
สถานทีเ่ลอืกต ัง้เปิดต ัง้แตเ่วลา 7.00 น. ถงึ 20.00 น. ในวนัเลอืกต ัง้!

★  ★  ★  ★  ★  คู่่�มือือา้งองิฉบบัย่�อ  ★  ★  ★  ★  ★

การเลอืกต ัง้ท ัว่ไปรฐั California 
วนัองัคารที ่3 พฤศจกิายน 2020

หมายเหตพุเิศษ

• สถานทีเ่ลอืกตัง้เปิดตัง้แตเ่วลา 7.00 น. ถงึ 20.00 น. ในวนัเลอืกตัง้
• ขอ้มลูอธบิายวธิลีงคะแนนสามารถขอรับไดจ้าก

เจา้หนา้ทีป่ระจ�าสถานทีเ่ลอืกตัง้ หรอือา่นจากคูม่อืขอ้มลูส�าหรับผูล้ง
คะแนนเสยีงของเทศมณฑลของทา่น

• ผูล้งคะแนนเสยีงใหมอ่าจไดรั้บการรอ้งขอใหแ้สดงบตัรประจ�าตวัหรอืเอกสาร
หลกัฐานอืน่ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง ทา่นมสีทิธทิีจ่ะลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนชัว่คราว แมว้า่ทา่นจะไมไ่ดแ้สดงเอกสารหลกัฐานใด ๆ

• เฉพาะผูล้งคะแนนเสยีงทีม่สีทิธิเ์ทา่นัน้ทีส่ามารถลงคะแนนเสยีงได ้
• การงัดแงะอปุกรณก์ารลงคะแนนเสยีงถอืเป็นการกระท�าทีผ่ดิกฎหมาย

ดงึคูม่อือา้งองิฉบบันี้
ออกมาเพือ่น�าตดิตวั
ทา่นไปยงัสถานทีเ่ลอืกต ัง้!
คูม่อือา้งองิทีส่ามารถดงึออกมา
ไดน้ีม้ขีอ้มลูสรปุและขอ้มลูในการ
ตดิตอ่ส�าหรับแตล่ะขอ้เสนอของรัฐที่
ปรากฏบนบตัรลงคะแนนส�าหรับวนัที ่
3 พฤศจกิายน 2020
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คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่
ขอ้เสนอที่ อนญุาตใหม้กีารออกพนัธบตัรเพือ่การวจิยัสเต็ม

เซลลอ์ยา่งตอ่เนือ่ง การรเิร ิม่บญัญตักิฎหมาย14
สรปุ ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
อนุญาตใหม้กีารออกพันธบตัรของรัฐมลูคา่ 5.5 พันลา้นดอลลาร ์เพือ่กา
รวจัิยสเต็มเซลลแ์ละการวจัิยทางการแพทยอ์ืน่ ๆ รวมถงึเพือ่การฝึกอบรม 
การกอ่สรา้งสถานทีว่จัิยและคา่ใชจ้า่ยดา้นการบรหิาร จัดสรรเงนิจ�านวน 
1.5 พันลา้นดอลลาร ์ไวใ้ชส้�าหรับโรคเกีย่วกบัสมองโดยเฉพาะ จัดสรร
เงนิจากกองทนุทัว่ไปเพือ่จา่ยเงนิคนื ขยายโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง ผลกระ
ทบดา้นการเงนิ: รัฐจะมคีา่ใชจ้า่ยในการช�าระเงนิตามพันธบตัรคนืเพิม่ขึน้
ราว 260 ลา้นดอลลาร ์ตอ่ปี ตลอดระยะเวลาประมาณ 30 ปีขา้งหนา้

ขอ้แยง้: ไมรั่บ ขอ้เสนอ
ขอ้ที ่

14 จะผกูมดัเป็นมลูคา่ 
$7.8 พันลา้น ซึง่เราไมส่ามารถรับ
ภาระไดใ้นหว้งวกิฤตทิางเศรษฐกจิ
และงบประมาณเชน่นี ้เงนิ
สนับสนุนหน่วยงานของรัฐทีม่ี
ปัญหาในการจัดการและผลลพัธท์ี่
ไมด่หีลงัจากใชเ้งนิไปแลว้ถงึ $3 
พันลา้น การจา่ยช�าระหนีข้องขอ้
เสนอที ่14 อาจเพิม่ความกดดนัที่
จะเพิม่ภาษีใหส้งูขึน้หรอืการปลด
งานพยาบาล หน่วยปฐมพยาบาล 
และพนักงานบรกิารสาธารณะอืน่ ๆ

การสนบัสนนุ: ขอ้เสนอ
ที ่

14 เงนิส�าหรับการพัฒนาตอ่ไปในดา้น
การรักษาส�าหรับโรคเรือ้รังและมี
อนัตรายถงึชวีติ เชน่ โรคมะเร็ง โรคอลั
ไซเมอร ์โรคหวัใจ โรคเบาหวาน โรค
พารก์นิสนั โรคไต สรา้งจากการคน้พบ
ดา้นการแพทย ์2,900 รายการ เพิม่
ความเขา้ถงึและความสามารถในการ
รับภาระของผูป่้วย กระตุน้เศรษฐกจิ
ของรัฐ California รับประกนัในความ
รับผดิชอบทีเ่ครง่ครัด แพทย ์นัก
วทิยาศาสตรร์างวลัโนเบลจากองคก์รที่
ใหก้ารสนับสนุนชว่ยเหลอืผูป่้วยชัน้น�า 
กวา่ 70 แหง่ กระตุน้ใหม้กีารลงคะแนน
เสยีง รับ ขอ้ที ่14

ขอ้โตแ้ยง้

ไมร่บั: การลงคะแนนเสยีง 
:ไมรั่บ ขอ้เสนอนี ้

หมายถงึ: รัฐไมส่ามารถขาย
พันธบตัรทีม่ภีาระผกูพันทัว่ไป
มลูคา่ $5.5 พันลา้น ส�าหรับการวิ
จัยสเต็มเซลลเ์ป็นหลกัและการ
พัฒนาการรักษาทางการแพทย์
แบบใหมใ่นรัฐแคลฟิอรเ์นยี

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนีห้มายถงึ: รัฐ

สามารถขายพันธบตัรทีม่ภีาระ
ผกูพันทัว่ไปมลูคา่ $5.5 พันลา้น
ส�าหรับการวจัิยสเต็มเซลลเ์ป็น
หลกัและการพัฒนาการรักษา
ทางการแพทยแ์บบใหมใ่นรัฐ
แคลฟิอรเ์นยีซ

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

เห็นดว้ย
ลงคะแนนเสยีง รับ ขอ้เสนอที ่14:  
ชาวรัฐแคลฟิอรเ์นยีเพือ่การวจัิยส
เต็มเซลลแ์ละการรักษาพยาบาล

P.O. Box 20368
Stanford, CA 94309
(888) 307-3550
YESon14@CAforCures.com
www.YESon14.com

คดัคา้น
John Seiler
P.O. Box 25683
Santa Ana, CA 92799
(714) 376-0109
writejohnseiler@gmail.com

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

ขอ้เสนอที่ แหลง่เงนิทนุส�าหรบัโรงเรยีนรฐับาล วทิยาลยัชุมชน และบรกิารของ
รฐับาลทอ้งถิน่เพิม่มากขึน้ดว้ยการเปลีย่นวธิกีารประเมนิภาษทีรพัยส์นิ
เชงิพาณชิยแ์ละอตุสาหกรรม การเสนอบทแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญู15

