungkulan. BUMOTO
NG HINDI sa PROPOSISYON 93.
LEWIS K. UHLER, Presidente
National Tax Limitation Committee
JULIE VANDERMOST, Presidente
California Women’s Leadership Association
TIMOTHY J. ESCOBAR, Bise-Presidente
U.S. Term Limits

PAGPAPABULAAN SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSITION 93
Tingnan mabuti kung sino ang umaatake sa Proposisyon 93.
Ang isang grupo sa Silangang Baybayin na tinatawag na “U.S. Term
Limits” ay ang pangunahing kalaban ng Proposisyon 93. Narito ang mga
dapat ninyong malaman tungkol sa kanila:
Noong Oktobre 2, 2007, ang isang nangungunang opisyal ng U.S. Term
Limits ay kinasuhan dahil sa pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa
pangangampanya.
Noong nakaraang taon, inihantad ng mga pahayagan sa Oregon na ang U.S.
Term Limits ay gumagamit ng pera mula sa labas ng estado para itaguyod ang
isang inisyatibong huwad na reporma, na tinanggihan ng mga botante. (The
Oregonian, “Kinulayan ng Pera ng N.Y. ang balota ng Oregon,” Agosto 5, 2006.)
Ang Kalihim ng Estado ng Hilagang Dakota ay nagparatang sa kanilang
pangangampanya ng “panlilinlang, pandaraya, pagsasabwatan, pagbibigay ng
sinumpaang pagsasabi ng hindi totoo, at kawalan ng paggalang sa Saligangbatas at batas ng estado.”
Ngayon ang mga tao ring ito ay pumunta sa California upang
mangampanya laban sa Proposition 93.
Sinasabi nila na ang Proposisyon 93 “ay nagpapahaba ng mga panahon ng
panunungkulan ng mga pulitiko.” Sa katotohanan, BINABAWASAN nito
ang panahon na ang mga mambabatas ay maaaring magsilbi na mula 14 ay
magiging 12 taon. Para umayon sa saligang-batas, ang mga kasalukuyang
taga-gawa ng batas ay maaaring magsilbi ng KABUUAN na 12 taon

sa kapulungang kinaroroonan nila…HINDI 12 taon pa. Hindi nating
makakayang mawala ang karanasan na nakuha ng mga kasalukuyang tagagawa ng batas; ito ay kailangang-kailangan para makatulong sa paglutas ng
mga problema ng California.
Sinasabi nila na sinarhan ng Proposisyon 93 ang pinto sa mga babae at
mga minorya. Hindi ito totoo. Hinahayaan ng Proposisyon 93 ang mga
mambabatas na gumugol ng mas maraming panahon sa pagtatrabaho para
sa mga nagbabayad ng buwis at mas kaunting panahon sa pangangampanya
para sa kanilang susunod na katungkulan.
Huwag magpaloko. Pinapabuti ng Proposisyon 93 ang batas na mga
limitasyon sa panahon ng panunungkulan sa California sa pamamagitan ng
makatwirang balanse sa pagitan ng pangangailangan ng mga bagong ideya at
ang madaliang pangangailangan para sa may karanasang mga mambabatas
para malutas ang hinaharap na mga komplikadong problema ng ating
estado. Iboto ang OO.
LIANE M. RANDOLPH, Dating Tagapangulo
California Fair Political Practices Commission
RICK MATTOS, Presidente
California Association of Highway Patrolmen
ELIZABETH M. PERRY, Direktor ng Pampublikong Patakaran
Older Women’s League of California

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga may-akda at hindi sinuri para sa
ganap na kawastuhan ng sinumang opisyal ng ahensiya.
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MGA PAHAYAG NG LAYUNIN NG PARTIDONG PAMPULITIKA
PARTIDONG REPUBLIKANO
Ang Partidong Republikano ay nangangako ng pagpapabuti sa
kalidad ng ating buhay sa bawat bahagi ng California. Nagtatrabaho
kami upang makamit ito sa pamamagitan ng paglikha ng mga trabaho,
pagpapabuti ng mga paaralan, pagpapanatiling ligtas ang ating mga
komunidad, at pagpapabuti ng pangangalagang pangkalusugan at
kapaligiran ng estado.
Mga Pangunahing Prayoridad:
• Pagtataguyod ng ekonomiya na lumilikha ng mga bagong trabaho
para sa lahat ng mga taga-California
• Pagpapabuti sa mga sistema ng edukasyon at pangangalagang
pangkalusugan ng estado upang mapabuti ang kalidad ng ating buhay

• Pagpoprotekta sa mga nagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng
paglilimita sa mga buwis at pagpilit sa pamahalaan na mamuhay sa abot
lamang ng makakaya nito
Samahan kami sa pagtatayo ng isang mabuting California na
nagkakaloob ng pagkakataon sa mga pamilya ngayon at sa susunod na
henerasyon.
Ang Partidong Republikano ay may higit sa 5.3 milyong miyembro
sa California. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 818-8415210 o bisitahin ang www.cagop.org.

The California Republican Party
Ron Nehring, Tagapangulo
Ronald Reagan California Republican Center
1903 West Magnolia Boulevard, Burbank, CA 91506

(818) 841-5210
Website: www.cagop.org

PARTIDONG LUNTIAN
Ang Pagbotong Luntian para sa pangulo ay pagboto para sa tanging
pambansang partido na:
• Sumusuporta sa madaliang pagpapauwi ng mga tropa mula sa Iraq,
pagsasara ng Guantanamo, at pagtatapos sa Batas ng Makabayan na
laban sa mga kalayaang sibil.
• Sumusuporta sa mga madalian, malalakas na hakbang upang tugunan
ang pagbabago ng klima sa pamamagitan ng episyenteng paggamit,
konserbasyon, at malinis na nababagong enerhiya.
• Sumusuporta sa panlahat na pangangalagang pangkalusugan.
• Bukas na tinatanggap na ang proseso ng eleksiyon sa Florida noong
2000 ay ninakaw at namuno sa muling pagbilang sa Ohio noong 2004.
• Sinusuportahan ang mapapatotohan ng botante na masusuring papel at
pagkodigo ng bukas na pinagkukunan para sa mga computer na makina
sa pagboto upang mabawasan ang pandaraya sa eleksiyon sa hinaharap.
• Sinusuportahan ang pag-aalis ng lipas na sa panahon na Elektoral na
Kolehiyo at pagpapalit dito ng isang pambansang popular na boto.
• Sinusuportahan ang kaagad na botohan ng mga nangunang botante
upang bigyan ng kakayahan ang mga botante na rangguhan ang mga
kandidato, protektahan ang pamamayani ng mayoriya at pagpili ng botante.

Green Party of California
P.O. Box 2828, Sacramento, CA 95812

• Sinusuportahan ang 100% pugtustos ng publiko sa mga kampanya;
libreng oras para sa mga kandidato sa ating mga pag-aari ng publiko
na radyo at TV; at pawalang-bisa ang mga hindi makatarungang batas
sa daan sa balota na nagbibigay ng kalamangan sa mga pangunahing
partido at hinahadlangan ang mga ikatlong partido at mga
independiyente.
• Sumusuporta sa pagkatawan ayon sa proporsiyon, kaparehong-araw
na pagpaparehistro ng botante, at isang karapatang bumoto ayon sa
saligang-batas.
• Sinasalungat ang maagang primarya na pagbalasa ng pagtatakda
na ginagantimpaan ang mga kampanya ng malaking pera/media
sa kapinsalaan ng mga nakabase sa komunidad, pangmasang pagoorganisa.
• Sinusuportahan ang higit sa dalawang tinig lamang sa mga debateng
pampanguluhan sa pangkalahatang halalan.
• Sinusuportahan ang mga nakakabuhay na suweldo, mga karapatan ng
mga imigrante, at edukasyon hindi pagkabilanggo.

(916) 448-3437
E-mail: gpca@cagreens.org Website: www.cagreens.org

PARTIDONG KAPAYAPAAN AT KALAYAAN
Ang Partidong Kapayapaan at Kalayaan ng California ay
naninindigan para sa demokrasya, pagtutulungan, at pagbabahagi.
Gusto naming organisahin at turuan ang publiko upang
magkakasamang kumilos upang matugunan ang mga pangangailangan
ng tao.
Ang partido ay naniniwala na ang tungkulin ng pamahalaan
ay tiyakin na ang bawat isa ay may trabaho, bahay, edukasyon,
pangangalagang pangkalusugan at pantay na mga karapatan.
Sinusuportahan namin ang pagkakapantay-pantay sa pag-aasawa, mga
karapatan sa imigrasyon, organisadong paggawa, at panlahat na
iisang-nagbabayad na pangangalagang pangkalusugan. Sinasalungat

namin ang kasalukuyang aksiyon ng militar ng Estados Unidos sa Iraq
at Afghanistan.
Ang aming mga pangunahing prayoridad ay:
1. Pauwiin ang lahat ng mga tropa ngayon.
2. Doblehin ang pinakamababang suweldo.
3. Isang sistema ng libre, mahusay na pangangalagang pangkalusugan
para sa lahat.
Ang karagdagang impormasyon tungkol sa Partidong Kapayaan at
Kalayaan ay matatagpuan sa www.peaceandfreedom.org.

Peace and Freedom Party of California
5960 South Land Park Drive #385, Sacramento, CA 95822

(510) 465-9414, (323) 759-9737
Website: www.peaceandfreedom.org
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Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng bunutan.
Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga partidong pampulitika at ang
katumpakan ay hindi sinuri ng alinmang opisyal na ahensiya.

MGA PAHAYAG NG LAYUNIN NG PARTIDONG PAMPULITIKA
PARTIDONG LIBERTARYAN
Ang Partidong Libertaryan ay ang pinakamahusay na mapipili ng
Amerika para sa pamahalaan. Tulad ninyo, kami ay may mga trabaho,
negosyo, pamilya, at mga pangarap. Pumasok kami sa larangan
ng pulitika upang ibalik ang kalayaan at mga pinahahalagahang
Amerikano. Kami ay nagtatrabaho upang magkaroon ng isang
pamahalaan na nagbubuwis at gumagasta nang mas kaunti at hindi
nakikialam sa inyong personal na buhay.
Kung inilalarawan mo ang sarili bilang mapag-ubaya sa kapwa at
responsable sa pananalapi, ikaw ay isang Libertaryan!
Naniniwala kami na ikaw, hindi ang pamahalaan, ang dapat
magpasiya kung paano patatakbuhin ang iyong buhay, libreta de
bangko, pagreretiro, edukasyon, at pamilya.
Ang Partidong Libertaryan ay sumusuporta sa iyong karapatan na:
• Panatilihin sa sarili ang iyong kinikita. Bawasan o alisin ang mga
buwis tuwing posible.

• Patakbuhin ang iyong sariling negosyo at tamasahin ang iyong ari-arian.
Ang pagbawas ng mga regulasyon at papeles ay lumilikha ng mga
karagdagang trabaho, mas matataas na suweldo, at mas mabababang presyo.
• Turuan ang iyong mga anak ayon sa ipinalalagay mong angkop.
• Piliin ang iyong sariling istilo ng pamumuhay. Hindi ka dapat ituring
ng pamahalaan na isang kriminal dahil sa iyong mga pinili sa mga
relasyon, libangan, o paggamot na medikal.
• Tunay na pantay na pagtrato sa ilalim ng batas anuman ang lahi,
kasarian, relihiyon, sekswalidad, o mga personal na katangian.
• Mag-ari ng baril. Ang pagtatanggol sa sarili ay isang karapatan, hindi
isang pabor na pampulitika.
Kami ang ikatlong pinakamalaking partidong pampulitika sa Estados
Unidos, na mas marami ang mga miyembro ng partido na nahalal sa
mga katungkulan kaysa sa lahat ng ibang mga maliliit na partido na
pinagsama. Samahan kami ngayon!

Libertarian Party of California
14547 Titus Street, Suite 214, Panorama City, CA 91402-4935

(877) 884-1776
E-mail: office@ca.lp.org Website: www.ca.lp.org

PARTIDONG AMERIKANONG INDEPENDIYENTE
Ang Partidong Amerikanong Independiyente ay ang partido ng
maayos na kalayaan sa isang bansa sa ilalim ng Diyos. Naniniwala kami
sa mahigpit na pagsunod sa nakasulat na batas. Naniniwala kami na
ang Saligang-Batas ay ang kontrata ng Amerika sa sarili. Ang sadyang
pagbaluktot nito ay humantong sa paglabag sa ating iginagarantiya
ng Ikasampung Susog na karapatan sa limitadong pamahalaan—na
di-maiiwasang nag-aatas ng mapang-aping pagbubuwis. Ang
pagpapatupad nito ay mag-aalis ng pasaning ito.
Pinalaya mula sa walang-batas na pang-aapi ng Liberal na
pamamahala maaari na nating gamitin nang mapagmalasakit at
makatarungan ang ating enerhiya at pagkamalikhain upang magkaloob
para sa ating mga sarili at sa ating mga pamilya. Pagkatapos ay
magtatatag tayo ng isang tunay na malaya at responsableng institusyon
at muling igigiit ang basikong karapatan ng tao sa ari-arian.

