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Ang mga tagasuporta ng Prop. 30 ay nagsasabi na kailangan nating 
aprobahan ang malaking pagtaas sa buwis o tumanggap ng pagbawas ang  
mga paaralan.

Gusto nating lahat ng mga napakahusay na paaralan sa California, pero 
ang pagtataas ng mga buwis ay hindi ang tanging paraan upang makamit ito.

Ang mga pulitiko ay mas gugustuhing magtaas ng mga buwis sa halip na 
pasimplehin ang libu-libong pinopondohan ng estado na mga programa, 
malaking burukrasya at pag-aaksaya.

Tingnan ang katatapos lang nilang gawin: ang mga pulitiko ay nag-awtorisa 
ng halos $5 bilyon sa mga bono ng California para sa “bullet train patungo sa 
hindi malaman,” ginagastusan ng mga nagbabayad ng buwis ng $380 milyon 
kada taon. Gamitin natin ang mga dolyar na iyon para sa mga paaralan!

Sa halip, ang mga pulitiko ay nagbibigay sa atin ng maling pagpili—taasan 
ang mga buwis sa pagbebenta ng $1 bilyon kada taon at taasan ang mga 
buwis sa kita sa maliit na negosyo O magbawas ng mga paaralan.

ANG PROP. 30 AY HINDI KUNG ANO ANG ANYO NITO: Ito ay 
hindi gumagarantiya ng kahit isang bagong dolyar ng pagpopondo para sa 
mga silid-aralan.

Hindi sa Prop. 30: Ito ay nagpapahintulot sa mga pulitiko na kumuha 
ng perang kasalukuyang nakalaan sa edukasyon at gastahin ito sa ibang mga 
programa. Hindi natin malalaman kung saan tunay na pumupunta ang pera.

Hindi sa Prop. 30: Ito ay nagbibigay sa mga pulitiko ng Sacramento ng 
isang blangkong tseke nang hindi nag-aatas ng reporma sa badyet, pensiyon 
o edukasyon.

Hindi sa Prop. 30: Ito ay nakakasakit sa maliliit na negosyo at pumapatay 
ng mga trabaho.

Hindi sa Prop. 30: Ito'y mas maraming pera lamang para sa mga pulitiko 
sa Sacramento upang patuloy na gumasta.

Huwag paligaw, ang Prop. 30 ay hindi kung ano ang anyo. Ito ay isang 
dahilan lamang para makakuha ang mga pulitiko sa Sacramento ng mas 
maraming pera ninyo, habang sinasaktan ang ekonomiya at walang ginagawa 
upang tulungan ang edukasyon.

Ang mga Taga-California ay masyadong matalino para maloko: Bumoto ng 
Hindi sa Prop. 30!

JOEL FOX, Presidente  
Small Business Action Committee

JOHN KABATECK, Tagapagpaganap na Direktor 
National Federation of Independent Business/California

KENNETH PAYNE, Presidente 
Sacramento Taxpayers Association

Isang Mensahe mula sa League of Women Voters of California at California 
Teachers and Law Enforcement Professionals

Mga Kapwa Taga-California,
Pagkatapos ng mga taon ng mga pagbawas, ang mga pampublikong 

paaralan, mga unibersidad, at mga serbisyo sa kaligtasan ng publiko ng 
California ay nasa punto ng pagkawasak.

Sa nakalipas na apat na taon lamang, ang ating mga paaralan ay tinamaan 
ng $20 bilyon sa mga pagbawas, higit sa 30,000 mas kaunting guro, at mga 
sukat ng klase na kabilang sa pinakamalaki sa bansa. Ang ating mga bata ay 
karapat-dapat sa mas mabuti.

Panahon na upang manindigan at ibalik sa tamang direksiyon ang California.
Ang Proposisyon 30, ang Batas sa Proteksiyon ng mga Paaralan at Lokal 

na Kaligtasan ng Publiko, ay sinusuportahan ni Gobernador Jerry Brown, ng 
League of Women Voters at ng isang pambuong-estadong koalisyon ng mga 
lider mula sa edukasyon, pagpapatupad ng batas at negosyo. 