สรปุ ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
เก็บภาษีอสงัหารมิทรัพยด์งักลา่ว ตามมลูคา่ตลาดในปัจจบุนั แทนทีจ่ะ
เป็นราคาซือ้ขาย ผลกระทบดา้นการเงนิ: ภาษีทรัพยส์นิเชงิพาณชิย์
เพิม่ขึน้กวา่ 3 ลา้นดอลลาร ์ท�าใหรั้ฐบาลและโรงเรยีนในทอ้งถิน่มเีงนิ
ทนุกอ้นใหมจ่�านวน 6.5-11.5 พันลา้นดอลลาร์

ขอ้แยง้: ขอ้เสนอที ่15 
เป็นการเพิม่ภาษี

ทรัพยส์นิ $12.5 พันลา้น ทีเ่พิม่คา่
ครองชพีของเราและท�าใหท้กุสิง่ที่
เราซือ้หา ไมว่า่จะเป็นอาหาร น�้ามนั 
สาธารณูปโภค สถานเลีย้งเด็ก และ
การรักษาพยาบาล แพงขึน้ 
ขอ้เสนอที ่15 ยกเลกิการปกป้องผู ้
เสยีภาษีใน ขอ้เสนอที ่13 ลง
คะแนนเสยีง ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่15!

การสนบัสนนุ: ขอ้
เสนอที ่

15 ป็นการปฏริูปทีย่ตุธิรรมและ
สมดลุ น่ันคอื ปิดชอ่งโหวใ่นภาษี
ทรัพยส์นิทีเ่อือ้ประโยชนแ์กบ่รษัิท
ทีร่�่ารวย ลดภาษีส�าหรับธรุกจิ
ขนาดเล็ก ปกป้องเจา้ของบา้นและ
ผูเ้ชา่ ก�าหนดใหม้คีวามโปรง่ใส
อยา่งเต็มทีแ่ละเรยีกคนืเงนินับพัน
ลา้นดอลลารใ์หแ้กโ่รงเรยีนและ
ชมุชน ไดรั้บการสนับสนุนจาก
พยาบาล คร ูเจา้ของกจิการขนาด
เล็ก ผูส้นับสนุนดา้นทีอ่ยูอ่าศยัใน
ราคาไมแ่พง และองคก์รเพือ่ชมุชน

ขอ้โตแ้ยง้

ไมร่บั: การลงคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอนี ้

หมายถงึ: ภาษีทรัพยส์นิส�าหรับ
ทรัพยส์นิเชงิพาณชิยจ์ะยงัคงเทา่
เดมิ รัฐบาลทอ้งถิน่และโรงเรยีนจะ
ไมไ่ดรั้บเงนิกอ้นใหม่

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนี ้หมายถงึ: ภาษี

ทรัพยส์นิส�าหรับอสงัหารมิทรัพย์
เชงิพาณชิยส์ว่นใหญท่ีม่มีลูคา่
มากกวา่ $3 ลา้น จะเพิม่ขึน้เพือ่
จัดหาเงนิทนุกอ้นใหมใ่หแ้กรั่ฐบาล
และโรงเรยีนทอ้งถิน่

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

เห็นดว้ย
Tracy Zeluff
โรงเรยีนและชมุชนตอ้งมากอ่น
—รับ ขอ้เสนอที ่15

731 South Spring St.
Los Angeles, CA 90014
(213) 935-8009
info@schoolsandcommunitiesfirst.org
yes15.org

คดัคา้น
ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่15—หยดุภาษี
ทรัพยส์นิทีส่งูขึน้และรักษา
ขอ้เสนอที ่13 ใหค้งไว ้

(916) 538-0376
info@NOonProp15.org
www.NOonProp15.org

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
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ขอ้เสนอที่ อนญุาตใหใ้ชค้วามหลากหลายเป็นปจัจยัในการตดัสนิใจเรือ่งการวา่
จา้ง การศกึษาและการจดัซือ้จดัจา้งของภาครฐัได ้การแกไ้ขเพิม่เตมิ
รฐัธรรมนญูในสภานติบิญัญตั ิ16

สรปุ ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนนโดยสภานติบิญัญัติ
อนุญาตใหม้กีารใชน้โยบายการตดัสนิใจของรัฐบาล ทีจ่ะมกีารพจิารณา
เชือ้ชาต ิเพศ สผีวิ ชาตพัินธุห์รอืชาตกิ�าเนดิเพือ่จัดการกบัประเด็นดา้น
ความหลากหลายโดยการยกเลกิบทบญัญัตแิหง่รัฐธรรมนูญ ทีห่า้มมใิห ้
ใชน้โยบายดงักลา่ว ผลกระทบดา้นการเงนิ: ไมม่ผีลกระทบดา้นการเงนิ
โดยตรงตอ่หน่วยงานของรัฐและทอ้งถิน่ ผลกระทบของมาตรการขึน้อยู่
กบัสิง่ทีห่น่วยงานรัฐบาลระดบัรัฐและทอ้งถิน่เลอืกในอนาคต ซึง่กเ็ป็นเรื่่
องไมแ่น่นอนอยา่งมาก

ขอ้แยง้: เหลา่นักการ
เมอืงตอ้งการ

เพกิถอนรัฐธรรมนูญของเราในสว่น
ของขอ้หา้มในการเลอืกปฏบิตัแิละ
การรักษาสทิธพิเิศษทีข่ ึน้กบัเชือ้
ชาต ิเพศ สผีวิ ชาตพัินธุ ์หรอืชาติ
ก�าเนดิ พวกเขาตอ้งการเลน่พรรค
เลน่พวก หากมสีิง่ใดทีค่วรเป็นพืน้
ฐานในสงัคมของเรา สิง่นัน้กค็อื
การทีรั่ฐควรใสใ่จดแูลชาว
แคลฟิอรเ์นยีทกุคนอยา่งเทา่เทยีม
กนั ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ

สนบัสนนุ: ขอ้เสนอที ่
16 ขยาย

โอกาส ทีเ่ทา่เทยีมใหแ้กช่าวแคลฟิอ 
รเ์นยีทกุคน เพิม่การเขา้ถงึคา่จา้ง
แรงงานทีย่ตุธิรรม งานทีด่แีละ
โรงเรยีนทีม่คีณุภาพใหแ้กท่กุคน ขอ้
เสนอที ่16 ตอ่ตา้นการเลอืกปฏบิ ั
ตใินดา้นคา่จา้งแรงงาน และ การ
เหยยีดเชือ้ชาตอิยา่งเป็นระบบ เปิด
โอกาสใหแ้กส่ตรแีละชาวสผีวิมากขึน้ 
ไดรั้บการสนุบสนุนจาก League of 
Women Voters of California, 
California Federation of Teachers, 
Minority Business Consortium, 
และผูน้�าดา้นการศกึษาระดบัสงูของรัฐ 
ลงคะแนนเสยีง YesOnProp16.org

ขอ้โตแ้ยง้

ไมร่บั: การลงคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอนี ้

หมายถงึ: ขอ้หา้มปัจจบุนัเกีย่วกบั
การพจิารณาในเรือ่งของเชือ้ชาต ิ
เพศ สผีวิ ชาตพัินธุ ์และชาติ
ก�าเนดิ ในดา้นการศกึษาสาธารณะ 
การจา้งงานสาธารณะ และการท�า
สญัญาสาธารณะ จะยงัคงมผีล
บงัคบัใชเ้ชน่เดมิ