Naniniwala kami sa pagpoprotekta sa lahat ng buhay ng tao gaano
man kahina, walang-depensa, o nawawalan ng pag-asa; ineendorso ang
pamilya bilang mahalagang kuta ng kalayaan, habag, responsibilidad, at
kasipagan; at ipinapahayag ang karapatan at responsibilidad ng pamilya
na mag-alaga, magdisiplina, at magturo sa kanilang mga anak.
Iginigiit namin ang ganap, kasabay na iginagarantiya ng IkalawangSusog na karapatan ng mga indibidwal sa pagtatanggol sa sarili kasama
ng isang malakas na panlahat na depensa, isang panlahat na depensa na
nangangailangan ng isang pambansang kataas-taasang kapangyarihan
na hindi napinsala ng mga walang-ingat na kasunduan. Sinasalungat
namin ang lahat ng labag sa batas na imigrasyon. Sinusuportahan
namin ang mga protektadong hangganan at mga patakaran sa
imigrasyon na nag-iimbita sa pinakamahusay sa mundo na samahan
tayo sa kalayaan.

American Independent Party
Ed Noonan, Tagapangulo sa Estado
1561 N. Beale Rd., Marysville, CA 95901-6812

(530) 743-6878
Website: www.aipca.org

PARTIDONG DEMOKRATIKO
Ngayong ang Iraq ay nasa putikan at ang ekonomiya ay nasasaktan,
pinangungunahan ng krisis sa pabahay, kailangan ng Amerika ng pagbabago.
Pagkatapos ng ating primarya, ang mga Demokratiko at
Independiyente ay dapat sumuporta sa aming hinirang upang matiyak
ang pagbabagong kailangan natin.
Ang mga Demokratiko ay matagal na nakipaglaban upang lumikha ng
isang masiglang ekonomiya, pabutihin ang edukasyon, tiyakin ang kaligtasan
ng publiko at pambansang seguridad, palawakin ang daan sa pangangalagang
pangkalusugan, at tulungan ang mga naghihirap na gitnang uri.
Ang mga nakamit at prayoridad ng Demokratiko sa ilalim ni Ispiker
ng Kapulungan Nancy Pelosi ay kabilang ang:
• Unang pagtaas sa pinakamababang suweldo sa 10 taon
• Reporma sa edukasyon upang tiyakin na nangunguna ang Amerika sa
pananaliksik at teknolohiya
• Pagtaas ng suweldo ng militar
• Mga bagong pamantayan sa mahusay na pangangalaga para sa mga
nasugatang tropa at beterano

• 50,000 bagong opisyal ng pulisya
• Mga mahihigpit na tuntunin upang itatag ang pinakamataas na
pamantayan sa etika sa kasaysayan ng Kongreso
Sa pamamagitan ng paghalal sa isang Demokratiko sa White House at
mga Demokratiko sa Kongreso, patuloy kaming makikipaglaban para sa:
• Responsableng pagpapasigla sa ekonomiya at seguridad sa trabaho
para sa mga nagtatrabahong Amerikano
• Karapatan ng isang babae na pumili
• Proteksiyon ng Seguridad na Panlipunan at Medicare
• Pagtatapos ng giyera sa Iraq
• Higit na kalayaan sa enerhiya
Ang mga Demokratiko ang tanging pangunahing partido na
nagpapahintulot sa mga Independiyente na bumoto sa aming
pampanguluhang primarya. Sumama sa aming ugnayan sa
www.cadem.org/signup.

California Democratic Party
Senador Art Torres (Ret.), Tagapangulo
1401 21st Street, Suite 200, Sacramento, CA 95811

(916) 442-5707 / 5715 Fax
(310) 407-0980 / 0981 Fax
E-mail: info@cadem.org Website: www.cadem.org

Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng bunutan.
Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga partidong pampulitika at ang
katumpakan ay hindi sinuri ng alinmang opisyal na ahensiya.
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PROPOSISYON 91

kapalit ng kuwentang iyan, ay maaari lamang ipautang sa Pangkalahatang
Pondo kung ang isa sa mga sumusunod na kondisyon ay ipinataw:

Ang inisyatibong panukalang-batas na ito ay isinumite sa mga mamamayan
ng California alisunod sa mga probisyon ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng
Saligang-Batas ng California.

(a) Na anumang halagang ipinautang ay dapat mabayaran nang buo sa
kuwenta sa kaparehong taon ng pananalapi kung kailan ginawa ang utang,
maliban kung ang pagbayad na iyan ay maaaring antalahin hanggang sa
petsa na hindi hihigit sa 30 araw pagkatapos ng petsa na pagpapatibay ng
panukalang-batas sa badyet para sa susunod na taon ng pananalapi.

Ang inisyatibong panukalang-batas na ito ay nagsususog, nagpapawalangbisa, at nagdaragdag ng mga seksiyon sa Saligang-Batas ng California;
samakatuwid, ang mga umiiral na mga probisyong iminumungkahing alisin ay
inilimbag sa tipong pantanggal at ang mga bagong probisyong iminumungkahing
idagdag ay inilimbag sa tipong italika upang maipakita na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSIYON 1. TITULO.
Ang batas na ito ay kikilalanin, at maaaring tukuyin na, Batas na
Nagbibigay Proteksiyon sa Pagpopondo ng Transportasyon ng 2006.

SEKSIYON 2. MGA NATUKLASAN AT DEKLARASYON.
Natuklasan at idinedeklara ng mga tao ang mga sumusunod:
(a) Ang mga daan at haywey ay nasisira nang napakabilis.
(b) Ang sanhi ng pagkasira ay ang taunang pag-uukol sa iba ng
Lehislatura ng estado sa mga buwis ng gasolina at diesel para sa mga layuning
iba sa transportasyon.
(c) Ang layunin ng Batas na ito ay patigilin ang mga pag-uukol sa iba,
pangalagaan ang mga kitang ito para sa mga layuning pang-transportasyon kung saan
nakalaan ang mga ito, at iutos na bayaran ang mga pondong pang-transportasyon na
inukol sa iba noon nakaraan para sa mga layuning hindi pang-transportasyon.
(d) Kung ang isang malaking likas na sakuna o iba pang malalang
emerhensiya ay naging sanhi ng malubhang pinsala sa sistema ng transportasyon
ng California, ang mga sapat na pondo ay kaagad na makukuha upang ayusin
ang pinsala at gawin uli ang sistema ng transportasyon.

SEKSIYON 3. Seksiyon 6 ng Artikulo XIX ng Saligang-Batas ng
California ay sinususugan upang mabasa na:
SEK. 6. Ang mga kita sa buwis na itinalaga sa ilalim ng artikulong ito
ay maaari lamang ipautang sa Pangkalahatang Pondo kung ang isa sa mga
sumusunod na kondisyon ay ipinataw:
(a) Na anumang halaga na ipinautang ay dapat mabayaran nang buo sa
pondo kung saan hiniram sa panahon ng kaparehong taon ng pananalapi kung
kailan ginawa ang utang, maliban kung ang pagbayad na iyan ay maaaring antalahin
hanggang sa petsa na hindi hihigit ng 30 araw pagkatapos ng petsa ng pagpapatibay
ng panukalang-batas sa badyet para sa susunod na taon ng pananalapi.
(b) Na anumang halaga na ipinautang ay dapat mabayaran nang buo sa
pondo kung saan hiniram sa loob ng tatlong taon ng pananalapi mula sa petsa
kung kailan ginawa ang utang at ang isa sa mga sumusunod ay nangyari:
(1) Nagproklama ang Gobernador ng estado ng emerhensiya at
idinedeklara na ang emerhensiya ay magreresulta sa isang makahulugang
negatibong tama sa pananalapi sa Pangkalahatang Pondo.
(2) Ang kabuuang halaga ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo para sa
kasalukuyang taon ng pananalapi, na ipinakita ng Gobernador sa isang ulat sa
Lehislatura noong Mayo ng kasalukuyang taon ng pananalapi, ay mas mababa sa
kabuuang halaga ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo para sa nakaraang taon
ng panalalapi, na iniakma para sa pagbabago ng halaga ng pamumuhay at ang
pagbabago sa populasyon, na nakalagay sa badyet na isinumite ng Gobernador
alinsunod sa Seksiyon 12 ng Artikulo IV ng kasalukuyang taon ng pananalapi.
(c) Wala sa seksiyon ito ang nagbabawal sa Lehislatura na mag-awtorisa
Ang Lehislatura ay maaaring, sa pamamagitan ng batas, mag-awtorisa ng mga
utang sa mga lokal na ahensiya ng transportasyon, lungsod, county, o mga
lungsod at county, mula sa mga pondong isinasailalim sa artikulong ito, para
sa mga layuning inawtorisa sa ilalim ng artikulong ito. Anumang utang na
inawtorisa na inilarawan nitong subdibisyon seksiyon ay babayaran, na may
kasamang tubo sa antas na ibinayad sa perang nasa Pooled Money Investment
Account, o anumang kapalit ng kuwentang iyan, sa tagal ng panahon na
ipinautang ang pera, sa pondo kung saan ito hiniram, nang hindi lalampas ng
apat na taon pagkatapos ng petsa kung kailan ginawa ang utang.

SEKSIYON 4. Seksiyon 1 ng Artikulo XIX A ng Saligang-Batas ng
California ay pinawawalang-bisa.
SEKSIYON 1. Ang mga pondo sa Kuwenta ng Pampublikong
Transportasyon na nasa Pondong Pang-Transportasyon ng Estado, o anumang
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(b) Na anumang halaga na ipinautang ay dapat mabayaran nang buo
sa kuwenta sa loob ng tatlong taon ng pananalapi mula sa petsa kung kailan
ginawa ang utang at ang isa sa mga sumusunod ay nangyari:
(1) Nagproklama ang Gobernador ng estado ng emerhensiya at
idinedeklara na ang emerhensiya ay magreresulta sa isang makahulugang
negatibong tama sa Pananalapi sa Pangkalahatang Pondo.
(2) Ang kabuuang halaga ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo para sa
kasalukuyang taon ng pananalapi, na ipinakita ng Gobernador sa isang ulat sa
Lehislatura noong Mayo ng kasalukuyang taon ng pananalapi, ay mas mababa
sa kabuuang halaga ng mga kita sa Pangkalahatang Pondo para sa nakaraang
taon ng pananalapi, na nakalagay sa badyet na isinumite ng Gobernador
alinsunod sa Seksiyon 12 ng Artikulo IV ng kasalukuyang taon ng pananalapi.