May malawak na suporta para sa Prop. 30 dahil ito ang tanging inisyatibo  
na magpoprotekta sa pagpopondo sa paaralan at kaligtasan at tutulong na 
tugunan ang patuloy na gulo sa badyet:

•	 Hinahadlangan ang malalalim na pagbawas sa paaralan. Kung Walang 
Prop. 30, ang ating mga paaralan at kolehiyo ay haharap sa karagdagang 
$6 na bilyon na mapaminsalang mga pagbawas sa taong ito. Ang Prop 
30 ay ang tanging inisyatibo na humahadlang sa mga pagbawas na ito  
at nagkakaloob ng bilyun-bilyon sa bagong pagpopondo para sa ating 
mga paaralan simula sa taong ito—perang magagasta sa mas maliit na 
mga sukat ng klase, napapanahong mga aklat-aralin at muling pagkuha 
ng mga guro.

•	 Iginagarantiyang pagpopondo sa lokal na kaligtasan ng publiko.  
Ang Prop. 30 ay ang tanging panukala na nagtatatag ng isang garantiya 
para sa pagpopondo sa kaligtasan ng publiko sa saligang-batas ng ating 
estado, kung saan ito ay hindi magagalaw nang walang pag-aproba ng 
botante. Pinananatili ng Prop. 30 ang mga pulis sa kalye.

•	 Tumutulong na balansehin ang badyet. Ang Prop. 30 ay nagbabalanse 
ng ating badyet at tumutulong na bayaran ang utang ng California—
dumami sa mga taon ng mga gimik at paghiram. Ito ay isang 
napakahalagang hakbang sa pagpigil sa mga kakulangan sa badyet  
na nagpapahirap sa California.

Upang protektahan ang mga paaralan at kaligtasan, ang Prop. 30 ay 
pansamantalang nagtataas ng mga buwis sa personal na kita sa mga may 
pinakamalaking kita—mga mag-asawang may mga kitang higit sa $500,000 
sa isang taon—at nagtatatag ng buwis sa pagbebenta sa isang antas ng mas 
mababa kaysa nakaraang taon.

Ang mga buwis ng Prop. 30 ay pansamantala, balanse at kailangan upang 
protektahan ang mga paaralan at kaligtasan:

•	 Tanging ang mga pinakamalaking kumita ang nagbabayad ng mas malaking 
buwis sa kita: Ang Prop. 30 ay nagsasabi sa mga kumikita ng pinakamalaki 
na pansamantalang magbayad ng mas malaking mga buwis sa kita. Ang mga 
mag-asawang mas mababa kaysa $500,000 ang kita sa isang taon ay walang 
babayarang mga karagdagang buwis sa kita.

•	 Lahat ng bagong kita ay pansamantala: Ang mga buwis ng Prop. 30 ay 
pansamantala, at ang inisyatibong ito ay hindi mababago nang walang 
boto ng mga tao. Ang mga kumikita ng pinakamalaki ay magbabayad ng 
mas malaki sa pitong taon. Ang tadhanang ito sa buwis sa pagbebenta 
ay magkakabisa sa apat na taon.

•	 Ang pera ay pupunta sa isang espesyal na kuwenta na hindi magagalaw 
ng lehislatura: Ang perang nalikom para sa mga paaralan ay dinadala 
sa isang espesyal na pondo na hindi magagalaw ng lehislatura at hindi 
magagamit para sa burukrasya ng estado.

•	 Ang mga buwis ng Prop. 30 ay nagkakaloob ng mga sapilitang pagsusuri: 
Ang sapilitan, independiyenteng taunang mga pagsusuri ay titiyak 
na ang mga pondo ay ginagasta LAMANG para sa mga paaralan at 
kaligtasan ng publiko.

Samahan ang League of Women Voters at mga guro ng California at mga 
propesyonal sa kaligtasan ng publiko.

Bumoto ng OO sa Proposisyon 30.
Manindigan para sa mga paaralan at kaligtasan ng publiko.
Upang makakuha ng karagdagang kaalaman, bisitahin ang YesOnProp30.com.

JENNIFER A. WAGGONER, Presidente 
League of Women Voters of California

DEAN E. VOGEL, Presidente 
California Teachers Association

KEITH ROYAL, Presidente 
California State Sheriffs’ Association
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MGA PANSAMANTALANG BUWIS UPANG PONDOHAN ANG EDUKASYON.   
IGINAGARANTIYANG PAGPOPONDO SA LOKAL NA KALIGTASAN NG PUBLIKO.   
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HINDI sa Prop. 30: Ito ay isa lamang $50 Bilyon na Pampulitikang  

“Shell Game”—Pero Ito ay Hindi Gumagarantiya ng mga Bagong 
Pagpopondo para sa mga Paaralan

Ang mga pulitikong nasa likod ng Prop. 30 ay gustong maniwala tayo na 
kung aprobahan ng mga botante ang pitong taon ng malalaking pagtaas sa 
buwis ng Prop. 30, ang bagong pera ay pupunta sa mga silid-aralan. Wala 
nang mas malayo pa sa katotohanan.