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนี ้หมายถงึ: 

หน่วยงานของรัฐและทอ้งถิน่
สามารถพจิารณาเชือ้ชาต ิเพศ สี
ผวิ ชาตพัินธุ ์และชาตกิ�าเนดิ ใน
ดา้นการศกึษาสาธารณะ การจา้ง
งานสาธารณะ และการท�าสญัญา
สาธารณะ ตามขอบเขตทีไ่ดรั้บ
อนุญาตจากกฎหมายสว่นกลาง
และกฎหมายแหง่รัฐ 

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่

สรปุ ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนนโดยสภานติบิญัญัติ
มอบสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนคนืใหแ้กบ่คุคลทีถ่กูตดัสทิธิไ์มใ่ห ้
เลอืกตัง้ขณะรับโทษจ�าคกุ เมือ่ครบก�าหนดระยะเวลาพน้โทษแลว้ 
ผลกระทบดา้นการเงนิ: เทศมณฑลทัว่ทัง้รัฐน่าจะมคีา่ใชจ้า่ยรายปี
หลายแสนดอลลาร ์ส�าหรับการลงทะเบยีนผูอ้อกเสยีงลงคะแนนและ
เอกสารเกีย่วกบับตัรเลอืกตัง้ รัฐน่าจะมคีา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบับตัรและระบบ
ลงทะเบยีนผูอ้อกเสยีงลงคะแนนเพยีงครัง้เดยีวหลายแสนดอลลาร ์

ไมร่บั: การลงคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอนี ้

หมายถงึ: ผูท้ีอ่ยูใ่นทณัฑบ์นของ
รัฐจะยงัคงไมส่ามารถลงคะแนน
เสยีงเลอืกตัง้ไดใ้นรัฐ California

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนี ้หมายถงึ: ผูท้ี่

อยูใ่นทณัฑบ์นของรัฐทีเ่ป็น
พลเมอืงของสหรัฐฯ  ผูท้ีอ่าศยัอยู่
ในรัฐ California และมอีายอุยา่ง
นอ้ย 18 ปีบรบิรูณจ์ะสามารถลง
คะแนนเสยีงไดห้ากพวกเขาลง
ทะเบยีนในการลงคะแนนเสยีง
เลอืกตัง้

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ขอ้เสนอที่
มอบสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนคนืใหห้ลงัจากทีค่รบก�าหนดระยะ
เวลาพน้โทษแลว้ การแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูในสภานติบิญัญตั17

คดัคา้น
Ruth Weiss
Election Integrity Project 
California

27943 Seco Canyon Rd. #521
Santa Clarita, CA 91350
ruthweiss@eip-ca.com
www.eip-ca.com

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
Dana Williamson
ใหอ้สิระแกก่ารลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอที ่17

1787 Tribute Road, Suite K
Sacramento, CA 95815
(916) 382-4686
YesonProp17@gmail.com
Yeson17.vote

ขอ้โตแ้ยง้

ขอ้แยง้: ลงคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอ

ที ่17 เพราะขอ้เสนอนี:้ • แกไ้ข
รัฐธรรมนูญแหง่รัฐ California เพือ่
ใหส้ทิธิแ์กอ่าชญากรรา้ยแรงเพือ่
ท�าการลงคะแนนเสยีงกอ่นสิน้สดุ
การรับโทษทัง้นีร้วมถงึทณัฑบ์น 
• อนุญาตใหอ้าชญากรทีถ่กูตดัสนิ
วา่มคีวามผดิฐานท�าฆาตกรรม การ
ขม่ขนื และการท�ารา้ยเด็ก ใหล้ง
คะแนนเสยีงไดก้อ่นช�าระหนีใ้หแ้ก่
สงัคม • ปฏเิสธความยตุธิรรมตอ่
เหยือ่อาชญากรรม

สนบัสนนุ: ขอ้เสนอที ่17 
คนืสทิธิใ์นการ

ลงคะแนนเสยีงของพลเมอืงหลงั
จากทีค่รบก�าหนดระยะเวลาพน้
โทษแลว้—จัดการใหรั้ฐ 
California สอดคลอ้งกบัรัฐอืน่ ๆ 
รายงานคณะกรรมาธกิารทนัฑบ์น
ลา่สดุพบวา่พลเมอืงทีค่รบก�าหนด
ระยะเวลาพน้โทษแลว้และไดรั้บ
คนืสทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีงของ
ตนมแีนวโนม้ทีจ่ะกอ่อาชญากรรม
ในอนาคตนอ้ยลง 
รับ ขอ้เสนอที ่17

เห็นดว้ย
รับ ขอ้เสนอที ่16 โอกาสส�าหรับ
พันธมติรทกุคน

1901 Harrison Street, 
Suite 1550

Oakland, CA 94612
(323) 347-1789
info@voteyesonprop16.org
VoteYesOnProp16.org

คดัคา้น
Ward Connerly, ประธาน
Gail Heriot และ 
Manuel Klausner, ประธานรว่ม

ชาวแคลฟิอรเ์นยีเพือ่สทิธทิีเ่ทา่
เทยีม ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่16

P.O. Box 26935
San Diego, CA 92196
info@californiansforequalrights.org
https://californiansforequalrights.org/

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
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คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่
ขอ้เสนอที่ แกไ้ขรฐัธรรมนญูแหง่รฐัแคลฟิอรเ์นยีเพือ่อนญุาตใหผู้ท้ ีม่อีาย ุ17 ปี

และจะมอีาย ุ18 ปีบรบิรูณใ์นชว่งทีม่กีารเลอืกต ัง้ท ัว่ไปคร ัง้ถดัไปและจะ
มสีทิธิใ์นการลงคะแนนเสยีงไดโ้ดยประการอืน่ สามารถเลอืกต ัง้ข ัน้ตน้
และเลอืกต ัง้พเิศษได ้การแกไ้ขเพิม่เตมิรฐัธรรมนญูในสภานติบิญัญตั ิ18

สรปุ ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนนโดยสภานติบิญัญัติ
ผลกระทบดา้นการเงนิ: คา่ใชจ้า่ยของเทศมณฑลทัว่ทัง้รัฐน่าจะเพิม่ขึน้
ระหวา่งหลายแสนดอลลาร ์ถงึ 1 ลา้นดอลลาร ์ทกุๆ สองปี รัฐมคีา่ใช ้
จา่ยเพิม่ขึน้เพยีงครัง้เดยีวหลกัแสนดอลลาร์

ขอ้แยง้: วทิยาศาสตร์
และความมัน่คง

ทางกฎหมายตอ้งการการลง
คะแนนเสยีง ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่18 
กฎหมายหา้มเยาวชนทีม่อีายนุอ้ย
ไมใ่หส้บูบหุรี ่ดืม่เครือ่งดืม่มนึเมา
และแมแ้ตก่ารท�าใหผ้วิเป็นสี
น�้าตาล เพราะการวจัิยแสดงผลวา่
ตรรกศาสตรแ์ละการใชเ้หตผุลของ
สมองของพวกเขายงัไมพั่ฒนาเต็ม
ที ่ความสามารถเหลา่นัน้ส�าคญั
อยา่งยิง่ตอ่การลงคะแนนเสยีง
อยา่งมคีวามรับผดิชอบ เราตอ้งไม่
ลดอายขุองผูท้ีล่งคะแนนเสยีงลง