SEKSIYON 5. Seksiyon 1 ng Artikulong XIX B ng Saligang-Batas ng
California ay sinususugan upang mabasa na:
SEKSIYON 1. (a) Para sa taon ng pananalapi ng 2003-04 at bawat
susunod pang taon ng pananalapi, lahat ng pera na kinulekta sa panahon ng
taon ng pananalapi mula sa buwis sa ilalim ng Batas sa Buwis sa Pagbebenta at
Paggamit (Bahagi 1 (na nag-uumpisa sa Seksiyon 6001) ng Dibisyon 2 ng Kodigo
sa Kita at Pagbubuwis), o anumang kapalit ng batas na iyan, pagkatapos ng
pagbenta, pag-imbak, paggamit, o iba pang pagkagamit sa Estadong ito ng
gasolina ng sasakyang de-motor, at dineposito sa Pangkalahatang Pondo ng
Estado alinsunod sa batas na iyan, ay ililipat sa Pondo ng Pamumuhunan sa
Transportasyon, na sa pamamagitan nito ay nililikha sa Tesoreriya ng Estado.
(b) (1) Para sa mga taon ng pananalapi ng 2003-04 hanggang 2007-08, na
pinagsama, ang mga pera sa Pondo ng Pamumuhunan sa Transportasyon ay
itatalaga, pagkalaan ng Lehislatura, alinsunod sa seksiyon 7104 ng Kodigo sa Kita
at Pagbubuwis na kung paano binasa sa seksiyong iyan noong Marso 6, 2002.
(2) Para sa taon ng pananalapi na 2008-09 at bawat susunod pang taon
ng pananalapi, ang mga pera sa Pondo ng Pamumuhunan sa Transportasyon
ay itatalaga na tanging para sa sumusunod na mga layunin:
(A) Pampublikong sasakyan at pangmaramihang transportasyon.
(B) Mga proyektong pagpapabuti ng kapital sa transportasyon, sasailalim
sa mga batas na namamahala sa Programang Pagpapabuti sa Transportasyon
ng Estado, o anumang kapalit ng programang iyan.
(C) Pagpapanatili ng mga kalsada at daang-bayan, pagbabagong-ayos,
pagbabagong-tayo, o pag-aayos ng pinsala ng bagyo na isinagawa ng mga
lungsod, kabilang ang lungsod at county.
(D) Pagpapanatili ng mga kalsada at haywey, pagbabagong-ayos,
pagbabagong-tayo, o pag-aayos ng pinsala ng bagyo na isinagawa ng mga
county, kabilang ang lungsod at county.
(c) Para sa taon ng pananalapi ng 2008-09 at sa mga susunod pang mga
taon ng pananalapi, ang mga pera sa Pondo ng Pamumuhunan sa Transportasyon
ay itatalaga, pagkalaan ng Lehislatura, ayon sa mga sumusunod:
(A) Dalawampung porsiyento ng mga pera para sa mga layuning
nakasaad sa subparagraph (A) ng talataan (2) ng subdibisyon (b).
(B) Apatnapung porsiyento ng mga pera para sa mga layuning nakasaad
sa subparagraph (B) ng talataan (2) ng subdibisyon (b).
(C) Dalawampung porsiyento ng mga pera para sa mga layuning
nakasaad sa subparagraph (C) ng talataan (2) ng subdibisyon (b).
(D) Dalawampung porsiyento ng mga pera para sa mga layuning
nakasaad sa subparagraph (D) ng talataan (2) ng subdibisyon (b).
(d) (1) Maliban kung hindi nakasaad sa talataan (2), ang Ang paglipat ng
mga kita mula sa Pangkalahatang Pondo ng Estado sa Pondo ng Pamumuhunan
sa Transportasyon alinsunod sa subdibisyon (a) ay maaaring matigil, buo o
bahagi, para sa isang anumang taon ng pananalapi bago ang 2007-08 na taon ng
pananalapi kung lahat pareho ng mga sumusunod na kondisyon ay natugunan:
(A) Ang Gobernador ay mag-iisyu ng isang proklamasyon na
nagdedeklara na, dahil sa matinding kahirapan sa pananalapi ng estado, ang
pagtigil ng paglipat ng mga kita na iniaatas ng subdibisyon (a) ay kailangan.
(1) Ang Gobernador ay nag-isyu ng proklamasyon na nagdedeklara na ang
paglipat ng mga kita alinsunod sa subdibisyon (a) ay magreresulta sa malaking
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negatibong tama sa pananalapi sa maraming tungkulin ng pamahalaan na
pinopondohan ng Pangkalahatang Pondo ng Estado.
(B) (2) Ang Lehislatura ay nagsasabatas sa pamamagitan ng batas,
alinsunod sa isang panukalang-batas na ipinasa sa bawat kapulungan ng
Lehislatura sa pamamagitan ng botong pagtawag sa mga pangalan na ipinasok
sa talaan, dalawang-ikatlo ng mga kasapi ay sumasang-ayon, ang pagtigil sa
taon ng pananalapi na iyan ng paglipat ng mga kita na iniaatas ng alinsunod sa
subdibisyon (a) at sa kondisyon na ang panukalang-batas ay hindi naglalaman
ng anumang iba pang walang kaugnayang probisyon.
(C) Nang hindi lalampas sa petsa ng pagkakabisa ng batas na inilarawan
sa subparagraph (B), ang isang hiwalay na batas ay isinabatas na nagsasaad ng
buong pagbayad sa Pondo ng Pamumuhunan sa Transportasyon ng kabuuang
halaga ng kita na hindi inilipat sa pondong iyan bilang resulta ng pagtigil, kabilang
ang tubo na isinasaad ng batas. Ang buong kabayarang ito ay dapat gagawin nang
hindi lalampas sa katapusan ng pangatlong taon ng pananalapi na kaagad na
sumusunod sa unang taon ng pananalapi kung kailan inaaplay ang pagtigil.
(2) (A) Ang paglipat na iniaatas ng subdibisyon (a) ay hindi ititigil nang
mahigit na dalawang taon ng pananalapi sa anumang panahon sa 10 na sunudsunod na taon ng pananalapi, kung saan ang panahon ay nag-uumpisa sa
unang taon ng pananalapi na nagsisimula sa o pagkatapos ng Hulyo 1, 2007,
kung saan ang paglipat ay iniaatas ng subdibisyon (a) ay itinigil.
(B) Ang paglipat na iniaatas ng subdibisyon (a) ay hindi itigil sa anumang taon
ng pananalapi kung ang buong kabayaran na iniaatas ng isang batas na pinagtibay
alinsunod sa subparagraph (C) ng talataan (1) ay hindi pa nakumpleto.
(e) (1) Ang kabuuang halaga, umpisa noong Hulyo 1, 2007, ng mga kita na
inilipat mula sa Pangkalahatang Pondo ng Estado sa Pondo ng Pamumuhunan
sa Transportasyon dahil sa isang pagtigil alinsunod sa subdibisyon (d) ay dapat
bayaran sa Pondong Pang-Transportasyon nang hindi lalampas sa Hunyo 30,
2017. Hanggang ang kabuuang halagang ito ay mabayaran, ang halagang
babayaran na dapat gawin sa bawat taon ng pananalapi ay hindi dapat mas
mababa sa 1/10 ng kabuuang halagang dapat bayaran.
(2) Ang Lehislatura ay maaaring magtadhana sa pamamagitan ng batas
ng pag-iisyu ng mga bono ng Estado o mga lokal na ahensiya kung naaangkop, na
ginagarantiyahan ng mga kabayarang iniaatas ng talataan (1). Ang mga pinagbilhan sa
pagbebenta ng mga bono ay dapat gamitin para sa mga layuning kaayon ng artikulong
ito, at para sa mga gastos na may kaugnayan sa pag-iisyu at pagbebenta ng mga bono.
(e) (f) Ang Lehislatura ay maaaring magpatibay ng batas na nagbabago
ng porsiyento ng bahaging isinaad sa subdibisyon (c) sa pamamagitan
ng panukalang-batas na ipinasa sa bawat kapulungan ng Lehislatura sa
pamamagitan ng boto sa pagtawag sa mga pangalan na ipinasok sa talaan,
dalawang-ikatlo ng mga kasapi ay sumasang-ayon, sa kondisyon na ang
panukalang-batas ay hindi naglalaman ng iba pang hindi kaugnay na probisyon
at ang mga perang inilarawan sa subdibisyon (a) ay ginasta para sa tanging
mga layuning nakasaad sa talataan (2) ng subdibisyon (b).
(f) (1) Ang halagang katumbas ng kabuuang halaga ng mga kita na hindi
inilipat mula sa Pangkalahatang Pondo ng Estado sa Pondo ng Pamumuhunan sa
Transportasyon, umpisa noong Hulyo 1, 2007, dahilan sa pagtigil ng paglipat ng
mga kita alinsunod sa nakasaad sa seksiyong ito noong Enero 1, 2006, ngunit hindi
kasama ang halagang dapat babayaran sa Pondo ng Ipinagpalibang Pamumuhunan
sa Transportasyon alinsunod sa Seksiyon 63048.65 ng Kodigo ng Pamahalaan ay
dapat mailipat mula sa Pangkalahatang Pondo sa Pondo ng Pamumuhunan sa
Transportasyon nang hindi lalampas sa Hunyo 30, 2016. Hanggang hindi naililipat
ang kabuuang halagang ito, ang halaga ng ililipat na kabayaran na dapat gawin sa
bawat taon ng pananalapi ay hindi mas mababa sa isang-ikasampu ng halagang
iniaatas na ilipat bago lumampas ang Hunyo 30, 2016. Ang mga inilipat na kita
ay dapat italaga sa tanging mga layuning nakasaad sa seksiyong ito na parang ang
mga ito ay natanggap na sa kawalan ng pagtigil ng paglipat ng mga kita.
(2) Ang Lehislatura ay maaaring magtadhana sa pamamagitan ng batas ng
pag-iisyu ng mga bono ng estado o mga lokal na ahensiya kung naaangkop, na
ginagarantiyahan ng pinakamababang paglipat na kabayarang iniaatas ng talataan
(1). Ang mga pinagbilhan mula sa pagbebenta ng mga bono ay dapat ilaaan para
lamang sa mga layuning nakalagay sa seksiyong ito na parang ang mga ito ay mga
kitang isasailalim sa paglalaan alinsunod sa talataan (2) ng subdibisyon (b).

SEKSIYON 6. Artikulo XIX C ay idinaragdag sa Saligang-Batas ng
California upang mabasa na:
SEKSIYON 1. Ang mga kinita sa buwis ay itinalaga sa Artikulo XIX at
XIX B, at ang mga pondong itinalaga sa Artikulo XIX A ay maaaring ipautang sa
Pangkalahatang Pondo upang matugunan ang pangangailangan maikling panahong
daloy ng salapi ng estado kung ang utang ay dapat bayaran nang buo lamang sa
pondo o kuwenta kung saan hiniram sa kaparehong taon ng pananalapi kung kailan
ginawa ang utang, maliban sa ang kabayaran ay maaaring antalahin ng hanggang
ang isang petsang hindi hihigit sa 30 araw pagkatapos ng petsa ng pagpapatibay ng
panukalang-batas sa badyet para sa mga kasunod na taon ng pananalapi. Hindi dapat

mangyari na ang anumang utang na inawtorisa dito ay makapigil sa anumang paraan
sa layunin ng transportasyon kung saan nilikha at namamalagi ang mga kita.

SEKSIYON 7. MGA MAGKAKASALUNGAT NA PANUKALANG-BATAS
SA BALOTA.
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Kung ang panukalang-batas na ito at ibang panukalang-batas o mga panukalangbatas na may kaugnayan sa pamamahagi ng mga kita ng transportasyon na dapat
maipakita sa parehong balota ng pang-estadong eleksiyon, ang mga probisyon
ng mga ibang panukalang-batas ay dapat ipalagay na kasalungat ng panukalangbatas na ito. Kung ang panukalang-batas na ito ay makatanggap ng mas maraming
bilang ng mga apirmatibong boto, ang mga probisyon ng mga panukalang-batas
na ito ay dapat pairalin sa kanilang kabuuan, at ang mga probisyon ng mga ibang
panukalang-batas ay dapat maging walang-bisa at walang-kabuluhan.

PROPOSISYON 92
Ang inisyatibong panukalang-batas na ito ay isinumite sa mga mamamayan
ng California alisunod sa mga probisyon ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng
Saligang-Batas ng California.
Ang inisyatibong panukalang-batas na ito ay nagsususog, nagpapawalangbisa, at nagdaragdag ng mga probisyon sa Saligang-Batas ng California at
sa Kodigo ng Edukasyon; samakatuwid, ang mga umiiral na probisyon na
iminumungkahing alisin ay inilimbag sa tipong pantanggal at ang mga bagong
probisyong iminumungkahing idagdag ay nakalimbag sa tipong italika upang
maipakita na ang mga ito ay bago.

IMUNUMUNGKAHING BATAS
SEKSIYON 1. Titulo
Ang panukalang-batas na ito ay kikilalanin, at maaaring tukuyin na
ang “Pamamahala sa Pang-Komunidad na Kolehiyo, Pagpapatibay ng
Pagpopondo, at Batas ng Pagbabawas ng Kabayaran ng Estudyante.”

SEKSIYON 2. Mga Natuklasan at Deklarasyon ng Layunin
Natuklasan at idinedeklara ng mga Mamamayan ng Estado ng California na:
1. Ang mga pang-komunidad na kolehiyo ng California ay tumatanggap
ng mahigit na 2.5 milyon na estudyante bawat taon, nagbibigay ng mga
pagkakataon para sa mga mas mataas na edukasyon at ng mga kasanayan
upang maaaring lumaban sa larangan ng trabaho sa California.
2. Ang mga pang-komunidad na kolehiyo ng California ay abot-kaya. Ang
mababang matrikula at tulong na pinansiyal ay ginawa ang pangkomunidad na
kolehiyo na daan sa mas mabuting buhay para sa milyon na taga California.
3. Tinatawag ng mga puno ng negosyo ang mga pang-komunidad na
kolehiyo ng California na isang mahalagang bahagi ng pagsulong sa larangan
ng trabaho ng ating estado, na tumutulong sa isang malusog na ekonomiya.
4. Ang estado ay maaaring magpondo sa paglago ng pagpapalista sa
pang-komunidad na kolehiyo na hindi nagtataas ng mga buwis o kumukuha
ng mga pondo mula sa K-12 na mga paaralan. Makakamtan ng isang doblengpagpopondong mekanismo sa ilalim ng Proposiyon 98 ang pareho.
5. Ang inisyatibong ito ay magbababa ng kabayaran ng estudyante at
hahadlangan ang mga kabayaran sa pagtaas sa antas na mas mabilis kaysa sa
paglago ng mga personal na kita.
6. Ang mga pang-komunidad na kolehiyo ay dapat managot sa mga
nagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng pagboto ng mga lokal na lupong
tumatakbo sa pangkaraniwang eleksiyon.
Samakatuwid, ang mga tao sa Estado ng California sa pamamagitan nito ay
nagpapatibay ng Pamamahala sa Pang-Komunidad na Kolehiyo, Pagpapatatag
ng Pagpopondo, at Batas sa Pagbabawas ng Kabayaran ng Estudyante.