Ang mga buwis ng Prop. 30 ay nagpapahintulot sa mga pulitiko na 
maglaro ng isang “shell game” sa halip na magkaloob ng mga bagong 
pagpopondo para sa mga paaralan:

•	 Magagawa nilang kunin ang kasalukuyang pera para sa mga paaralan 
at gamitin para sa ibang mga layunin at saka palitan ang perang iyon 
ng pera mula sa mga bagong buwis. Kinukuha nila ito ng isang kamay 
at ibinabalik sa pamamagitan ng kabilang kamay. Paano ninyo man 
paikutin ito, ang Prop. 30 ay hindi gumagarantiya na may isang sentimo 
ng bagong pagpopondo para sa mga paaralan.

•	 Maraming edukador ang naghantad ng depektong ito at maging ang 
California School Boards Association ay nagpahayag na “ . . . ang 
inisyatibo ng Gobernador ay hindi nagkakaloob ng bagong pagpopondo 
para sa mga paaralan.” (Mayo 20, 2012)

•	 Ang Wall Street Journal ay tumukoy sa kaparehong depekto, ipinahayag 
na “Ang Gobernador ng California na si Jerry Brown ay nagsisikap na 
ibenta ang kanyang pagtaas ng buwis sa mga botante sa Nobyembreng 
ito sa pamamagitan ng pagsasabing ito ay pupunta sa mga paaralan. 
Ang maruming maliit na lihim ay ang mga bagong kita ay kailangan 
upang mapunuan ang walang kakayahang pondo ng pensiyon ng guro.” 
Editoryal ng Wall Street Journal, Abril 22, 2012

•	 Maging ang opisyal na Titulo at Buod ng Prop. 30 ay nagsasabi na 
ang pera ay magagamit para sa “ . . . pagbabayad para sa ibang mga 
ipinangakong paggasta.” 

Bilang karagdagan, walang mga iniaatas o katiyakan na ang alinmang 
karagdagang pera ay talagang pupunta sa silid-aralan at wala sa Prop. 30 na 
nagrereporma sa ating sistema ng edukasyon upang putulin ang pag-aaksaya, 
alisin ang burukrasya o bawasan ang mga pangkaraniwang gastos  
na pampangasiwaan.

HINDI sa Prop. 30—Walang mga Reporma

Ang mga pulitiko at mga espesyal na interes na nasa likod ng Prop. 30 ay 
gustong magtaas ng mga buwis upang bayaran ang kanilang hindi makontrol 
na paggasta, pero tumatangging magpasa ng mga makabuluhang reporma:

•	 Ang mga espesyal na interes at ang mga pulitikong kinokontrol nila ay 
humarang sa mga reporma sa pensiyon. Tayo ay may $500 bilyon sa hindi 
napopondohang mga pananagutan sa pensiyon sa California at ang mga 
pulitiko ay tumatanggi pa ring gumawa ng mga tunay na reporma.

•	 Ang mga kaparehong tao ay humarang sa reporma sa badyet. Ang  
mga pulitiko ay patuloy na gumagasta ng higit sa taglay ng estado.  
Ang Prop. 30 ay nagbibigay ng gantimpala sa mapanganib na kilos  
na ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng bilyun-bilyong  
dolyar upang gastahin nang walang mga reporma, walang garantiya  
na ang pera ay hindi maaaksaya o na ito ay tunay na makakarating  
sa silid-aralan.

HINDI sa Prop. 30—Patigilin ang mga Banta ng Pulitiko
Ang Gobernador, ang mga pulitiko at mga espesyal na interes na nasa  

likod ng Prop. 30 ay nagbabanta sa mga botante. Sinasabi nila na “bumoto 
para sa ating malaking pagtaas ng buwis o kukunin namin ito sa mga 
paaralan,” pero kasabay nito, tumatanggi silang repormahin ang mga sistema 
ng edukasyon o pensiyon upang makatipid ng pera.