สนบัสนนุ: ขอ้เสนอที ่18 
จะอนุญาตผูล้ง

คะแนนเสยีงเป็นครัง้แรกให ้
สามารถเขา้ร่วมในวงจรการเลอืก
ตัง้ไดเ้ต็มที ่โดยมเีงือ่นไขวา่พวก
เขาตอ้งมอีายคุรบ 18 ปีบรบิรูณ ์ณ 
เวลาทีม่กีารเลอืกตัง้ทัว่ไป ขอ้
เสนอนีต้อ้งมเีพือ่สง่เสรมิการมสีว่น
ร่วมทางการเมอืงของเยาวชนใน
การเลอืกตัง้ของเรา และชว่ยสรา้ง
ผูม้สีว่นร่วมตลอดชวีติใหม้มีากขึน้
ในกระบวนการพืน้ฐานทีส่ดุของ
ระบอบประชาธปิไตย

ขอ้โตแ้ยง้

ไมรบั: การลงคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอนี ้

หมายถงึ: ผูใ้ดกต็ามทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 
18 ปีบรบิรูณส์ามารถลงคะแนน
เสยีงไดใ้นทกุการเลอืกตัง้

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนี ้หมายถงึ: ผูม้ี

สทิธิท์ีอ่าย ุ17 ปีทีจ่ะมอีายคุรบ 18 
ปีบรบิรูณ ์ณ วนัเลอืกตัง้ทัว่ไป
สามารถลงคะแนนเสยีงไดใ้นการ
เลอืกตัง้ขัน้ตน้และการเลอืกตัง้
พเิศษใด ๆ ทีม่ากอ่นการเลอืกตัง้
ทัว่ไป

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

สรปุ ใสไ่วใ้นบตัรลงคะแนนโดยสภานติบิญัญัติ
อนุญาตใหเ้จา้ของบา้นทีม่อีายมุากกวา่ 55 ปี เป็นบคุคลทพุพลภาพ
หรอืเหยือ่ไฟป่า/ภยัพบิตัสิามารถโอนฐานภาษีของทีอ่ยูอ่าศยัหลกัไป
ยงัทีอ่ยูอ่าศยัอืน่ทีต่นใชอ้ยูอ่าศยัแทนได ้เปลีย่นแปลงภาษีการโอน
ทรัพยส์นิของครอบครัว จัดตัง้กองทนุใหบ้รกิารป้องกนัอคัคภียั ผลกระ
ทบดา้นการเงนิ: รัฐบาลทอ้งถิน่อาจมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากภาษีทรัพยส์นิ
ตอ่ปีเป็นสบิ ๆ ลา้นดอลลาร ์และอาจเพิม่ขึน้เป็นไมก่ีร่อ้ยลา้นดอลลาร ์
ตอ่ปีก็ได ้โรงเรยีนอาจไดรั้บรายไดจ้ากภาษีทรัพยส์นิทีค่ลา้ยคลงึกนั

ไมร่บั: การลงคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอนี้

หมายความวา่: เจา้ของบา้น
บางรายทีม่อีายเุกนิ 55 ปี (หรอืผูท้ี่
มคีณุสมบตัอิืน่ ๆ ตรงตามที่
ก�าหนด) จะมสีทิธิต์อ่ไปในการ
ประหยดัภาษีทรัพยส์นิเมือ่ท�าการ
ยา้ยไปยงัทีอ่ยูใ่หม ่ทรัพยส์นิทีไ่ด ้
รับมรดกทัง้หมดจะมสีทิธิต์อ่ไปใน
การประหยดัภาษีทรัพยส์นิ

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนีห้มายความวา่: 

เจา้ของบา้น ทกุรายทีม่อีายเุกนิ 
55 ปี (หรอืผูท้ีม่คีณุสมบตัอิืน่ ๆ 
ตรงตามทีก่�าหนด) จะมสีทิธิใ์นการ
ประหยดัภาษีอลงัหารมิท 
รัพยเ์มือ่ท�าการยา้ยไปยงัทีอ่ยูใ่หม ่
เฉพาะทรัพยส์นิทีไ่ดรั้บมรดกทีใ่ช ้
เป็นทีอ่ยูอ่าศยัหลกัหรอืฟารม์
เทา่นัน้ทีจ่ะมสีทิธิไ์ดรั้บการ
ประหยดัภาษีทรัพยส์นิ

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ขอ้เสนอที่
การเปลีย่นแปลงกฎระเบยีบดา้นภาษทีรพัยส์นิบางประการ การแกไ้ข
เพิม่เตมิรฐัธรรมนญูในสภานติบิญัญตั19

คดัคา้น
สมาคมผูเ้สยีภาษี Howard Jarvis
921 11th St #1201
Sacramento, CA 95814
(916) 444-9950
(213) 384-9656
info@hjta.org
www.HJTA.org

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
รับ ขอ้เสนอที ่19
(916) 492-5210
info@Yeson19.vote
www.Yeson19.vote

ขอ้โตแ้ยง้

ขอ้แยง้: ขอ้เสนอที ่19 
เป็นการขึน้ภาษี

นับพันลา้นดอลลารก์บัครอบครัว 
ขอ้เสนอนีต้ดัเครือ่งมอืทีด่ทีีส่ดุ
อยา่งหนึง่ทีผู่ป้กครองมไีวช้ว่ย
เหลอืบตุรหลานของตน—สทิธทิีม่ี
อยูใ่นรัฐธรรมนูญแหง่รัฐ 
California มาตัง้แตปี่ 1986 ใน
การทีจ่ะสง่ตอ่บา้นและทรัพยส์นิ
อืน่ ๆ ของพวกเขาโดยปราศจาก
การขึน้ภาษีทรัพยส์นิ 
งคะแนนเสยีงไมรั่บขอ้เสนอที ่19

สนบัสนนุ: ขอ้เสนอที ่19 
จ�ากดัภาษีของ

ผูส้งูอาย ุเจา้ของบา้นผูท้พุพลภาพ
อยา่งรุนแรง และเหยือ่จากไฟป่า 
ปิดชอ่งโหวท่ีไ่มเ่ป็นธรรมของภาษี
ทีใ่ชโ้ดยนักลงทนุผูม้ัง่คัง่จากตา่ง
รัฐ และปกป้องขอ้เสนอที ่13 การ
ประหยดั เขา้ร่วมในสทิธผิู ้
ทพุพลภาพ และ สนับสนุนผูส้งู
อาย/ุการใหท้ีอ่ยูอ่าศยั นักผจญ
เพลงิ หน่วยปฐมพยาบาล ธรุกจิ
และแรงงาน พรรคเดโมแครตและรี
พับบลกินั ดขูอ้เท็จจรงิไดท้ี ่
YESon19.vote

เห็นดว้ย
สมาชกิสภา Kevin Mullin
info@caprop18.com
CAprop18.com

คดัคา้น
Ruth Weiss
Election Integrity Project 
California

27943 Seco Canyon Rd. #521
Santa Clarita, CA 91350
(661) 313-5251
info@eip-ca.com
www.eip-ca.com

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
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คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่
ขอ้เสนอที่ จ�ากดัสทิธิใ์นการไดร้บัการปลอ่ยตวัโดยมกีารคมุประพฤตสิ�าหรบัการกระ

ท�าความผดิบางประการซึง่ขณะนีไ้ดร้บัการพจิารณาวา่เป็นการกระท�าความ
ผดิไมร่นุแรง อนญุาตใหม้กีารก�าหนดบทลงโทษเทยีบเทา่กบัความผดิอาญา
อกุฉกรรจส์�าหรบัผูก้ระท�าความผดิบางประเภททีก่ฎหมายปจัจบุนัระบไุวว้า่
เป็นความผดิทางอาญาประเภทลหโุทษเทา่น ัน้ การรเิร ิม่บญัญตักิฎหมาย