SEKSIYON 3. Seksiyon 4 ng Artikulo VII ng Saligang-Batas ng
California ay sinususugan upang mabasa na:
SEK. 4. Ang mga sumusunod ay mga di-saklaw ng serbisyo sibil:
(a) Ang mga opisyal at empleyadong hinirang o nagtratrabaho sa
Lehislatura maski sa kapulungan, o mga pambatasang komite.
(b) Ang mga opisyal at empleyadong hinirang o nagtratrabaho sa mga
konseho, komisyon o pampublikong korporasyon sa sangay na panghukuman
o ng korte ng rekord o opisyal nito.
(c) Ang mga opisyal na inihalal ng mga tao at isang kinatawan at isang
empleyado na pinili ng bawat inihalal na opisyal.
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(d) Mga kasapi ng mga lupon at komisyon.
(e) Isang kinatawan o empleyado na pinili ng bawat lupon o komisyon
na hinirang ng Gobernador o inawtorisa ng batas.
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(f) Mga opisyal ng estado na direktang hinirang ng Gobernador na
mayroon o walang pagsang-ayon o kompirmasyon ng Senado at ang mga
empleyado ng opisina ng Gobernador, at ang empleyado ng opisina ng Tenyente
Governador na direktang hinirang o pinagtratrabaho ng Tenyente Gobernador.
(g) Isang kinatawan o empleyadong pinili ng bawat opisyal, maliban sa
mga kasapi ng mga lupon at komisyon, na di-saklaw sa ilalim ng Seksiyon 4(f).
(h) Ang mga opisyal at empleyado ng Unibersidad ng California at ang
Mga Kolehiyo Unibersidad ng Estado ng California at mga ehekutibong opisyal
na tagapangasiwa ng Lupon ng Mga Gobernador ng mga Pang-Komunbidad na
Kolehiyo ng California.
(i) Ang mga gurong ng mga paaralan sa ilalim ng kapangyarihan ng
Kagawaran ng Edukasyon o ng Superintende ng Pampublikong Instruksiyon.
(j) Ang kasapi, bilanggo, at tumutulong sa pasyente sa mga pabahay ng
estado, kawanggawa, o mga institusyong pangwasto, at pasilidad ng estado
para sa mga may sakit sa pag-iisip o mga taong may kakulangan.
(k) Mga kasapi ng milisya habang naninilbihan sa serbisyong militar.
(l) Mga opisyal at empleyado ng mga kapisanang pang-agrikultura sa
distrito na nagtratrabaho nang wala pang 6 na buwan sa isang kalendaryong taon.
(m) Bilang karagdagan sa mga posisyon na hindi saklaw ng iba pang
probisyon ng seksiyong ito, ang Pangkalahatang Abogado ay maaaring
humirang o mag-empleyo ng anim na kinatawan o empleyado, ang Komisyon
ng mga Pampublikong Utulidad ay maaaring humirang o mag-empleyo ng
isang kinatawan o empleyado, at ang Pambatasang Manananggol ay maaaring
humirang o mag-empleyo ng dalawang kinatawan o mga empleyado.

SEKSIYON 4. Seksiyon 17 ay idinaragdag sa Artikulo IX ng
Saligang-Batas ng California, upang mabasa na:
SEK. 17. Ang Lehislatura ay magkakaloob ng isang independiyenteng
pampublikong sistema ng pagkatapos ng sekondaryang edukasyon sa mga lokal
na distrito ng pang-komunidad na kolehiyo bilang bahagi ng Pampublikong
Sistema ng Paaralan.

SEKSIYON 5. Seksiyon 18 ay idinaragdag sa Artikulo IX ng
Saligang-Batas ng California, upang mabasa na:
SEK. 18. Bawat lokal na distrito ng mga pang-komunidad na kolehiyo sa
loob ng sistema ay dapat itatatag alinsunod sa batas at pinamamahalaan ng isang
lokal na inihalal na lupon na ang katungkulan ay dapat linawin sa batas.

SEKSIYON 6. Seksiyon 19 ay idinaragdag sa Artikulo IX ng
Saligang-Batas ng California, upang mabasa na:
SEK. 19. (a) Ang independiyenteng pampublikong sistema ng pagkatapos
ng sekondaryang edukasyon sa mga lokal na distrito ng pang-komunidad na
kolehiyo ay dapat pag-ugnayin ng isang sistemang opisina na pinamamahalaan
ng isang Lupon ng mga Gobernador ng Mga Pang-Komunidad na Kolehiyo ng
California na binubuo ng 19 na kasaping hinirang ng Gobernador.
(b) Ang mga kasami ng Lupon ng mga Gobernador ng Mga Pang-Komunidad
na Kolehiyo ng California ay dapat kabilang ang 12 pampublikong kasapi, hindi
kukulangin sa tatlo ay, o inihalal na mga kasapi ng lupon ng lokal na pang-komunidad
na kolehiyo sa distrito, na magsisilbi sa anim-taon na panahon ng panunungkulan.
Bilang karagdagan kailangang may dalawang kasalukuyan o dating empleyado ng
Pang-Komunidad na Kolehiyo, tatlong kasalukuyan o dating guro ng Pang-Komunidad
na Kolehiyo, na magsisilbi ng tatlong taon na panahon ng panunungkulan, at dalawang
estudyante ng Pang-Komunidad na Kolehiyo na magsisilbi ng isang taon.
(c) Ang Lupon ng mga Gobernador ng Mga Pang-Komunidad na Kolehiyo
ay magkakaroon ng buong kapangyarihang mag-empleyo at magtakda ng suweldo
para sa mga tagapagpaganap na opisyal ng sistemang opisina na di-saklaw ng
serbisyo sibil alinsunod sa Seksiyon 4 ng Artikulo VII at upang malaman ang mga
gastos sa loob ng badyet ng sistemang opisina na itinatag ng batas.
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(f) Walang probisyon ng Pamamahala sa Pang-Komunidad na Kolehiyo,
Pagpapatibay ng Pagpopondo, at Batas sa Pagbabawas ng Kabayaran ng
Estudyante na dapat ipakahulugan o iaplay upang gawing di-saklaw ang Lupon ng
mga Gobernador, o ang mga pang-komunidad na kolehiyo, mula sa mga obligasyong
ipinataw ng batas na may kinalaman sa mga bagay na iba sa mga ipinataw ng batas
na iyan. Wala ring anumang probisyon ng batas na iyan ang dapat ipakahulugan
o iaplay upang awtorisahan ang Lupon ng mga Gobernador, o sinumang opisyal o
ahente ng lupon na gamitin ang awtoridad na may kinalaman sa mga suweldo, oras
o mga kondisyon ng pagtratrabaho ng mga empleyado ng alinmangg distrito ng
pang-komunidad na kolehiyo. Wala ring anumang probisyon ng batas na iyan ang
dapat ipakahulugan o iaplay upang palitan ang mga karapatan ng mga empleyado
ng Sistemang Opisina ng Opisina ng Kansilyer ng Pang-Komunidad na Kolehiyo
na may kinalaman sa serbisyong sibil ng estado o kasunduang sama-sama na
iniatas sa mga naaangkop na batas. Sa pagpapatibay ng Pamamahala sa PangKomunidad na Kolehiyo, Pagpapatibay ng Pagpopondo, at Batas sa Pagbabawas
ng Kabayaran ng Estudyante, hindi binabalak ng mga tao na itatag ang mga pangkomunidad na kolehiyo, ang Lupon ng mga Gobernador, anumang indibidwal na
kolehiyo o distrito, bilang “ahensiyang saligang-batas” kagaya ng pagkagamit ng
katawawang iyan sa pang-desisyong batas ng Estadong ito, o upang alisan ang
empleyado ng anumang pang-komunidad na kolehiyo o organisasyon sa paggawa,
o anumang distrito ng pang-komunidad na kolehiyo o namamahalang lupon, ng
anumang nakuha sa nakaraan na karapatan, at hindi rin upang apektuhan ang
mga batayan ng pagrerepasong legal na naaangkop sa mga kilos ng mga Lupon
ng mga Gobernador, ang mga pang-komunidad na kolehiyo, o anumang indibidwal
na kolehiyo o distrito, na may kinalaman sa anumang bagay na iba sa mga bagay
na nakakaapekto sa panloob na organisasyon ng Lupon ng mga Gobernador na
nakalagay sa Pamamahala sa Pang-Komunidad na Kolehiyo, Pagpapatibay ng
Pagpopondo, at Batas sa Pagbabawas ng Kabayaran ng Estudyante.

SEKSIYON 7. Seksiyon 8 ng Artikulo XVI ng Saligang-Batas ng
California ay sinususugan upang mabasa na:
SEK. 8. (a) Mula sa lahat na kita ng estado may dapat maunang mga
perang italaga na iaaplay ng Estado para sa suporta ng pampublikong sistema ng
paaralan na iyan at pampublikong institusyon ng mas mataas na edukasyon.
(b) Nag-uumpisa sa taon ng pananalapi na 1990-91, ang mga perang
iaaplay ng Estado para sa suporta ng mga distrito ng paaralan at distrito ng
mga pang-komunidad na kolehiyo ay hindi dapat mas maliit sa mas malaki sa
mga sumusunod na halaga:
(1) Ang halaga na, bilang porsiyento ng mga kita ng Pangkalahatang
Pondo na maaaring ilaan alinsunod sa Artikulo XIII B, katumbas ng porsiyento
ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo na inilaan sa mga distrito ng paaralan at
distrito ng mga pang-komunidad na kolehiyo, ayon sa pagkakasunud-sunod,
sa taon ng pananalapi na 1986-87.
(2) Ang halagang iniaatas upang masigurado na ang mga kabuuang ibinahagi
sa mga distrito ng paaralan at distrito ng mga pang-komunidad na kolehiyo mula
sa mga kinita sa buwis ng Pangkalahatang Pondo na inilaan alinsunod sa Artikulo
XIII B at inilaan ang mga lokal na kinita sa buwis ay hindi dapat mas maliit sa
kabuuang halagang galing sa mga pinagkukunan na mga ito sa nakaraang taon
ng pananalapi, na hindi kabilang ang anumang mga kitang inilaan alinsunod sa
subdibisyon (a) ng Seksiyon 8.5, na iniakma para sa pagbabago ng pagpapalista
at iniakma para sa halaga ng gastos sa pamumuhay alinsunod sa talataang (1) ng
subdibisyon (e) ng Seksiyon 8 ng Artikulo XIII B. Ang talataang ito ay magiging
epektibo lamang sa taon ng pananalapi kung saan ang porsiyentong paglago
ng per kapitang personal na kita sa California ay mas maliit sa o katumbas ng
porsiyentong paglago ng per kapita ng mga kita sa Pangkalahatang Pondo na
dinagdagan ng kalahati ng isang porsiyento.
(3) (A) Ang halagang iniaatas upang masigurado na ang mga kabuuang
ibinahagi sa mga distrito ng paaralan at distrito ng mga pang-komunidad na
kolehiyo mula sa mga kinita sa buwis ng Pangkalahatang Pondo na inilaan alinsunod
sa Artikulo XIII B at inilaan ang mga lokal na kinita sa buwis ay dapat katumbas
ng kabuuang halagang galing sa mga pinagkukunan na mga ito sa nakaraang taon
ng pananalapi, na hindi kabilang ang anumang mga kitang inilaa alinsunod sa
subdisbisyon (a) ng Seksiyon 8.5, na iniakma para sa mga pagbabago ng pagpapalista
at iniakma para sa pagpapalit ng per kapita na mga kita sa Pangkalahatang Pondo.

(d) Ang trabaho ng Lupon ng mga Gobernador ng Mga Pang-Komunidad na
Kolehiyo ay sa lahat ng panahon ay nakadirekta sa pagpapanatili at pagpapatuloy
sa pinakamataas na antas na ipinapahintulot, sa lokal na pag-awtorisa at kontrol
sa pamamahala at pangangasiwa ng mga lokal na distrito at sistema ng pangkomunidad na kolehiyo.

(B) Bilang karagdagan, ang halagang katumbas ng kalahati ng isang
porsiyento na imultiplika sa kabuuang paglalaan sa nakaraang taon sa mga
distrito ng paaralan at mga pang-komunidad na kolehiyo mula sa mga kinita
sa buwis ng Pangkalahatang Pondo na inilaan alinsunod sa Artikulo XIII B at
lokal na ibinahagi mula sa mga kinita sa buwis, na hindi kabilang ang anumang
mga kitang inilaan alinsunod sa subdisbisyon (a) ng Seksiyon 8.5, na iniakma
para sa pagbabago ng pagpapalista.

(e) Ang Lehislatura ay magtatadhana sa pamamagitan ng taunang
batas sa badyet ng sapat na pagpopondo para sa operasyon ng estado upang
makapagkaloob ng pananagutan at pamumuno ng sistema ng mga lokal na
distrito ng pang-komunidad na kolehiyo.