Kailangan nating paunlarin ang ating ekonomiya upang lumikha ng mga 
trabaho at putulin ang pag-aaksaya, linisin ang pamahalaan, repormahin 
ang ating proseso ng badyet at papanagutin ang mga pulitiko sa halip 
na aprobahan ang isang $50 bilyon na pagtaas ng buwis sa maliliit na 
negosyo at mga nagtatrabahong pamilya na hindi nagkakaloob ng anumang 
pananagutan o gumagarantiya ng bagong pagpopondo para sa mga paaralan.

HINDI sa Prop. 30—Mga Reporma at Trabaho Muna, Hindi Mas Mataas 
na mga Buwis

JON COUPAL, Presidente 
Howard Jarvis Taxpayers’ Association

TOM BOGETICH, Tagapagpaganap na Direktor (Retirado) 
Lupon ng Edukasyon ng Estado ng California

DOUG BOYD, Miyembro 
Lupon ng Edukasyon ng County ng Los Angeles

Pagkatapos ng mga taon ng mga pagbawas, panahon na upang gumuhit ng 
linya upang protektahan ang mga paaralan at lokal na kaligtasan ng publiko.

Ang MAHIHIGPIT NA PAGKONTROL SA PANANALAPI ng  
Prop. 30 ay titiyak na ang pera ay ginagasta LAMANG sa mga paaralan  
at kaligtasan ng publiko:

•	 Ang kita ay iginagarantiya sa saligang-batas na pumunta sa isang espesyal 
na kuwenta para sa mga paaralan na hindi magagalaw ng lehislatura.

•	 Ang pera ay susuriin bawat taon at hindi magagasta sa pangangasiwa o 
burukrasya ng Sacramento.

•	 Ang Prop. 30 ay nag-aawtorisa ng pag-uusig na pangkrimen para sa 
maling paggamit ng pera.

Ang ating mga bata ay nararapat sa mas mabuti kaysa karamihan ng 
mga nagsisikip na silid-aralan sa bansa. Ang Prop. 30 ay nag-uutos sa 
napakayaman na magbayad ng kanilang MAKATARUNGANG KABAHAGI 
upang panatilihing bukas ang mga silid-aralan at nasa kalye ang mga pulis.

•	 HINAHADLANGAN	ANG	MALALALIM	NA	PAGBAWAS	SA	
PAARALAN SA TAONG ITO: Ang Prop. 30 ang tanging inisyatibo 
na humahadlang sa $6 na bilyon ng mga awtomatikong pagbawas sa 
mga paaralan at mga unibersidad sa taong ito. Kung Walang Prop. 30, 
haharap tayo sa pinaikling taon ng paaralan, mga pagtanggal ng guro  
at malalaking pagtaas sa martrikula sa taong ito.

•	 NAGKAKALOOB NG BILYUN-BILYON NA BAGONG 
PAGPOPONDO SA PAARALAN: Ang Prop. 30 ay nagkakaloob ng 
bilyun-bilyon na mga karagdagang pondo upang bawasan ang mga 
sukat ng klase at ibalik ang mga programang tulad ng sining at PE. 

•	 NAGPOPROTEKTA SA LOKAL NA PAGPOPONDO SA 
KALIGTASAN NG PUBLIKO: Ang Prop. 30 ay gumagarantiya ng 
lokal na pagpopondo sa kaligtasan ng publiko na nasa Saligang-batas ng 
Estado at tumutulong na makatipid ng bilyun-bilyon sa mga gastos sa 
bilangguan sa hinaharap.

•	 TUMUTULONG NA BALANSEHIN ANG BADYET: Ang Prop. 
30 ay bahagi ng isang pangmatagalang solusyon upang balansehin ang 
badyet ng estado.

Ang mga guro, tagapagpatupad ng batas, lider ng negosyo at si Gobernador 
Jerry Brown ay sumusuportang lahat sa Proposisyon 30 dahil ito ang tanging 
panukala na maglalagay sa California sa daan patungo sa pagbangon.

Kumuha ng karagdagang kaalaman sa www.YesOnProp30.com.

JENNIFER A. WAGGONER, Presidente 
League of Women Voters of California

JOSHUA PECHTHALT, Presidente 
California Federation of Teachers
SCOTT R. SEAMAN, Presidente 
California Police Chiefs Association
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