20
สรปุ ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
จ�ากดัสทิธิใ์นการไดรั้บการปลอ่ยตวัโดยมกีารคมุประพฤตไิวส้�าหรับ-ผู ้
กระท�าความผดิไมร่นุแรงและครบก�าหนดระยะเวลาพน้โทษส�าหรับ
ความผดิหลกัแลว้ โดยตดัสทิธิผ์ูก้ระท�าความผดิบางประเภท ผลกระ
ทบดา้นการเงนิ: คา่ใชจ้า่ยของหน่วยงานราชทณัฑ ์ศาล และการ
บงัคบัใชก้ฎหมายระดบัรัฐและทอ้งถิน่น่าจะเพิม่ขึน้หลายสบิลา้น
ดอลลารท์กุปี ทัง้นี ้ข ึน้อยูก่บัการประกาศใชก้ฎหมาย

ขอ้แยง้: ขอ้เสนอที ่20 
เป็นการหลอก

ลวงเกีย่วกบัการใชจ้า่ยในเรอืนจ�า 
รัฐ California มกีารพพิากษา
ลงโทษทีรุ่นแรงและยาวนานอยู่
แลว้ ทัง้นีร้วมถงึการจ�าคกุตลอด
ชวีติส�าหรับอาชญากรรมทีรุ่นแรง 
ผลประโยชนพ์เิศษของเรอืนจ�า
ตอ้งการสรา้งความกลวัใหค้ณุใน
การใชง้บประมาณนับสบิๆลา้น
ส�าหรับเรอืนจ�า ซึง่สามารถผลกัดนั
ใหเ้กดิการตดัลดงบประมาณ
ส�าหรับการพักฟ้ืน โรงเรยีน 
สขุภาพจติและการไรท้ีอ่ยูอ่าศยั

สนบัสนนุ: ขอ้เสนอที ่20 
ปิดชอ่งโหวใ่น

กฎหมายทีปั่จจบุนัอนุญาตใหผู้ล้ว่ง
เกนิทางเพศตอ่เด็ก ผูก้ระท�าผดิ
ทางเพศ และผูก้อ่อาชญากรรม
รา้ยแรงอืน่ ๆ ใหอ้อกจากเรอืนจ�า
กอ่นก�าหนดพน้โทษ ขอ้เสนอที ่
20 ยงัเพิม่การเกบ็ตวัอยา่งดเีอ็นเอ
เพือ่ชว่ยสะสางคดกีารขม่ขนื 
ฆาตกรรม และอาชญากรรมรา้ย
แรงอืน่ ๆ และยงัเพิม่มาตรการ
ลงโทษใหห้นักขึน้ส�าหรับผูท้ีข่โมย
เป็นนสิยัและกระท�าการซ�้า ๆ

ขอ้โตแ้ยง้

ไมร่บั: การลงคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอนี ้

หมายความวา่: การลงโทษส�าหรับ
ผูท้ีก่อ่อาชญกรรมทีเ่กีย่วกบัการ
ลกัขโมยจะไมเ่พิม่ขึน้ จะไมม่กีาร
เปลีย่นแปลงกระบวนการของรัฐ
ส�าหรับการปลอ่ยตวันักโทษบาง
รายออกจากเรอืนจ�ากอ่นก�าหนด
พน้โทษ การบงัคบัใชก้ฎหมายจะ
ตอ้งมตีอ่ไปเพือ่การเกบ็ตวัอยา่ง
ดเีอ็นเอจากผูบ้รรลนุติภิาวะ เฉพาะ
ในกรณีทีพ่วกเขาถกูจับในคดี
อกุฉกรรจเ์ทา่นัน้ หรอื ไดรั้บการ
ก�าหนดใหข้ึน้ทะเบยีนเป็นผูก้ระท�า
ผดิทางเพศหรอืผูล้อบวางเพลงิ

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนี ้หมายความวา่: 

ผูท้ีก่อ่อาชญกรรมทีเ่กีย่วกบัการ
ลกัขโมย (เชน่ การขโมยของตาม
รา้นคา้ซ�้า ๆ) สามารถไดรั้บโทษ
เพิม่ขึน้ (เชน่ ถกูจ�าคกุเป็นระยะ
เวลานานขึน้) ปัจจัยเพิม่เตมิจะได ้
รับการพจิารณาส�าหรับการด�าเนนิ
การในระดบัรัฐส�าหรับการปลอ่ยตวั
นักโทษบางรายออกจากเรอืนจ�า
กอ่นก�าหนดพน้โทษ การบงัคบัใช ้
กฎหมายจะตอ้งมเีพือ่การเกบ็
ตวัอยา่งดเีอ็นเอจากผูบ้รรลุ
นติภิาวะทีถ่กูตดัสนิวา่กระท�าการ
ลหโุทษ

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

สรปุ ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
อนุญาตใหรั้ฐบาลทอ้งถิน่ออกมาตรการควบคมุคา่เชา่อสงัหารมิทรัพย์
เพือ่การอยูอ่าศยัทีม่อีายมุากกวา่ 15 ปี เพดานในการปรับเพิม่อตัราคา่
เชา่ในทอ้งถิน่อาจแตกตา่งจากเพดานทีใ่ชท้ัว่ทัง้รัฐ ผลกระทบดา้นการ
เงนิ: โดยรวมแลว้ รายไดข้องรัฐและทอ้งถิน่มแีนวโนม้ทีจ่ะลดลงหลาย
สบิลา้นดอลลาร ์ตอ่ปีเมือ่เวลาผา่นไป แตร่ายไดท้ีล่ดลงอาจจะมากกวา่
หรอืนอ้ยกวา่นีก้ไ็ด ้ขึน้อยูก่บัการด�าเนนิการของชมุชนทอ้งถิน่ 

ไมร่บั: การลงคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอนี้

หมายความวา่: กฎหมายของรัฐ จะ
รักษาขอ้จ�ากดัของกฎหมาย
ควบคมุการเชา่ทีเ่มอืงและเทศ
มณฑลใชไ้ด ้

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนีห้มายความวา่: 

กฎหมายของรัฐจะอนุญาตใหเ้มอืง
และเทศมณฑลใชก้ารควบคมุการ
เชา่เพิม่ขึน้กบัทรัพยส์นิมากกวา่
ภายใตก้ารควบคมุของกฎหมาย
ปัจจบุนั

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ขอ้เสนอที ่ เพิม่อ�านาจใหแ้กร่ฐับาลทอ้งถิน่ในการออกมาตรการควบคมุ
คา่เชา่ อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การอยูอ่าศยัมากขึน้ การรเิร ิม่
บญัญตักิฎหมาย21

คดัคา้น
info@noonprop21.vote
https://noonprop21.vote/

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
รับ ขอ้เสนอที ่21—ผูเ้ชา่และ
เจา้ของบา้นรว่มกนัชว่ยให ้
ครอบครัวมบีา้นของตนเอง

6500 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
(323) 962-0140
contact@YesOn21CA.org
www.YesOn21CA.org