(C) Ang talataang ito (3) ay epektibo lamang sa isang taon ng pananalapi
kung saan ang porsiyentong paglago ng per kapitang personal na kita sa California
sa isang taon ng pananalapi ay mas mataas sa porsiyento ng paglago ng per kapita ng
mga kita sa Pangkalahatang Pondo na dinagdagan ng kalahati ng isang porsiyento.
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(c) Sa anumang taon ng pananalapi, kung ang halagang kinuwenta
alinsunod sa talataan (1) ng subdibisyon (b) ay malalampasan ang halaganga
kinuwenta alinsunod sa talataan (2) ng subdibisyon (b) ng diperensiya na lampas ng
isa at kalahating porsiyento ng mga kita sa Pangkalahatang Pondo, and halagang
sobra ng isa at kalahating porsiyento ng mga kita ng Pangkalahatang Pondo ay
hindi ituturing na mga inilaan sa mga distrito ng paaralan at pang-komunidad na
kolehiyo para sa layuning pagkakalkula ng halaga ng tulong ng estado alinsunod
sa talataang (2) o 3(3) ng subidibisyon (b) ng susunod na taon ng pananalapi.
(d) Sa anumang taon ng pananalapi kung saan ang mga distrito ng paaralan
at pang-komunidad na kolehiyo ay may bahagi ng pagpopondo alinsunod sa
talataan (3) ng subdibisyon (b) o alinsunod sa subdibisyon (h) (i) ang mga ito ay
may karapatan sa isang salik na pagpapanatili, na katumbas ng diperensiya sa
pagitan (1) ng halaga ng mga pera sa Pangkalahatang Pondo, na dapat sanang
inilaaan alinsunod sa talataan (2) ng subdibisyon (b) kung ang talataang iyan ay
naging epektibo na o kung ang halaga ng mga pera sa Pangkalahatang Pondo
na dapat sanang itinalaga alinsunod sa subdibisyon (b) kung ang subdibisyon
(b) ay hindi itinigil, at (2) ang halaga ng mga pera sa Pangkalahatang Pondo ay
talagang nakatalaga para sa mga distrito ng paaralan at distrito ng mga pangkomunidad na kolehiyo sa taon ng pananalapi na iyan.
(e) Ang salik na pagpapanatili para sa distrito ng paaralan at distrito ng
mga pang-komunidad na kolehiyo ay pinagpapasiyahan alinsunod sa subdibisyon
(d) na iaakma taun-taon para sa mga pagbabago ng pagpapalista, at iaakma
para sa mga pagbabago ng halaga ng pamumuhay alinsunod sa talataan (1) ng
subdibisyon (e) ng Seksiyon 8 ng Artikulo XIII B, hanggang nailaan na nang
buo. Ang salik na pagpapanatili ay ibabahagi sa paraang pinagpasiyahan ng
Lehislatura sa bawat taon ng pananalapi kung saan ang taunang porsiyento ng
paglago ng per kapita ng kita sa Pangkalahatang Pondo ay malalampasan ang
porsiyento ng paglago ng per kapita na personal na kita sa California. Ang salik na
pagpapanatili ay mababawasan bawat taon sa halagang inilaan ng Lehislatura sa
taon ng pananalapi na iyan. Ang pinakamababang halaga ng salik na pagpapanatili
na ilalaan sa taon ng pananalapi ay magiging katumbas sa produkto ng kita sa
Pangkalahatang Pondo mula sa mga kita ng buwis at isa at kalahati ng diperensiya
sa pagitan ng porsiyento ng paglago ng per kapita ng mga kita sa Pangkalahatang
Pondo mula sa mga kita ng buwis at sa per kapita na personal na kita, na hindi
lalampas sa kabuuang halaga sa dolyar ng salik na pagpapanatili.
(f) Nag-uumpisa sa 2007-08 na taon ng pananalapi, sa pagpapasiya ng mga
kabuuang ilalaan sa mga distrito ng paaralan at distrito ng mga pang-komunidad
na kolehiyo mula sa mga kita ng Pangkalahatang Pondo ng mga buwis na
itinalaga alinsunod sa Artikulo XIII B at inilaaang mga lokal na kita ng buwis
alinsunod sa talataan (2) ng subdibisyon (b), talataan (3) ng subdibisyon (b), o
sa pagkakalkula ng salik na pagpapanatili na nilikha sa ilalim ng subdibisyon (d),
ang halaga ay magkahiwalay na kakalkulahin at itatalaga ng Lehislatura sa mga
distrito ng paaralan at distrito ng mga pang-komunidad na kolehiyo.
(f) (g) Para sa mga layuning pagkakalkula ng kabuuang mga ilalaan sa
mga distrito ng paaralan alinsunod sa seksiyong ito, “ang mga pagbabago sa
pagpapalista” ay susukatin sa porsiyento ng pagbabago sa pangkaraniwang
araw-araw na dumadalo. Gayunman, sa anumang taon ng pananalapi, walang
magiging pag-aakma para sa mga pagbawas ng pagpapalista sa pagitan ng taon ng
pananalapi sa nakaraan at ang kasalukuyang taon ng pananalapi maliban kung
nagkaroon ng mga pagbabawas sa pagpapalista sa pagitan ng pangalawang dating
taon ng pananalapi at ang dating taon ng pananalapi at sa pagitan ng pangatlong
dating taon ng pananalapi at ang pangalawang dating taon ng pananalapi.
(h) Para sa mga layuning pagkakalkula ng kabuuang mga ilalaan sa
mga distrito ng pang-komunidad na kolehiyo alinsunod sa seksiyon ito, “ang
mga pagbabago sa pagpapalista” ay susukatin sa populasyon na sinisilbihan ng
independiyenteng sistema ng mga pampublikong pang-komunidad na kolehiyo at
iba pang naaangkop na mga salik na pinagpasiyahan alinsunod sa batas.
(h) (i) Subparagraph (B) ng talataan (3) ng subdibisyon (b) ay maaari
lamang itigil sa isang taon kung ginawang bahagi o kasama sa panukalangbatas na pinagtibay alinsunod sa Seksiyon 12 ng Artikulo IV. Lahat ng mga
iba pang probisyon ng subdibisyon (b) ay maaaring itigil sa isang taon sa
pamamagitan ng pagpapatibay ng isang apurahang batas alinsunod sa Seksiyon
8 ng Artikulo IV, sa kondisyon na ang apurahang batas ay maaaring maging
bahagi o kasama ng anumang panukalang-batas na pinagtibay alinsunod sa
Seksiyon 12 ng Artikulo IV.

SEKSIYON 8. Seksiyon 41210 ay idinaragdag sa Kodigo ng
Edukasyon, upang mabasa na:
41210. Na hindi isinasangalang-alang ang anumang iba pang probisyon ng
batas, “ang kabuuang ibabahagi sa mga distrito ng paaralan at distrito ng mga
pang-komunidad na kolehiyo” ay hindi kabilang ang alinman sa mga sumusunod:
(a) Anumang programa na pinondohan ng Pangkalahatang Pondo at mga lokal
na buwis sa ari-arian sa taon ng pananalapi ng 2004-05, ngunit hindi itinuturing na
mga kabuuang inilaan sa mga distrito ng paaralan at distrito ng mga pang-komunidad
na kolehiyo para sa mga layunin ng seksiyong ito sa taon ng pananalapi na 2004-05.
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(b) Ang kabayaran sa pagkakautang sa bono na inisyu alinsunod sa Batas ng
Pangkalahatang Obligasyon sa Bono (Kabanata 4 (na nag-uumpisa sa Seksiyon
16720) ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan) o
ang mga kapalit nito na inisyu pagkatapos ng epektibong petsa ng batas na ito
alinsunod sa Kabanata 3.7 (na nag-uumpisa sa Seksiyon 15820.30) o Kabanata
3.8 (na nag-uumpisa sa Seksiyon 15820.50 ng Bahagi 10b ng Dibisyon 3 ng Titulo
2 ng Kodigo ng Pamahalaan o ang mga kapalit nito.

SEKSIYON 9. Seksiyon 41211 ay idinaragdag sa Kodigo ng
Edukasyon, upang mabasa na:
41211. (a) “Mga pagbabago sa pagpapalista” alinsunod sa subdibisyon
(h) ng Seksiyon 8 ng Artikulo XVI ng Saligang-Batas ng California ay magiging
mas mataas sa:
(1) Porsiyento ng pagbabago sa populasyon mula sa pangalawang
nakaraang taon hanggang sa nakaraang taon sa populasyon ng mga residente ng
estado sa pagitan ng edad 17 at edad 21, inklusibo, o
(2) Porsiyento ng pagbabago sa populasyon mula sa pangalawang
nakaraang taon hanggang sa nakaraang taon sa populasyon ng mga residente ng
estado sa pagitan ng edad 22 at edad 25, inklusibo.
(b) Ang halagang kinalkula para sa “mga pagbabago sa pagpapalista”
sa subdibisyon (a) ay itataas ng positibong diperensiya ng antas ng porsiyento
ng walang trabaho na mga residente ng California mula sa ikatlong kuarto ng
nakaraang taon na may bawas na 5 porsiyento.
(c) Kung ang halagang kinalkula para sa “mga pagbabago sa pagpapalista”
alinsunod sa mga subdibisyon (a) at (b) ay kulang sa 1 porsiyento at ang
porsiyento ng mga residente ng estado na nakalista sa mga pang-komunidad
na kolehiyo ay mas mababa sa pangkaraniwang porsiyento ng mga residenteng
nakalista sa mga pang-kumunidad na kolehiyo sa mga nakaraang 20 taon, ang “
mga pagbabago sa pagpapalista” ay magiging 1 porsiyento.
(d) Sa kabila ng mga subdibisyon (a) at (b), sa walang taon ang “mga
pagbabago sa pagpapalista” alinsunod sa subdibisyon (h) ng Seksiyon 8 ng
Artikulo XVI ng Saligang-Batas ng California ay lalampas sa 5 porsiyento.

SEKSIYON 10. Seksiyon 41212 ay idinaragdag sa Kodigo ng
Edukasyon, upang mabasa na:
41212. Sa kabila ng anumang ibang probisyon ng batas, 10.46 porsiyento
ng anumang mga pondong itinalaga bilang kabayaran ng salik sa pagpapanatili
alinsunod sa subdibisyon (e) ng Seksiyon 8 ng Artikulo XVI ng Saligang-Batas
ng California, na umiiral sa epektibong petsa ng seksiyong ito ay ilalaan sa mga
pang-komunidad na kolehiyo.

SEKSIYON 11. Seksiyon 41213 ay idinaragdag sa Kodigo ng
Edukasyon, upang mabasa na:
41213. (a) Para sa layuning pagpapasiya ng halagang iniaatas na ilaan
para sa mga pang-komunidad na kolehiyo alinsunod sa subdibisyon (b) ng
Seksiyon 8 ng Artikulo XVI ng Saligang-Batas ng California, ang halagang
kinalkula at ilalaan sa mga pang-komunidad na kolehiyo ay magiging hindi mas
mababa sa mas mataas sa mga sumusunod na kuwenta:
(1) Ang kabuuang mga kita mula sa buwis ng Pangkalahatang Pondo na
inilaan alinsunod sa Artikulo XIII B at inilaan sa mga lokal na kita ng buwis
na inilaan para sa suporta ng mga pang-komunidad na kolehiyo sa taon ng
pananalapi ng 2005-06, na iniakma ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 8 ng Artikulo
XVI ng Saligang-Batas ng California para sa bawat kasunod na taon hanggang
sa epektibong petsa ng seksiyong ito.
(2) Ang kabuuang mga kita mula sa buwis ng Pangkalahatang Pondo
na inilaan alinsunod sa Artikulo XIII B at nakatalaga sa mga lokal na kita ng
buwis na inilaan para sa suporta ng mga pang-komunidad na kolehiyo sa taon ng
pananalapi ng 2006-07, na iniakma ng subdibisyon (b) ng Seksiyon 8 ng Artikulo
XVI ng Saligang-Batas ng California para sa bawat kasunod na taon hanggang
sa epektibong petsa ng seksiyong ito.

SEKSIYON 12. Seksiyon 70901.5 ng Kodigo ng Edukasyon ay
sinususugan upang mabasa na:
70901.5. (a) Ang lupon ng mga gobernador Lupon ng Gobernador ng mga
Pang-Komunidad na Kolehiyo ng California ay magtatatag ng mga pamamaraan
para sa pagpapatibay sa mga tuntunin at regulasyon na namamahala sa Mga PangKomunidad na Kolehiyo ng California. Kabilang sa mga iba pang mga bagay, ang
mga pamamaraan ay magsasakatuparan sa mga sumusunod na iniaatas:
(1) Ang nakasulat na paunawa ng iminumungkahing aksiyon ay ibibigay
sa bawat distrito ng pang-komunidad na kolehiyo at sa lahat ng mga iba pang
interesadong partido at indibidwal, kabilang ang mga komite sa pang-edukasyong
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patakaran at pananalapi ng Lehislatura at ang Kagawaran ng Pananalapi, nang hindi
kukulangin sa 45 araw bago ang pagpapatibay. Ang mga regulasyon ay magiging
epektibo nang hindi mas maaga sa 30 araw pagkatapos ng pagpapatibay.
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(2) Ang mga iminungkahing regulasyon ay sasamahan ng isang tantiya,
na inihanda alinsunod sa mga instruksiyon na pinagtibay ng Kagawaran ng
Pananalapi, ng epekto ng mga iminungkahing regulasyon na may kinalaman
sa mga gastos o ipon sa anumang ahensiya ng estado, ang gastos ng anumang
inatasan ng estadong lokal na programa na pinamamahalaan ng Bahagi 7 (na naguumpisa sa Seksiyon 17500) ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kódigo ng Pamahalaan,
anumang iba pang mga gastos o ipon ng mga lokal na ahensiya, at ang mga gastos
o ipon sa pagpopondong pederal na ipinagkaloob sa mga ahensiya ng estado.
(3) Ang lupong ng gobernador Lupon ng mga Gobernador ng Mga PangKomunidad na Kolehiyo ng California ay sisiguraduhin na ang lahat ng mga
iminungkahing regulasyon ng lupon ay natugunan ang mga pamantayan ng
“pangangailangan,” “kapangyarihan,” “kalinawan,” “pagiging matatag,”
“sanggunian,” at “hindi pagiging duplikado,” kagaya ng pagkapaliwanag
ng mga ganoong termino sa Seksiyon 11349 ng Kodigo ng Pamahalaan.
Ang namamahalang lupon ng distrito o anumang ibang intresadong partido
ay maaaring manghamon sa anumang iminungkahing pang-regulasyon na
aksiyon tungkol sa pag-aaplay ng mga pamantayang ito.
(4) Bago ang pagpapatibay sa mga regulasyon, ang lupon ng mga
gobernador Lupon ng Mga Gobernador ng mga Pang-Komunidad na Kolehiyo
ng California ay dapat magsaalang-alang at tumugon sa lahat na nakasulat at
pasalitang mga komento na natanggap sa panahon ng pagkokomento.
(5) Ang epektibong petsa para sa isang regulasyon ay ititigil kung, sa loob
ng 30 60 araw pagkatapos ng pagpapatibay ng lupon ng gobernador Lupon ng
Gobernador ng Mga Pang-Komunidad na Kolehiyo ng California, hindi kukulangin
sa dalawang-ikatlo ng lahat na boto ng mga namamahalang lupon ng lokal na
distrito, sa mga bukas na sesyon, ay bumoto na hindi aprubahan ang regulasyon.
Tungkol sa anumang regulasyon na hindi inaprubahan, ang lupon ng gobernador
Lupon ng Gobernador ng Mga Pang-Komunidad na Kolehiyo ng California ay
magbibigay ng hindi kukulangin na 45 na karagdagang araw para sa pagrepaso,
pagkomento, at pagdinig, kabilang ang hindi kukulangin sa iisang pagdinig sa
harapan mismo ng lupon. Pagkatapos ng karagdagang panahon ng pagrepaso,
pagkomento at pagdinig, maaaring gawin ng lupon ang mga sumusunod:
(A) Tanggihan o iurong ang regulasyon.
(B) Susugan nang maigi ang regulasyon upang tugunan ang mga iniaalala
na inilabas sa panahon ng karagdagang pagrerepaso, at pagkatapos pagtibayin
ang binagong regulasyon. Ang regulasyon ay ituturing na isang bagong pinagtibay
na regulasyon, at magiging epektibo alinsunod sa mga mga pamamaraang iyon.
(C) Pagtibayin uli ang regulasyon kagaya ng orihinal na pinagtibay, o ang
mga hindi mahalaga, teknikal na mga pagsususog na pinapalagay na kailangan
upang liwanagin ang hangarin ng orihinal na regulasyon. Kung ang lupon ng
gobernador Lupon ng mga Gobernador ng Mga Pang-Komunidad na Kolehiyo
ng California ay magpapasiya na pagtibayin uli ang isang regulasyon, mayroon
o walang teknikal na pagsususog, papagtibayin din nito ang isang nakasulat
na deklarasyon at pagpapasiya tungkol sa mga tiyak na interes ng estado na
nakitang kinakailangan upang protektahan sa pamamagitan ng ispesipikong
pananalita o mga iniaatas ng regulasyon. Ang isang pinagtibay muli na
regulasyon ay maaaring salungatin alinsunod sa mga umiiral na batas sa isang
korte ng naangkop na pagsakop, at hindi isasailalim sa anumang karagdagang
apela sa loob ng mga Pang-Komunidad na Kolehiyo ng California.
(6) Tungkol sa anumang regulasyon na siyang pagpapasiyahan ng
Kagawaran ng Pananalapi na lumikha ng isang iniaatas ng estado na gastos
sa lokal na programa, hindi pagtitibayin ng lupon ng mga gobernador ang
regulasyon hanggang sinertipikahan ng Kagawaran ng Pananalapi sa lupon ng
mga gobernador at sa Lehislatura na ang isang mapagkukunan ng mga pondo
ay makukuha upang bayaran ang gastos na iyan.
(7) (6) Anumang distrito o iba pang intresadong partido ay maaaring
magmungkahi ng isang bagong regulasyon o salungatin ang alinmang umiiral
na regulasyon.
(b) Maliban sa maliwanag na ipinapahayag ng seksiyong ito, at maliban
kung itinatadhana sa pamamagitan ng resolusyon ng lupon ng mga gobernador
Lupon ng mga Gobernador ng Mga Pang-Komunidad na Kolehiyo ng California,
ang mga probisyon ng Kabanata 3.5 (na nag-uumpisa sa Seksiyon 11340)
ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan ay hindi
naaangkop sa regulasyon na pinagtibay ng lupon ng mga gobernador Lupon ng
mga Gobernador ng Mga Pang-Komunidad na Kolehiyo ng California.

SEKSIYON 13. Seksiyon 71000 ng Kodigo ng Edukasyon ay
sinususugan upang mabasa na:
71000. May Lupon ng mga Gobernador ng Mga Pang-Komunidad
na Kolehiyo ng California sa pamahalaan ng estado, na binubuo ng 16 19
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na bomobotong kasapi at isang hindi bumobotong kasapi, na hinirang ng
Gobernador, kagaya ng sumusunod:
(a) Labingdalawang pampublikong kasapi, bawat isa ay hinirang na kasama
ang payo at pahintulot ng dalawang-ikatlo ng mga kasapi ng Senado sa anim–taon
na inayos sa iba’t-ibang takdang oras na termino. Dalawa Tatlo sa mga kasaping
ito ay dapat kasalukuyan o dating binoto ng mga kasapi ng namamahalang lupon
ng lokal na pang-komunidad na kolehiyo sa distrito, hinirang mula sa listahan nang
hindi kukulangin sa tatlong tao na isinumite sa Gobernador ng pambuong-estadong
organisasyon na kumakatawan sa mga pang-lokal na ibinotong tagapangalaga
ng pang-komunidad na kolehiyo na kinikilala upang makilahok sa prosesong
pagsasangguni na itinatag ng subdibisyon (e) ng Seksiyon 70901.
(b) (1) (A) Isa Dalawang bumobotong estudyanteng kasapi, mga
kasapi, na magsisilbi ng isang-taong panahon ng panunungkulan at isang hindi
bumobotong estudyanteng kasapi, na gumagawa sa kanilang mga tungkulin
alinsunod sa mga pamamaraan na iniatas sa talataan (3).
(B) (2) Ang mga estudyanteng ito ay dapat nakalista sa isang pangkomunidad na kolehiyo na may pinakakaunting natapos na limang semestreng
yunit, o ang katumbas nito, sa panahon ng pagkahirang at sa buong itinagal
ng panahon na kanilang mga panahon ng panunungkulan, o hanggang ang
isang kapalit ay pinangalanan na. Ang isang kasaping estudyante ay dapat
nakalista sa isang pang-komunidad na kolehiyo nang hindi kukulangin sa isang
semestre bago ang kaniyang pagkahirang, at dapat matugunan at mapanatili
ang pinakamababang mga pamantayan ng pag-aaral na iniatas para sa mga
estudyante ng pang-komunidad na kolehiyo.
(C) (3) Bawat kasaping estudyante ay dapat mahirang mula sa isang listahan
ng mga pangalan ng hindi kukulangin sa tatlong tao na isinumite sa Gobernador
ng Kapisanan ng Estudyante ng California ng Mga Pang-Komunidad na Kolehiyo
pambuong-estadong mga organisasyon na kumakatawan sa mga gobyerno ng mga
estudyante sa pang-komunidad na kolehiyo na kinikilala upang makilahok sa
prosesong pagsasangguni na itinatag ng subdibisyon (e) ng Seksiyon 70901.
(2) Ang panahon ng panunungkulan ng isang kasaping estudyante ng lupon
ay mag-uumpisa sa Hulyo 1 sa may tukol na numerong taon, at magtatapos sa Hunyo
30 dalawang taon pagkatapos. Ang panahon ng panunungkulan ng ibang kasaping
estudyante ng lupon ay mag-uumpisa sa Hulyo 1 ng may gansal na numerong taon,
at magtatapos sa Hunyo 30 dalawang taon pagkatapos. Sa kabila ng talataan (1),
ang isang kasaping estudyante na magtatapos mula sa kolehiyo sa o pagkatapos ng
Enero 1 ng pangalawang taon ng kaniyang panahon ng panunungkulan ay maaaring
magsilbi sa natitirang panahon ng kaniyang panahon ng panunungkulan.
(3) Sa unang taon ng panahon ng panunungkulan ng isang kasaping
estudyante, ang kasaping estudyante ay magiging kasapi ng lupon at maaaring
dumalo sa lahat ng mga pulong ng lupon at ang mga komite nito. Sa mga pulong
na mga ito, ang isang kasaping estudyante ay maaaring makilahok nang buo sa
mga talakayan at pagtatalo, ngunit hindi maaaring bumoto. Sa pangalawang taon
ng panahon ng panunungkulan ng isang kasaping estudyante, maaaring gamitin ng
kasaping estudyante ang kaniyang kaparehong karapatan na dumalo sa mga pulong
ng lupon, at ang mga komite nito, at magkakaroon ng kaparehong karapatan na
bumoto kagaya ng mga kasapi na hinirang alinsunod sa subdibisyon (a) at (c ).
(4) Na hindi isinasangalang-alang ang talataan (3), kung ang kasaping
estudyante ay magbibitiw mula sa katungkulan o kung ang isang bakante
ay nalikha sa opisinang iyan sa kasalukuyan ng pangalawang taon ng termo
ng kasaping estudyante, ang naiwang kasaping estudyante ay kaagad na
manunungkulan sa nalikhang bakante at lahat ng mga pribilehiyong paglahok
sa pangalang taong termo ng kasaping estudyante, kasama ang karapatan sa
pagboto, para sa natirang panahon ng katungkulan sa termong iyan.
(c) Dalawa Tatlong bumobotong kasalukuyan o dating nanungkulang
kasapi ng pakuldad mula sa pang-komunidad na kolehiyo, na hihirangin
para sa dalawa tatlong-taon na panahon ng panunungkulan. Hihirangin
ng Gobernador ang bawat kasapi ng pakuldad mula sa listahan ng mga
pangalan nang hindi kukulangin sa tatlong taong ibinigay ng Pang-Senadong
Akademiko sa Mga Pang-Komunidad na Kolehiyo ng California. Ang bawat
posisyong itinalagang isang nanunungkulang kasapi ng pakuldad na posisyon
ay papalitan ng isang nanunungkulang kasapi ng pakuldad mula sa pangkomunidad na kolehiyo alinsunod sa seksiyong ito at Seksiyon 71003.
(d) Isa Dalawang bomobotong klasipikado kasalukuyan o dating
empleyado, mga empleyado, na hihirangin ng Gobernador para sa tatlongtaon na panahon ng panunungkulan isang dalawang-taon na termo. Ang
Gobernador ay hihirang ng isa sa mga empleyado ang klasipikadong kasaping
empleyado mula sa listahan nang hindi kukulangin sa tatlong kasalukuyang
klasipikadong empleyado taong ibinigay ng mga eksklusibong kinatawan
ng mga klasipikadong empleyado ng Mga Pang-Komunidad na Kolehiyo
ng California. Ang Gobernador ay hihirang ng isa sa mga empleyado mula sa
isang listahan nang hindi kukulangin sa tatlong tao na isinumite sa Gobernador
ng pambuong-estadong organisasyon na kumakatawan sa mga punong
nangangasiwang opisyal na kinikilala na makilahok sa prosesong pagsasangguni
na itinatag ng subdibisyon (e) ng Seksiyon 70901.
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SEKSIYON 14. Seksiyon 71003 ng Kodigo ng Edukasyon ay
sinususugan upang mabasa na:

FTES, maliban kung ang Kansilyer ay mag-isyu ng ulat na ang pagbaba ay resulta
ng likas o kagagawan ng taong kapahamakan o isang pampook na kalamidad sa
pananalapi.

71003. (a) Maliban sa mga kasaping estudyante, ang mga kasapi ng
pakuldad, at ang klasipikadong empleyado kasapi na mga kasapi na hinirang ng
Gobernador, anumang bakante na hinirang na posisyon sa lupon ay pupunuan
sa pamamagitan ng paghirang ng Gobernador, sasailalim ng kumpirmasyon
ng dalawang-ikatlo ng mga kasapi ng Senado. Ang isang bakante sa opisina
ng kasaping estudyante, isang kasapi ng pakuldad, o ang klasipikadong isang
empleyadong kasapi ay pupunuan sa pamamagitan ng paghirang ng Gobernador.