ขอ้โตแ้ยง้

ขอ้แยง้: ขอ้เสนอที ่21 
จะท�าใหปั้ญหา

ทีอ่ยูอ่าศยัในรัฐแคลฟิอรเ์นยีแยล่ง 
ขอ้เสนอที ่21 ท�าลายกฎหมาย
ควบคมุการเชา่ทีแ่ข็งแกรง่ทีส่ดุใน
ประเทศ ท�าใหม้ตี�าแหน่งงานนอ้ย
ลง ลดมลูคา่ของบา้น หยดุการ
สรา้งบา้นใหม ่และก�าจัดการ
ปกป้องเจา้ของบา้น ในขณะ
เดยีวกนักไ็มไ่ดใ้หก้ารปกป้องแกผู่ ้
เชา่ ผูส้งูอาย ุทหารผา่นศกึ หรอืผู ้
ทพุพลภาพ

สนบัสนนุ: ขอ้เสนอที ่21 
เป็นการ

เปลีย่นแปลงทีเ่ราตอ้งการในการ
จัดการปัญหาการไรท้ีอ่ยูอ่าศยั 
การลงคะแนนเสยีง รับ ขอ้เสนอที ่
21 เป็นการลงคะแนนเสยีงทีช่ว่ย
ใหค้รอบครัวมบีา้นของตนเอง แนว
ร่วมทีแ่ข็งแกรง่ของผูน้�าทีม่าจาก
การเลอืกตัง้ ผูจั้ดสรรทีพั่กอาศยัใน
ราคาทีย่อ่มเยา และผูใ้หก้าร
สนับสนุนผูส้งูอาย ุทหารผา่นศกึ 
และผูไ้รท้ีอ่ยูอ่าศยั เห็นพอ้งวา่ขอ้
เสนอที ่21 จะชว่ยป้องกนัปัญหา
การไรท้ีอ่ยูอ่าศยั

เห็นดว้ย
Nina Salarno Besselman, ผูเ้สนอ
รับ ขอ้เสนอที ่20—รักษารัฐ 
California ใหป้ลอดภยั

YesOn20.org

คดัคา้น
Dana Williamson
หยดุการหลอกลวงเกีย่วกบัการใช ้
จา่ยในเรอืนจ�า ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่20

1787 Tribute Road, Suite K
Sacramento, CA 95815
(916) 382-4686
NoOnProp20@gmail.com
NoProp20.vote

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
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คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่
ขอ้เสนอที่

ยกเวน้ใหบ้รษิทัขนสง่และสง่ของผา่นแอปไมต่อ้งมอบสวสัดกิาร
พนกังานใหแ้กค่นขบัรถบางคน การรเิร ิม่บญัญตักิฎหมาย22

สรปุ ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
จ�าแนกประเภทคนขบัรถของแอปวา่เป็น “ผูรั้บจา้งอสิระ” แทนทีจ่ะเป็น “
ลกูจา้ง” และมอบคา่ตอบแทนอืน่ ๆ ใหแ้กค่นขบัรถทีเ่ป็นผูรั้บจา้งอสิระ 
เวน้เสยีแตว่า่พวกเขาบรรลเุกณฑบ์างอยา่ง ผลกระทบดา้นการเงนิ: คน
ขบัรถและนักลงทนุของบรษัิทใหบ้รกิารรว่มเดนิทางและสง่ของจะตอ้ง
ช�าระภาษีเงนิไดข้องรัฐเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย

ขอ้แยง้: ไมรั่บ ขอ้เสนอ
ที ่22 หยดุ

บรษัิทแอปทีม่ทีนุนับพันลา้น
ดอลลารอ์ยา่ง Uber, Lyft, และ 
DoorDash ไมใ่หเ้ขยีนขอ้ยกเวน้
ใหแ้กต่นเองในกฎหมายแหง่รัฐ 
California และสรา้งผลก�าไรจาก
กฎหมายนัน้ ขอ้เสนอที ่22 ปฏเิสธ
สทิธขิองคนขบัและการป้องกนั
ความปลอดภยัทีพ่วกเขาควรได ้
รับ: การลาป่วย ประกนัสขุภาพ
และสวสัดกิารการวา่งงาน บรษัิท
ไดก้�าไร คนขบัถกูเอาเปรยีบใหเ้สยี
สทิธแิละการปกป้อง ลงคะแนน
เสยีง ไมรั่บ

สนบัสนนุ:  รับ ขอ้เสนอที ่
22 ปกป้องทาง

เลอืกของคนขบัทีใ่ชแ้อปใหส้ามารถ
เป็นผูรั้บจา้งอสิระได—้คนขบั 4:1 
สนับสนุนความเป็นอสิระ! • ปกป้อง
บรกิารรว่มเดนิทางและสง่ของ 
ตลอดจนถงึงานนับแสนต�าแหน่ง • ให ้
สวสัดกิารใหมแ่ละการรับประกนัรายรับ
ใหแ้กนั่บ • สรา้งความแข็งแกรง่ใหแ้ก ่
ความปลอดภยัสาธารณะ • ไดรั้บการ
รับรองจากคนขยัรถสว่นใหญ ่ชมุชน 
เจา้หนา้ทีด่า้นความปลอดภยัสาธารณะ 
กลุม่ธรุกจิรายยอ่ยเป็นจ�านวนมาก 
• VoteYesProp22.com

ขอ้โตแ้ยง้

ไมร่บั: การลงคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอนี้

หมายความวา่: บรษัิทร่วมเดนิทาง
และสง่ของโดยใชแ้อปตอ้งวา่จา้ง
คนขบัรถเป็นพนักงานหากศาลสัง่
วา่กฎหมายปัจจบุนัของรัฐก�าหนด
ใหค้นขบัตอ้งเป็นพนักงาน คนขบั
จะมทีางเลอืกนอ้ยลงเกีย่วกบัเมือ่
ใด ทีไ่หนและคดิคา่บรกิารเทา่ไร
ในการท�างาน แตจ่ะไดรั้บ
สวสัดกิารและการประกนัภยั
มาตรฐานทีบ่รษัิทพงึมใีหแ้ก่
พนักงาน

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนีห้มายความวา่: 

บรษัิทร่วมเดนิทางและสง่ของโดย
ใชแ้อปสามารถท�าการวา่จา้งคนขบั
รถในลกัษณะผูรั้บจา้งอสิระได ้คน
ขบัสามารถตดัสนิใจไดว้า่เมือ่ใด 
ทีไ่หนและคดิคา่บรกิารเทา่ไรใน
การท�างาน แตจ่ะไมไ่ดรั้บ
สวสัดกิารและการประกนัภยั
มาตรฐานทีบ่รษัิทพงึมใีหแ้ก่
พนักงาน 

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

สรปุ ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
ก�าหนดใหม้แีพทย ์พยาบาลเวชปฏบิตั ิหรอืผูช้ว่ยแพทยป์ระจ�าอยูใ่น
คลนิกิขณะมกีารลา้งไต หา้มมใิหค้ลนิกิลดบรกิาร โดยไมไ่ดรั้บค�าอนุมตัิ
จากรัฐ หา้มมใิหค้ลนิกิปฏเิสธทีจ่ะรักษาคนไข ้เนือ่งจากเงนิทีน่�ามาใช ้
เป็นคา่รักษา ผลกระทบดา้นการเงนิ: รัฐบาลระดบัรัฐและระดบัทอ้งถิน่น่า
จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ไมก่ีส่บิลา้นดอลลารท์กุปี

ไมร่บั: การลงคะแนน
เสยีง ไมรั่บ ขอ้

เสนอนีห้มายความวา่: คลนิกิฟอก
ไตแบบเรือ้รังจะไมถ่กูก�าหนดให ้
ตอ้งมแีพทยป์ระจ�าในคลนิกิตลอด
เวลาการใหก้ารรักษาผูป่้วยทกุราย