(d) Sa pagpapatibay ng seksiyong ito, balak ng mga taong panatilihin ang
daan ng mga estudyante at magkaloob ng katatatagan sa pananalapi para sa
distrito ng mga pang-komunidad na kolehiyo at ang kanilang taga-empleyo sa
mga panahon na hindi matatag ang pagpapalista.

(b) Ang Maliban sa kaso ng mga kasaping estudyante, ang hinirang upang
punuan ang bakante ay manunungkulan lamang para sa balanse sa hindi pa
natapos na panahon ng panunungkulan. Ang mga bakante sa mga posisyon ng
kasaping estudyante ay pupunuan sa pamamagitan ng paghirang ng Gobernador
para sa isang buong isang-taon na panahon ng panunungkulan.

SEKSIYON 15. Seksiyon 71090.5 ng Kodigo ng Edukasyon ay
sinususugan upang mabasa na:
71090.5. Bilang karagdagan sa posisyon na inawtorisa ng Alinsunod sa
subdibisyon (e) ng Seksiyon 4 ng Artikulo VII ng Saligang-Batas ng California,
ang Gobernador, na kasama ang rekomendasyon ng lupon ng mga gobernador,
ang Lupon ng Gobernador ng mga Pang-Komunidad na Kolehiyo ng California ay
hihirang ng isang Kansilyer at hanggang anim na kinatawan na mga kansilyer
at biseng kansilyer, na magiging di-saklaw ng serbisyo sibil ng estado. Ang mga
hinirang ay hindi lalampas ng kabuuan ng anim pito, para sa parehong posisyon
na hinirang alinsunod sa seksiyong ito. ng kinatawan at biseng kansilyer.

SEKSIYON 16. Seksiyon 76301 ay idinaragdag sa Kodigo ng
Edukasyon, upang mabasa na:
76301. (a) Sa kabila ng anumang iba pang probisyon ng batas, ang
kabayarang ipinataw ng Seksiyon 76300 ay labinlimang dolyar ($15) kada yunit
kada semestre o ang kabayarang umiiral sa epektibong petsa ng seksiyong ito,
alinman ang mas mababa.
(b) Ang kabayarang ipinataw ng Seksiyon 76300 at ang seksiyong ito ay
hindi itataas sa anumang taon ng halagang lumalampas ng mas mababa sa:
(1) Ang porsiyentong pagbabago sa per kapita ng personal na kita ng mga
residente ng California mula sa pangalawang naunang taon sa naunang taon, na
ginawa sa pinakamalapit na buong dolyar; o
(2) Sampung porsiyento.
(c) Ang seksiyong ito ay magiging epektibo sa unang buong pangakademikong panahon sa taglagas na nag-uumpisa sa hindi kukulangin na 60
araw kasunod ng epektibong petsa ng seksiyong ito.

SEKSIYON 17. Seksiyon 76301.5 idinaragdag sa Kodigo ng
Edukasyon, upang mabasa na:
76301.5. (a) Ang Lehislatura ay magtatalaga sa anumang distrito ng pangkomunidad na kolehiyo na hindi nakatatanggap ng mga kita ng Pangkalahatang
Pondo sa pamamagitan ng inilaan ng pang-komunidad na kolehiyo dahil
nilalampasan ang lokal na buwis ng ari-arian ng distrito at ang kita ng kabayaran
ng estudyante ang pangkalahatang kitang kinalkula para sa distrito sa taunang
Batas ng Badyet ang isang halagang katumbas sa kabuuang kita na maaari
sanang nilikha ng distrito kung ang kabayaran ay hindi sana nanatiling pantay sa
araw na nauna sa epektibong petsa ng seksiyong ito.
(b) Ang seksiyong ito ay magiging epektibo lamang sa mga taon kung saan
ang kabayarang iniatas ng kabanatang ito ay mas mababa kaysa sa kabayaran na
umiiral sa araw na nauna sa epektibong petsa ng seksiyong ito.

SEKSIYON 18. Seksiyon 84754 ay idinaragdag sa Kodigo ng
Edukasyon, upang mabasa na:
84754. (a) Sa kabila ng anumang iba pang probisyon ng batas, ang mga
bawas sa FTES ay magreresulta sa mga pagbabawas na ginawang pantay-pantay
sa loob ng tatlong-taong panahon simula sa taong sumusunod sa inisyal na taon
ng bawas sa FTES.
(b) Ang mga Distrito ay may karapatan sa pagpapanumbalik ng anumang
pagbabawas sa kitang inilaan dahil sa bawas sa FTES sa tatlong-taong panahon
na sumusunod sa inisyal na taon ng bawas sa FTES kung may kasunod na pagtaas
ng FTES.
(c) Walang distrito ang may karapatan sa katatagan ng kita alinsunod sa
subdibisyon (a) para sa mahigit na 10 porsiyento ng bagong-pagbaba ng kabuuang
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SEKSIYON 19. MGA PANGKALAHATANG PROBISYON
(a) Mga Magkakasalungat na Panukalang-Batas:
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(1) Ang panukalang-batas ay hinahangad na maging komprehensibo. Hangarin
ng mga tao na kung ang panukalang-batas na ito at ibang panukalang-batas o mga
panukalang-batas na may kaugnayan sa parehong isyu ay lumitaw sa iisang balota
ng pambuong-estadong eleksiyon, ang mga probisyon ng ibang panukalang-batas o
mga panukalang-batas ay dapat ipalagay na kasalungat ng panukalang-batas na ito.
Kung ang panukalang-batas na ito ay makatanggap ng mas maraming bilang ng mga
apirmatibong boto, ang mga probisyon ng mga panukalang-batas na ito ay dapat
pairalin sa kanilang kabuuan, at ang mga probisyon ng mga ibang panukalang batas
ay dapat maging walang-bisa at walang-kabuluhan.
(2) Kung ang panukalang-batas na ito ay inaprubahan ng mga botante
ngunit pinalitan ng batas sa pamamagitan ng anumang ibang kasalungat na
balotang panukalang-batas na inaprubahan ng mga botante sa parehong
eleksiyon, at ang kasalungat na balotang panukalang-batas ay pinawalang-bisa
pagkatapos, ang panukalang-batas na ito ay magiging mabisa at mabibigyan
ng buong puwersa ng batas.
(b) Pagkakahiwalay: Ang probisyon ng batas na ito ay maaaring ihiwalay.
Kung anumang probisyon ng kabanatang ito ay pinawalang-bisa, ang pagkawangbisa na iyan ay hindi makakaapekto sa ibang mga probisyon o aplikasyon na
maaaring mabigyan ng bisa na hiwalay sa walang-bisang probisyon o aplikasyon.
(c) Pagsususog: Ang mga probisyon ng Seksiyon 8 hanggang 15, inklusibo,
at Seksiyon 17 ng batas na ito ay maaaring susugan sa pamamagitan ng batas
na ipinasa ng botong apat-na-ikalima ng mga kasapi ng bawat kapulungan ng
Lehislatura at pinirmahan ng Gobernador. Lahat ng mga pagsususog sa Seksiyon 8
hanggang 15, inklusibo, ng batas na ito ay para isulong ang batas at naaalinsunod sa
mga layunin nito. Ang kada yunit na kabayaran na antas na iniatas ng subdibisyon
(a) ng Seksiyon 16 ng batas na ito ay maaaring itaas alinsunod sa subdibisyon (b)
ng Seksiyon 16 ng batas na ito sa pamamagitan ng batas na tangi at ekslusibong
para sa layunin na iyan na ipinasa sa pamamagitan ng boto ng dalawang-ikatlo ng
mga kasapi ng bawat kapulungan at pinirmahan ng Gobernador. Ang kada yunit
na kabayaran na antas na itinakda ng subdibisyon (a) ng Seksiyon 16 ng batas na
ito ay maaaring ibaba sa pamamagitan ng batas na ipinasa ng mayoriya ng boto sa
bawat kapulungan at pinirmahan ng Gobernador.

PROPOSISYON 93
Ang inisyatibong panukalang-batas na ito ay isinumite sa mga mamamayan
ng California alisunod sa mga probisyon ng Seksiyon 8 ng Artikulo II ng
Saligang-Batas ng California.
Ang inisyatibong panukalang-batas ay nagsususog sa Saligang-Batas ng
California; samakatuwid, ang mga umiiral na probisyon na iminumungkahing alisin
ay inilimbag sa tipong pantanggal at ang mga bagong probisyong iminumungkahing
idagdag ay inilimbag sa tipong italika upang maipakita na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
BATAS NG MGA LIMISTASYON SA PANAHON NG PANUNUNGKULAN AT
PAMBATASANG PAGBABAGO
SEKSIYON 1. TITULO.
Ang panukalang-batas na ito ay kikilalaning “Batas ng mga Limistasyon
sa Panahon ng Panunungkulan at Pambatasang Pagbabago.”

SEKSIYON 2. MGA NATUKLASAN AT DEKLARASYON.
Natuklasan at idinedeklara ng mga tao ng California ang mga sumusunod:
A. Sa ilalim ng batas na pinagtibay noong 1990, ang isang kasapi ng
Lehislatura ay maaaring magsilbi sa kabuuan ng 14 taon, na binubuo nang
hindi hihigit sa anim na taon sa Kapulungan at hindi hihigit sa walong taon sa
Senado.
B. Iba’t-ibang pang-akademiko at pampublikong grupo ng patakaran, ilan sa
mga ito ay minsang sumuporta sa mga limistasyon sa panahon ng panunungkulan, ay
napag-aralan na ang mga epekto ng mga limitasyon sa panahon ng panunungkulan
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sa California at napagpasiyahan na ang ating batas ay nangangailangan ng
pagbabago upang gawing epektibo ang pamahalaan sa mga tao.
C. Ang California ay nahaharap sa maraming magulo at kritikal na mga
isyu mula sa hindi nakatutupad na mga paaralan hanggang sa pag-iinit ng daigdig
hanggang sa hindi sapat na pangkalusugang pangangalaga. Ang batas na kailangan
upang malutas ang mga problemang ito ay maaaring umabot sa maraming taon
upang maisulong at maipasa, at ang mga Kasapi ng Lehislatura ay dapat mag-ukol
ng mahabang panahon sa pagkuha ng uri suporta mula sa kanilang kasamahan na
kailangan upang matugunan ang mga apurahang isyung ito.
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D. Sa kasalukuyan, ang limitasyon sa panahon ng panunungkulan ay
nagreresulta sa mabilis na pagpapalit sa mga mambabatas, ang ilan sa mga ito ay
hindi kailanman nagkaroon ng sapat na panahon upang makabuo ng mga kakayahan
sa pamumuno o makatamo ng kadalubhasaan sa paggawa ng pampublikong
patakaran, at ang ating pinakamarunong at pinakabihasang mambabatas ay
napipilitang umalis sa Kapulungan o sa Senado nang maaga, dahil dito nawawalan
ang mga taga-California ng kanilang mga dalubhasa sa patakaran.
E. Kung ang mga mambabatas ay kulang sa mga kasanayan, ang tanging
mga taong may kasanayan ay ang mga naglolobi.
F. Dapat nating baguhin ang mga limitasyon sa panahon ng
panunungkulan upang mabawasan ang pagiging partidista, wakasan ang inog
ng patuloy na pangangampanya, at magtrabaho nang mas epektibo na samasama na walang kinikilingang partido.
G. Kailangan nating dagdagan ang kakayahang umakma ng mga
pambatasang panahon ng panunungkulan upang mabigyan ng pagkakataon
ang mga kasapi na makagawa ng kailangang patakaran at pamprosesong
kadalubhasaan, at pabagalin ang kasalukuyang pag-ikot ng ipuipo ng mga
binotong kinatawan mula sa isang binotong katungkulan patungo sa iba, na
nagkokompromiso sa pampublikong patakaran.
H. Kritikal na bigyan natin ng pahintulot ang mga mambabatas na
manatili sa isang kapulungan ng Lehislatura sa mas mahabang panahon upang
makatamo ng kaalaman at kadalubhasaang kailangan upang matugunan ang
mga mahihirap na isyung hinaharap ng California.
I. Ang Pambansang Komperensiya ng Mga Mambabatas ng Estado,
Konseho ng Mga Gobernador ng Estado, at Porum ng Mga Pambatasang Pinuno ng
Estado ay nag-isyu ng ulat na nagpapatibay na “ang mga epekto ng [mga limitasyon
sa panahon ng panunungkulan] sa mga proseso ng patakaran ng Sacramento ay
ay naging mas malalim,” kasama “[a]ng laganap na pananaw sa Sacramento na
may bagay na kailangang gawin kaagad upang madagdagan ang katibayan at
kadalubhasaan ng proseso ng paggawa ng patakaran ng Lehislatura.”
J. Kailangan nating baguhin ang batas ng California sa mga limitasyon
sa panahon ng panunungkulan upang pahintulutan ang mga kasapi na manatili
sa isang kapulungan sa mas mahabang panahon habang binabawasan ang
kabuuang bilang ng taon na maaaring magsilbi ang mga bagong kasapi.

SEKSIYON 3. LAYUNIN AT INTENSIYON.
Intensiyon ng mga tao ng California na pagtibayin ang panukalang-batas
na ito upang:
A. Magkaloob ng mas malaking katatatag at kadalubhasaan sa proseso
ng paggawa ng patakaran ng Lehislatura.
B. Bawasan ang bilang ng taon na maaaring magsilbi ang mga bagong
kasapi sa Lehislatura na mula 14 ay magiging 12 na taon upang mahadlangan ang
mga kasapi na mamalagi at isulong ang pagkakataon para makapagsilbi ang iba.
C. Pahintulutan ang mga mambabatas na makamtan ang kaalaman
at kasanayang kailangan upang matugunan ang mga mahihirap na isyung
hinaharap ng ating estado.
D. Bigyan ang mga kasalukuyang kasapi ng Kapulungan at Senado ng
kaparehong pagkakataon na magsilbi ng 12 taon sa isang kapulungan kagaya
ng mga bagong ibinotong kasapi at pangalagaan ang mga umiiral na batas
tungkol sa hindi nakumpletong mga panahon ng panunungkulan.

SEKSIYON 4. Seksiyon 2 ng Artikulo IV ng Saligang-Batas ng
California sa pamamagitan nito ay sinususugan upang mabasa na:
SEK. 2. (a)(1) Ang Senado ay may mga kasapi na 40 Senador na ibinoto
para sa 4-taong panahon ng panunungkulan, 20 na mag-uumpisa tuwing 2
taon. Walang Senador ang maaaring magsilbi ng mahigit na 2 panahong ng
panunungkulan.
(2) Ang Kapulungan ay may 80 kasapi na ibinoto para sa 2-taong
panahon ng panunungkulan. Walang kasapi ng Kapulungan ang maaaring
magsilbi ng mahigit na 3 panahon ng panunungkulan.
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Ang kanilang panahon ng panunungkulan
(3) Ang panahon ng panunungkulan ng Senador o Kasapi ng Kapulungan ay
mag-uumpisa sa unang Lunes ng Disyembre na kasunod ng kanilang kanilang
pagkahalal.
(4) Sa kanilang buong buhay, ang isang tao ay maaaring magsilbi ng hindi
hihigit sa 12 taon sa Senado, sa Kapulungan, o pareho, sa anumang kombinasyon
ng mga panahon ng panunungkulan.
(b) Sa kabila ng talataan (4) ng subdibisyon (a), ang isang Kasapi
ng Senado o ng Kapulungan na nasa katungkulan sa epektibong petsa ng
subdibisyong ito ay maaaring maninilbihan ng 12 taon sa kapulungan kung saan
siya ay kasalukuyang naninilbihan. Ang 12-taon na limitasyon sa subdibisyong ito
ay kabilang ang mga taon na nanilbihan na sa kapulungan kung saan ang Kasapi
ay kasalukuyang naninilbihan at anumang karagdagang taon na nanilbihan sa
kapulungan na iyan ay dapat panilbihan nang sunud-sunod.
(b)
(c) Pagboto ng mga kasapi Ang mga kasapi ng Kapulungan ay iboboto
sa unang Martes pagkatapos ng unang Lunes ng Nobyembre sa may tukol na
numerong taon maliban kung ibang paraan ang iniatas ng Lehislatura. Ang
mga Senador ay iboboto sa parehong panahon at mga lugar kagaya ng mga
kasapi Mga kasapi ng Kapulungan.
(c)
(d) Ang isang tao ay hindi karapat-dapat na maging isang kasapi
Kasapi ng Lehislatura maliban kung ang taong iyan ay botante at residente ng
pambatasang distrito sa isang taon, at isang mamamayan ng Estados Unidos
at residente ng California sa 3 taon, kaagad bago mag-eleksiyon, at serbisyo sa
buong panahon ng panunungkulan kung saan ang taong naghahangad mahalal
ay hindi lalampas ng pinakamaraming taon ng serbisyong pinapahintulot ng
subdibisyon (a) at (b) ng seksiyong ito.
(d)
(e) Kung magkaroon ng bakante sa Lehislatura, tatawag kaagad ang
Gobernador ng isang eleksiyon upang punuan ang bakante.

SEKSIYON 5. Seksiyon 7 ng Artikulo XX ng Saligang-Batas ng
California sa pamamagitan nito ay sinususugan upang mabasa na:
SEK. 7. Ang limitasyon sa bilang ng panahon ng panunungkulan na
iniatas ng Seksiyon 2 ng Artikulo IV, Seksiyon 2 at 11 ng Artikulo V, Seksiyon
2 ng Artikulo IX, at Seksiyon 17 ng Artikulo XIII ay naaangkop lamang sa mga
panahon ng panunungkulan o taon ng serbisyo kung saan binoto o hinirang ang
tao sa o pagkatapos ng Nobyembre 6, 1990, maliban sa ang nanunungkulang
Senador na ang katungkulan ay wala sa balota sa pangkalahatang eleksiyon
sa petsang iyan ay maaari lamang magsilbi ng isang karagdagang panahon ng
panunungkulan. Ang mga limitasyon na iyon sa mga panahon ng panunungkulan
at taon ng serbisyo ay hindi naangkop sa anumang hindi pa nakumpletong
panahon ng panunungkulan o kung saan binoto o hinirang ang tao, o sa
anumang taon na nanilbihan bilang bahagi ng hindi pa nakumpletong panahon ng
panunungkulan, kung ang naiwan sa panahon ng panunungkulan ay mas maikli
sa kalahati ng buong panahon ng panunungkulan.

SEKSIYON 6. PAGKAKAHIWALAY.
Ang mga probisyon ng batas na ito ay maaaring ihiwalay. Kung anumang
probisyon ng batas na ito o ang aplikasyon nito ito ay pinawalang-bisa, ang
pagkawang-bisa na iyan ay hindi makakaapekto sa ibang mga probisyon o
aplikasyon na maaaring mabigyan ng bisa na hiwalay sa walang-bisang
probisyon o aplikasyon.

SEKSIYON 7. MGA MAGKAKASALUNGAT NA INISYATIBO.
Kung ang panukalang-batas na ito at iba pang inisyatibong panukalangbatas o mga panukalang-batas na tumutukoy sa bilang ng mga taon o panahon
ng panunungkulan kung kailan ang Kasapi ng Lehislatura ay maaaring
manilbihan ay lumitaw sa iisang balota ng pambuong-estadong eleksiyon, ang
mga probisyon ng ibang panukalang-batas o mga panukalang-batas ay dapat
ipalagay na kasalungat ng panukalang-batas na ito. Kung ang panukalangbatas na ito ay makatanggap ng mas maraming bilang ng mga apirmatibong
boto, ang mga probisyon ng mga panukalang-batas na ito ay dapat pairalin sa
kanilang kabuuan, at ang mga probisyon ng mga ibang panukalang batas ay
dapat maging walang-bisa at walang-kabuluhan.

BATAS SA MGA
KARAPATAN NG BOTANTE
1.

2.

3.

4.
5.

Ikaw ay may karapatang bumoto kung ikaw ay isang
balidong rehistradong botante.
Ang kahulugan ng isang rehistradong botante ay
isang mamamayan ng Estados Unidos na nakatira sa
estadong ito, na may edad na hindi kukulangin sa
18 taon at wala sa bilangguan o nasa paglayang maypasubali para sa napatunayang krimen, at nakarehistro
na bumoto sa kaniyang kasalukuyang tirahan.
Ikaw ay may karapatang bumoto ng isang
probisyonal na balota kung ang iyong pangalan ay
hindi nakalista sa mga talaan ng bumoboto.
Ikaw ay may karapatang bumoto kung ikaw ay nasa
lugar at nakapila sa lugar ng pagbobotohan bago
magsara ang botohan.
Ikaw ay may karapatang bumoto ng sekretong
balota na malaya sa pananakot.
Ikaw ay may karapatang tumanggap ng isang
bagong balota kung, bago ka bumoto, naniniwala
ka na ikaw ay nagkamali.
Kung sa anumang oras bago ka bumoto, naniniwala
ka na ikaw ay nagkamali, ikaw ay may karapatang
magpalit ng iyong nasirang balota para sa isang bagong
balota. Ang mga botanteng bumoboto sa pamamagitan
ng koreo ay maaari ring humiling at tumanggap ng
bagong balota kung ibinalik nila ang kanilang nasirang
balota sa isang opisyal ng mga eleksiyon bago magsara
ang botohan sa araw ng eleksiyon.

6.

Ikaw ay may karapatang tumanggap ng tulong sa
pagboto, kung ikaw ay hindi makaboto nang
walang tulong.
7. Ikaw ay may karapatang magsauli ng isang
nakumpletong balota ng bumoboto sa pamamagitan
ng koreo sa alinmang presinto sa county.
8. Ikaw ay may karapatan sa mga materyal ng
eleksiyon sa ibang lengguwahe, kung may
sapat na mga residente sa iyong presinto upang
magarantiyahan ang paggawa.
9. Ikaw ay may karapatang magtanong tungkol sa
mga pamamaraan ng eleksiyon at magmanman sa
proseso ng eleksiyon.
Ikaw ay may karapatang magtanong sa lupon ng
presinto at mga opisyal ng mga eleksiyon tungkol
sa mga pamamaraan ng eleksiyon at tumanggap
ng kasagutan o idirekta sa naaangkop na opisyal
para sa sagot. Gayunman, kung ang walang-tigil
na pagtatanong ay nakakaistorbo sa pagsagawa ng
kanilang tungkulin, ang lupon o mga opisyal ng
mga eleksiyon ay maaaring huminto sa pagsagot sa
mga tanong.
10. Ikaw ay may karapatang mag-ulat ng anumang
hindi legal o may-panlilinlang na aktibidad sa isang
lokal na opisyal ng mga eleksiyon o sa Tanggapan ng
Sekretarya ng Estado.

Kung sa paniniwala mo ay tinanggihan ka ng anuman sa mga karapatang ito, o kung may
nalalaman kang pandaraya o maling kilos sa eleksiyon, mangyaring tumawag sa kompidensiyal
na walang-bayad na Linya ng Botante ng Sekretarya ng Estado sa 1-800-339-2957.
Ang impormasyon sa iyong sinumpaang pahayag na rehistrasyon ng botante ay gagamitin ng mga opisyal ng mga eleksiyon
upang padalhan ka ng impormasyon tungkol sa proseso ng pagboto, kagaya ng lokasyon ng iyong lugar ng pagbobotohan
at ang mga isyu at kandidato na makikita sa balota. Ang pang-komersiyong paggamit ng impormasyon ng rehistrasyon ng
botante ay ipinagbabawal ng batas at ito ay pagkakasala. Ang impormasyon ng botante ay maaaring ibigay sa isang kandidato
para sa katungkulan, isang komite ng panukalang-batas sa balota, o iba pang mga tao para sa mga layuning nauukol sa
eleksiyon, pag-aaral, pamamahayag, pampulitika, o pamahalaan, na pinagpasiyahan ng Sekretarya ng Estado. Ang lisensiya sa
pagmamaneho at numero sa panlipunang seguridad, o ang iyong pirma na makikita sa iyong kard ng rehistrasyon ng botante,
ay hindi maaaring ipamigay para sa mga layuning ito. Kung ikaw ay may anumang mga tanong tungkol sa paggamit ng
impormasyon ng botante o nais mong iulat ang pinaghihinalaaang maling paggamit ng ganitong impormasyon, mangyaring
tumawag sa Linya ng Botante ng Sekretarya ng Estado sa 1-800-339-2957.
Ang mga partikular na botanteng humaharap sa mga sitwasyon na may panganib sa buhay ay maaaring kuwalipikado para
sa kompidensiyal na katayuan ng botante. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring kontakin ang programang Safe
at Home ng Sekretarya ng Estado na walang-bayad sa 1-877-322-5227 o bisitahin ang Web site ng Sekretarya ng Estado sa
www.sos.ca.gov.
Ba t a s sa M g a Ka ra p a t a n ng B ot a n te
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OPISYAL NA PATNUBAY NA IMPORMASYON PARA SA BOTANTE
Tandaang Bumoto!
Martes, Pebrero 5, 2008
Ang mga pagbobotohan ay bukas mula
7:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi.
Enero 7
Unang Araw upang mag-aplay para bumoto sa pamamagitan
ng balota ng bumoboto sa pamamagitan ng koreo.

Enero 22
Huling araw upang magparehistro para bumoto.

Enero 29
Huling araw na ang mga opisyal ng mga eleksiyon ng county ay tatanggap
ng anumang aplikasyon para bumoto sa papamagitan ng balota ng
bumoboto sa pamamagitan ng koreo.

Pebrero 5
Huling araw upang mag-aplay para sa balota ng bumoboto sa pamamagitan
ng koreo nang personal sa opisina ng opisyal ng mga eleksiyon ng county.

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

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 mabawasan ang gastos sa eleksiyon, inawtorisa ng
Lehislatura ng Estado ang Estado at mga county na magpadala sa koreo
ng isang patnubay lamang sa mga tirahan kung saan mahigit na isang
botante na may parehong apelyido ay nakatira. Maaari kang makakuha ng
karagdagang mga kopya sa pamamagitan ng pagkontak sa iyong opisyal ng
eleksiyon ng county o sa pamamagitan ng pagtawag sa 1-800-339-2957.