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนีห้มายความวา่: 

คลนิกิฟอกไตแบบเรือ้รังจะถกู
ก�าหนดใหต้อ้งมแีพทยป์ระจ�าใน
คลนิกิตลอดเวลาการใหก้ารรักษาผู ้
ป่วยทกุราย

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ขอ้เสนอที่ ก�าหนดขอ้ก�าหนดระดบัรฐัส�าหรบัคลนิกิลา้งไต ก�าหนดใหม้ผีู ้
ประกอบวชิาชพีดา้นการแพทยป์ระจ�าอยูใ่นคลนิกิ การรเิร ิม่บญัญตั ิ
กฎหมาย23

คดัคา้น
ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่23—หยดุขอ้
เสนอทีอ่นัตรายและท�าใหก้าร
ฟอกไตแพงขึน้

(888) 424-0650
info@NoProposition23.com
www.NoProposition23.com

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
รับ ขอ้เสนอที ่23: การดแูลผูป่้วย
ฟอกไตทีด่ขี ึน้

(888) 251-5367
info@YesOnProp23.com
www.YesOnProp23.com

ขอ้โตแ้ยง้

ขอ้แยง้: จากสมาคม 
American Nurses 

Association\California, California 
Medical Association ผูใ้หก้ารสนับสนุน
ผูป่้วยกระตุน้อยา่งหนักใหล้งคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่23! ขอ้เสนอที ่23 จะ
บบีใหค้ลนิกิฟอกไตในชมุชนใหปิ้ดตวัลง 
ซึง่จะคกุคามชวีติของผูป่้วยชาว
แคลฟิอรเ์นยี ถงึ 80,000 รายทีต่อ้งฟอก
ไตเพือ่ความอยูร่อด ขอ้เสนอที ่23 เพิม่
ตน้ทนุของการบรกิารดา้นสขุภาพเป็น
จ�านวนถงึรอ้ยลา้นเหรยีญตอ่ปี ท�าให ้
สถานการณก์ารขาดแคลนแพทยแ์ละคน
ลน้หอ้งฉุกเฉนิยิง่แยล่ง 
NoProposition23.com

สนบัสนนุ: ตอ่สูก้บัสขุ
อนามยัทีไ่มด่ี

ในคลนิกิฟอกไตโดยการก�าหนดให ้
ตอ้งท�ารายงานการฆา่เชือ้ 
ปรับปรงุการบรรจพุนักงาน ทัง้นี้
รวมถงึก�าหนดใหต้อ้งมแีพทย์
ประจ�าในคลนิกิระหวา่งท�าการ
รักษา หยดุการเลอืกปฏบิตัติามการ
ประกนัสขุภาพของผูป่้วย ใชก้าร
ปรับปรงุในทกุคลนิกิไมว่า่จะเป็นใน
ยา่นคนรวยหรอืคนจน ชนบท 
ชมุชนคนผวิด�าหรอืผวิสนี�้าตาล ผู ้
ป่วย ผูใ้หบ้รกิารดา้นสขุภาพ 
ทหารผา่นศกึ ผูน้�าความศรัทธา
เห็นดว้ยกบั: YesOnProp23.com

เห็นดว้ย
ขอ้เสนอที ่22—ชว่ยรักษางาน
และการบรกิารทีใ่ชง้านผา่นแอป
เอาไว ้

(877) 581-8711
info@protectdriversandservices.com
www.VoteYesProp22.com

คดัคา้น
ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่22 หยดุชะงัก 
Uber, Lyft และ DoorDash

600 Grand Avenue #410
Oakland, CA 94610
(213) 537-4863
info@nooncaprop22.com
nooncaprop22.com

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ
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คูม่อือา้งองิฉบบัยอ่
ขอ้เสนอที่

แกไ้ขกฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค การรเิร ิม่
บญัญตักิฎหมาย24

สรปุ ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
 อนุญาตใหผู้บ้รโิภคป้องกนัมใิหธ้รุกจิแบง่ปันขอ้มลูสว่นบคุคล แกไ้ข
ขอ้มลูสว่นบคุคลทีไ่มถ่กูตอ้งและจ�ากดัการใช ้“ขอ้มลูสว่นบคุคลที่
ละเอยีดออ่น” ของธรุกจิ รวมถงึขอ้มลูทีร่ะบทุีต่ัง้ทางภมูศิาสตร ์เชือ้
ชาต ิชาตพัินธุแ์ละสขุภาพอยา่งชดัเจน จัดตัง้หน่วยงานคุม้ครองความ
เป็นสว่นตวัแหง่รัฐแคลฟิอรเ์นยี ผลกระทบดา้นการเงนิ: คา่ใชจ้า่ยของ
รัฐในการบงัคบัใชก้ฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภคฉบบั
แกไ้ขเพิม่เตมิตอ่ปีเพิม่ขึน้อยา่งนอ้ย 10 ลา้นดอลลาร ์แตน่่าจะไมเ่กนิ
กวา่แคไ่มก่ีส่บิลา้นดอลลาร ์คา่ปรับจากการฝ่าฝืนกฎหมายเหลา่นีจ้ะมา
หกักลบลบกบัคา่ใชจ้า่ยบางประเภทได ้

ขอ้แยง้: ขอ้เสนอที ่
24 ลด

สทิธคิวามเป็นสว่นตวัของทา่นใน
รัฐ California ขอ้เสนอที ่24 ชว่ย
ใหรู้ปแบบ “จา่ยเพือ่ความเป็นสว่น
ตวั” เกดิขึน้ได ้ท�าใหพ้นักงานตอ้ง
ใชเ้วลาหลายปีกวา่จะเรยีนรูว้า่
ขอ้มลูความลบัใดทีน่ายจา้งเกบ็ไว ้
และท�าใหย้ากทีจ่ะหยดุยัง้บรษัิท
เทคยกัษ์ใหญไ่มใ่หข้ายขอ้มลูของ
ทา่น ขอ้เสนอที ่24 ถกูเขยีนขึน้
ขา้งหลงัประตทูีถ่กูปิดโดยรับ
ขอ้มลูมาจากบรษัิทสือ่สงัคม

สนบัสนนุ : รับ ขอ้เสนอ
ที ่24 เพือ่

สรา้งความแข็งแกรง่ของสทิธคิวาม
เป็นสว่นตวั, ผูป้กครอง, สือ่ทีม่ี
สามญัส�านกึ, NAACP แหง่รัฐ
แคลฟิอรเ์นยี, และนักเศรษฐกจิ
รางวลัโนเบล สนับสนุน การลง
คะแนนเสยีง รับ ขอ้เสนอที ่24 
ท�าใหก้ฎหมายดา้นความเป็นสว่น
ตวัแข็งแกรง่ยิง่ขึน้! ปกป้องเด็ก ๆ 
เมือ่พวกเขาออนไลน!์ สรา้งความ
แข็งแกรง่ใหก้ฎหมายดา้นความเป็น
สว่นตวัและใหบ้รษัิทแสดงความรับ
ผดิชอบเมือ่พวกเขาฝ่าฝืนสทิธพิืน้
ฐานของทา่น รับ ขอ้เสนอที ่24!

ขอ้โตแ้ยง้

ไมร่บั: การลงคะแนน
เสยีง ไมรั่บ ขอ้

เสนอนีห้มายความวา่: ธรุกจิตา่ง ๆ 
จะถกูก�าหนดใหป้ฏบิตัติาม
กฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวั
ของผูบ้รโิภคทีม่อียูเ่ดมิตอ่ไป ผู ้
บรโิภคจะยงัคงมสีทิธดิา้นความ
เป็นสว่นตวัของขอ้มลูตามทีม่อียู่
ตอ่ไป ส�านักงานยตุธิรรมของรัฐค
จะท�าหนา้ทีก่�ากบัดแูลและบงัคบั
ใชก้ฎหมายเหลา่นีต้อ่ไป

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนีห้มายความวา่: 

กฎหมายวา่ดว้ยความเป็นสว่นตวั
ของขอ้มลูและสทิธขิองผูบ้รโิภคที่
มอียูจ่ะเพิม่มากขึน้ ก�าหนดใหธ้รุกจิ
ตา่ง ๆ ตอ้งปฏบิตัติามเกีย่วกบั
ความเป็นสว่นตวัจะเปลีย่นไป 
หน่วยงานใหมข่องรัฐและ
ส�านักงานยตุธิรรมของรัฐควรร่วม
กนัรับผดิชอบในการก�ากบัดแูลและ
การบงัคบัใชก้ฎหมายแหง่รัฐวา่
ดว้ยความเป็นสว่นตวัของผูบ้รโิภค

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

สรปุ ใสใ่นบตัรลงคะแนนโดยมลีายเซน็ของผูย้ืน่ค�ารอ้ง
การลงประชามต ิ“เห็นชอบ” อนุมตั ิและ “ไมเ่ห็นชอบ” ปฏเิสธ 
กฎหมายทีจ่ะน�าระบบ ทีอ่งิจากความปลอดภยัของสาธารณชนและ
ความเสีย่งจากการหลบหนอีอกนอกประเทศกอ่นการพจิารณาคดมีาใช ้
แทนทีเ่งนิประกนัตวั ผลกระทบดา้นการเงนิ: อาจจะมคีา่ใชจ้า่ยส�าหรับ
ขัน้ตอนใหมใ่นการปลอ่ยตวันักโทษออกจากเรอืนจ�ากอ่นการพจิาณา
คดมีากขึน้ราวหา้รอ้ยลา้นดอลลาร ์ตอ่ปี คา่ใชจ้า่ยในเรอืนจ�าของเทศ
มณฑลอาจลดลงหลายสบิลา้นดอลลาร ์ตอ่ปี

ไมร่บั: การลงคะแนนเสยีง 
ไมรั่บ ขอ้เสนอนี้

หมายความวา่: บางคนจะยงัคงตอ้ง
จา่ยเงนิประกนัตอ่ไปเพือ่เพือ่ใหไ้ด ้
รับการปลอ่ยตวัจากการคมุขงักอ่น
ขึน้ศาล คนอืน่ ๆ สามารถไดรั้บการ
ปลอ่ยตวัโดยไมต่อ้งจา่ยเงนิประกนั
ตอ่ไป คา่ธรรมเนยีมอาจยงัคงตอ้ง
เรยีกเกบ็ตอ่ไปเพือ่เป็นเงือ่นไขใน
การปลอ่ยตวั

รบั: การลงคะแนนเสยีง รับ 
ขอ้เสนอนีห้มายความวา่: 

ไมม่ใีครจะตอ้งจา่ยเงนิประกนัเพือ่
ใหไ้ดรั้บการปลอ่ยตวัจากการคมุขงั
กอ่นขึน้ศาล แทนทีจ่ะเป็นเชน่นัน้ 
ผูถ้กูจับกมุจะไดรั้บการปลอ่ยตวั
โดยอตัโนมตัหิรอืตามการประเมนิ
ความเสีย่งของการกอ่อาชญากรรม
อืน่ หรอืการไมม่าปรากฎตวัในศาล
เมือ่ไดรั้บการปลอ่ยตวั ไมม่ใีครจะ
ถกูเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมเพือ่เป็น
เงือ่นไขในการปลอ่ยตวั

การลงคะแนนเสยีงของทา่นมคีวามหมายอยา่งไร

ขอ้เสนอที่ การออกเสยีงประชามตกิฎหมายทีจ่ะน�าระบบ ทีอ่งิจากความ
ปลอดภยัของสาธารณชนและความเสีย่งจากการหลบหนอีอกนอก
ประเทศกอ่นการพจิารณาคดมีาใชแ้ทนทีเ่งนิประกนัตวั25

คดัคา้น
ไมรั่บ ขอ้เสนอที ่25—หยดุขอ้
เสนอการลงคะแนนทีไ่มเ่ป็นธรรม 
ไมป่ลอดภยั และมคีา่ใชจ้า่ยสงู

(916) 209-0144
info@stopprop25.com
StopProp25.com

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

เห็นดว้ย
รับ ขอ้เสนอที ่25 หยดุการประกนั
ตวัดว้ยเงนิ

1130 K Street, Suite 300
Sacramento, CA 95814
(213) 373-5225
info@yesoncaprop25.com
yesoncaprop25.com

ขอ้โตแ้ยง้

ขอ้แยง้: ขอ้เสนอที ่
25 ถกูเขยีน

โดยนักการเมอืงใน Sacramento 
เพือ่ตดัทางเลอืกทกุทางของชาว
แคลฟิอรเ์นยีเพือ่ก�าหนดเงนิประกนั
ตวัและทดแทนสทิธิน์ีด้ว้ยระบบ
การเลอืกปฏบิตัริะบบใหมด่ว้ยการ
จัดท�าขอ้มลูรายละเอยีดทีส่รา้งขึน้
โดยคอมพวิเตอรท์ีก่�ากบัดแูลโดย
ขา้ราชการ—เป็นการผลาญเงนิ
ของผูเ้สยีภาษีไปถงึหลายรอ้ย
ลา้นเหรยีญตอ่ปี ขอ้เสนอที ่25 ไม่
ยตุธิรรม ไมป่ลอดภยั และมคีา่ใช ้
จา่ยสงู ลงคะแนนเสยีง ไมรั่บ ขอ้
เสนอที ่25

สนบัสนนุ: รับ ขอ้เสนอที ่
25 ทดแทน

เงนิประกนัดว้ยขัน้ตอนทีย่ตุธิรรม
กวา่ ปลอดภยักวา่และมคีา่ใชจ้า่ย
นอ้งกวา่ ปัจจบุนัหากใครสามาระรับ
ภาระจา่ยช�าระใหก้บัรษัิทกูย้มืเงนิ
ประกนัตวัได ้พวกเขาจะสามารถเป็น
อสิระไดจ้นกวา่จะขึน้ศาล หากพวก
เขาไมส่ามารถจา่ยช�าระได ้พวกเขา
ยงัตอ้งถกูขงัตอ่ไปแมว้า่จะบรสิทุธิ์
กต็าม น่ันถอืเป็นการเลอืกปฏบิตั ิ
อยา่งมาก ลงคะแนนเสยีง รับ

เห็นดว้ย
Robin Swanson
ชาวแคลฟิอรเ์นยีเพือ่ความเป็น
สว่นตวัของผูบ้รโิภค

1020 16th Street #31
Sacramento, CA 95814
(916) 440-0424
info@caprivacy.org
www.caprivacy.org

คดัคา้น
ชาวแคลฟิอรเ์นยีเพือ่ความเป็น
สว่นตวัทีแ่ทจ้รงิ

CaliforniansForRealPrivacy.org
mail@RealPrivacyNoOn24.org
(415) 634-0335

ส�าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ


