
Bukas Ang Mga Lugar ng Botohan Mula 7:00 a.m. hanggang 8:00 p.m.
sa Araw ng Halalan!

★  ★  ★  ★  ★  madaling masasangguning patnubay  ★  ★  ★  ★  ★

Pangkalahatang Halalan sa California
Martes, Nobyembre 3, 2020

Espesyal na Paunawa

• Bukas ang mga lugar ng botohan mula 7:00 ng umaga hanggang 
8:00 ng gabi sa Araw ng Halalan.

• Ang mga tagubilin kung paano bumoto ay makakamit mula sa 
isang manggagawa sa botohan o sa pamamagitan ng pagbasa ng 
Patnubay ng Impormasyon para sa Botante ng inyong county.

• Maaaring hilingin sa mga bagong botante na magbigay ng 
pagkakakilanlan o ibang dokumentasyon ayon sa pederal 
na batas. Mayroon kayong karapatang magpatala ng 
pansamantalang balota, kahit na hindi ninyo ibigay ang 
dokumentasyon.

• Ang mga karapat-dapat na botante lang ang maaaring bumoto.
• Labag sa batas ang pakialaman sa mga kagamitan sa pagboto.

Ilabas ang Sangguniang 
Patnubay na ito at dalhin ito 
sa mga lugar ng botohan!
Ang pull-out na sangguniang 
patnubay na ito ay naglalaman 
ng buod at impormasyon sa 
pakikipag-ugnayan para sa bawat 
proposisyon ng estado na lalabas sa 
mga balota sa Nobyembre 3, 2020.
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MADALING MASASANGGUNING PATNUBAY
PROP MAG-AAWTORISA NG MGA BONONG MAGPAPATULOY NG PANANALIKSIK PARA 

SA STEM CELL. BATAS NA INISYATIBA.14
BUOD Inilagay sa Balota ng mga Lagda sa Petisyon
Mag-aawtorisa ng $5.5 bilyong bono ng estado para sa: pananaliksik para 
sa stem cell at iba pang medikal na pananaliksik, kabilang ang 
pagsasanay; konstruksyon ng pasilidad para sa pananaliksik; mga 
pang-administratibong gastusin. Maglalaan ng $1.5 bilyon sa mga sakit na 
may kinalaman sa utak. Maglalaan ng mga pera sa Pangkalahatang Pondo 
para sa pagbabayad. Palalawakin ang mga kaugnay na programa. Piskal na 
Epekto: Tumaas na mga gastusin ng estado upang bayaran ang mga 
bonong tinantiyang nasa mga $260 milyon kada taon sa loob ng susunod 
na tinatayang 30 taon.

KONTRA Hindi sa 
Prop. 14. 

Mangangako ng $7.8 bilyon na hindi 
natin kayang gastusin sa panahong 
krisis na ito sa ekonomiya at badyet. 
Magpopondo ng ahensiya ng estado 
na may mga hamon sa pamamahala 
at hindi magagandang resulta 
matapos gumasta ng $3 bilyon. Ang 
pagseserbisyo ng utang ng Prop. 14 
ay maaaring magdagdag ng 
panggigipit para sa mas matataas 
na buwis o kawalan ng trabaho ng 
mga nars, unang tagaresponde at 
iba pang pampublikong empleyado.

PABOR Ang Prop. 14 ay 
magpopondo 

para sa higit na pagpapahusay ng 
mga paggamot sa mga tuluy-tuloy 
at malalang sakit tulad ng Kanser, 
Alzheimer’s, Sakit sa Puso, 
Diyabetis, Parkinson's, 
at Sakit sa Bato. Magtataguyod ng 
2,900 medikal na pagtuklas; 
magdaragdag ng akses at pagiging 
abot-kaya sa pasyente; 
magpapasigla sa ekonomiya ng 
California; at magtitiyak ng mahigpit 
na pananagutan. Ang mga Doktor, 
Siyentista ng Nobel Prize, at 
mahigit 70 nangungunang 
Organisasyon ng Tagapagtaguyod 
ng Pasyente, ay nag-uudyok ng 
pagboto ng OO sa 14.

MGA PANGANGATWIRAN

HINDI Ang botong HINDI 
sa panukalang ito 

ay nangangahulugang: Hindi 
maaaring magbenta ang estado ng 
$5.5 bilyon sa pangkalahatang 
obligasyong bono na pangunahing 
para sa pananaliksik para sa stem 
cell at pagpapahusay ng mga 
bagong medikal na paggamot 
sa California.

OO Ang botong OO sa 
panukalang ito ay 

nangangahulugang: Maaaring 
magbenta ang estado ng 
$5.5 bilyon sa pangkalahatang 
obligasyong bono na pangunahing 
para sa pananaliksik para sa stem 
cell at pagpapahusay ng mga 
bagong medikal na paggamot 
sa California.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

PANIG
OO sa 14: Mga Taga-California 
para sa Pananaliksik para sa 
Stem Cell, mga Paggamot 
at Lunas

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

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

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PROP PARARAMIHIN ANG MGA PINAGMUMULAN NG PONDO PARA SA MGA PAMPUBLIKONG 
PAARALAN, KOLEHIYO NG KOMUNIDAD, AT SERBISYO NG LOKAL NA GOBYERNO SA 
PAMAMAGITAN NG PAGBABAGO SA PAGTATASA NG BUWIS PARA SA PANGKOMERSYO 
AT INDUSTRIYAL NA ARI-ARIAN. INISYATIBONG SUSOG SA SALIGANG BATAS.15

BUOD Inilagay sa Balota ng mga Lagda sa Petisyon
Bubuwisan ang mga naturang ari-arian batay sa kasalukuyang halaga sa 
merkado, sa halip na sa halaga sa pagbili. Epekto sa pananalapi: Tumaas 
na mga buwis sa ari-arian para sa mga pangkomersyong ari-ariang 
nagkakahalaga ng mahigit $3 milyon na magkakaloob ng $6.5 bilyon 
hanggang $11.5 bilyon sa panibagong pagpopondo sa mga lokal na 
gobyerno at paaralan.

KONTRA Ang  
Prop 15 ay 

$12.5 bilyong pagtaas ng buwis sa 
ari-arian na magtataas sa ating 
halaga ng pamumuhay at 
magpapamahal sa lahat ng binibili 
natin - pagkain, gasolina, utilidad, 
day care and pangangalagang 
pangkalusugan. Ang Prop 15 ay 
mag-aalis sa mga proteksyon sa 
nagbabayad ng buwis sa Prop 13. 
HINDI sa Prop 15!

PABOR Ang Prop. 15 ay 
isang patas at 

balanseng repormang: mag-aayos 
ng mga hindi wasto sa buwis sa 
ari-arian na pinakikinabangan ng 
mayayamang korporasyon, 
magbabawas ng buwis para sa 
maliliit na negosyo, magpoprotekta 
sa mga may-ari ng bahay at 
nagrerenta, mag-aatas ng buong 
katapatan at babawi sa 
bilyun-bilyong dolyar para sa mga 
paaralan at lokal na komunidad. 
Sinusuportahan ng mga nars, guro, 
may-ari ng maliliit na negosyo, 
tagapagtaguyod ng abot-kayang 
pabahay at mga organisasyon 
ng komunidad.

MGA PANGANGATWIRAN

HINDI Ang botong HINDI 
sa panukalang ito ay 

nangangahulugang: Mananatili ang 
mga buwis sa ari-arian sa mga 
pangkomersiyong ari-arian. Ang mga 
lokal na pamahalaan at paaralan ay 
hindi makakakuha ng bagong pondo.

OO Ang botong OO sa 
panukalang ito ay 

nangangahulugang: Tataas ang mga 
buwis sa ari-arian sa karamihan ng 
pangkomersiyong ari-arian na 
nagkakahalaga ng mahigit 
$3 milyon upang magbigay ng 
bagong pondo sa mga lokal na 
pamahalaan at paaralan.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

PANIG
Tracy Zeluff
Mga Paaralan at Komunidad 
Muna—OO sa Prop 15

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

LABAN
Hindi sa Prop 15—Pigilan ang 
Mas Matataas na Buwis sa 
Ari-arian at Panatilihin ang 
Prop 13

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

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
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PROP MAGPAPAHINTULOT NG DIBERSIDAD BILANG SALIK SA MGA PAGPAPASYA SA 
PAMPUBLIKONG TRABAHO, EDUKASYON, AT PAGKOKONTRATA. PAMBATASANG 
SUSOG SA SALIGANG-BATAS. 16

BUOD Inilagay sa Balota ng Lehislatura
Magpapahintulot sa mga patakaran sa pagpapasya ng gobyerno na 
isaalang-alang ang lahi, kasarian, kulay ng balat, etnisidad, o bansang 
pinagmulan upang matugunan ang dibersidad sa pamamagitan ng 
pagpapawalang-bisa sa mga probisyon sa saligang batas na nagbabawal sa 
mga naturang patakaran. Piskal na Epekto: Walang direktang piskal na 
epekto sa mga pang-estado at lokal na entidad. Ang mga epekto ng 
panukala ay nakadepende sa mga pagpapasya sa hinaharap ng mga entidad 
ng pang-estado at lokal na gobyerno at lubhang hindi tiyak.

KONTRA Gustong 
alisin ng mga 

pulitiko sa ating Saligang-batas ang 
pagbabawal nito sa diskriminasyon 
at may pinipiling pagtrato batay sa 
lahi, kasarian, kulay, etnisidad o 
bansang pinagmulan. Gusto nilang 
mamili ng mga paborito. Kung may 
anumang bagay na dapat ituring na 
pinakamahalaga sa ating lipunan, 
iyon ay ang pagtrato ng estado sa 
lahat ng taga-California nang 
pantay-pantay. BUMOTO NG HINDI.

PABOR Ang Prop. 16 ay 
nagpapalawig sa 

patas na oportunidad sa lahat ng 
taga-California, at nagdaragdag ng 
akses sa mga patas na sahod, 
magagandang trabaho, at de-kalidad 
na paaralan para sa lahat. Ang Prop. 
16 ay lumalaban sa diskriminasyon 
sa sahod at sistemikong rasismo, na 
magbubukas ng oportunidad para sa 
kababaihan at mga taong hindi puti. 
Sinusuportahan ng Liga ng mga 
Kababaihang Botante ng California, 
Pederasyon ng mga Guro ng 
California, Consortium ng Negosyo 
ng Minorya, at mga lider ng mas 
mataas na edukasyon ng estado. 
Bumoto ng YesOnProp16.org

MGA PANGANGATWIRAN

HINDI Ang botong HINDI 
sa panukalang ito 

ay nangangahulugang: Ang 
kasalukuyang pagbabawal sa 
pagsasaalang-alang ng lahi, 
kasarian, kulay, etnisidad, at 
bansang pinagmulan sa 
pampublikong edukasyon, 
pampublikong trabaho, at 
pampublikong pagkokontrata ay 
mananatiling may bisa.

OO Ang botong OO sa 
panukalang ito ay 

nangangahulugang: Ang estado at 
mga lokal na entidad ay maaaring 
magsaalang-alang sa lahi, kasarian, 
kulay, etnisidad, at bansang 
pinagmulan sa pampublikong 
edukasyon, pampublikong trabaho, 
at pampublikong pagkokontrata sa 
sukdulang papayagan sa ilalim ng 
batas na pederal at pang-estado.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

MADALING MASASANGGUNING PATNUBAY

BUOD Inilagay sa Balota ng Lehislatura
Ibabalik ang mga karapatang bumoto pagkatapos makumpleto ang 
sentensiya sa pagkakabilanggo ng mga taong hindi naging kuwalipikadong 
bumoto habang nasa bilangguan. Piskal na Epekto: Mga taunang gastusin 
ng county, malamang na nasa daan-daang libong dolyar sa buong estado, 
para sa mga materyales sa pagpaparehistro ng botante at balota. Mga 
pang-isang beses na gastusin ng estado na malamang na nasa daan-daang 
libong dolyar para sa mga card sa pagpaparehistro ng botante at sistema.

HINDI Ang botong HINDI 
sa panukalang ito 

ay nangangahulugang: Ang mga 
taong nasa parol ng estado ay 
patuloy na hindi makakaboto 
sa California.

OO Ang botong OO sa 
panukalang ito ay 

nangangahulugang: Ang mga taong 
nasa parol ng estado 
na mamamayan ng U.S., residente 
ng California, at hindi bababa sa 
18 taong gulang ay maaaring 
bumoto, kung magpaparehistro 
silang bumoto.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

PROP IBABALIK ANG KARAPATANG BUMOTO PAGKATAPOS MAKUMPLETO 
ANG SENTENSIYA SA PAGKAKABILANGGO. PAMBATASANG SUSOG SA 
SALIGANG-BATAS. 17

LABAN
Ruth Weiss
Proyekto para sa Integridad ng 
Halalan ng California

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

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Dana Williamson
Palayain ang Boto, Oo sa Prop. 17
1787 Tribute Road, Suite K
Sacramento, CA 95815
(916) 382-4686
YesonProp17@gmail.com
Yeson17.vote

MGA PANGANGATWIRAN

KONTRA Bumoto ng 
HINDI sa 

Proposisyon 17 dahil: • Babaguhin 
nito ang Saligang-Batas ng 
California upang maggawad sa 
mararahas na kriminal ng 
karapatang bumoto bago 
kumpletuhin ang kanilang 
sentensiya habang nasa parol. 
• Magpapahintulot sa mga kriminal 
na nahatulan ng pagpatay, 
panggagahasa at pangmomolestya 
sa bata na bumoto bago bayaran 
ang kanilang utang sa lipunan. 
• Magtatanggi ng hustisya sa mga 
biktima ng krimen.

PABOR Ang Prop. 17 ay 
nagpapanumbalik 

sa karapatan ng isang mamamayan 
na bumoto pagkatapos nilang 
tapusin ang kanilang sentensiya sa 
pagkakabilanggo—na naghahanay 
sa California sa ibang mga estado. 
Natukoy ng kamakailang ulat ng 
komisyon ng parol na ang mga 
mamamayang nakatapos sa 
kanilang mga sentensiya sa 
pagkakabilanggo at 
nakapagpanumbalik sa kanilang 
karapatang bumoto ay nagkakaroon 
ng mas mababang posibilidad na 
makagawa ng krimen sa hinaharap. 
Oo sa Prop. 17.

PANIG
Oo sa 16, Oportunidad para sa 
Lahat ng Koalisyon

1901 Harrison Street, Suite 1550
Oakland, CA 94612
(323) 347-1789
info@voteyesonprop16.org
VoteYesOnProp16.org

LABAN
Ward Connerly, Presidente
Gail Heriot at Manuel Klausner, 
Mga Tagapangulo

Mga Taga-California para sa mga 
Pantay-pantay na Karapatan 
Hindi sa 16

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

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
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MADALING MASASANGGUNING PATNUBAY
PROP

BABAGUHIN ANG SALIGANG-BATAS NG CALIFORNIA UPANG PAHINTULUTAN 
ANG MGA NASA EDAD NA 17 TAONG GULANG NA BUMOTO SA MGA PRIMARYA AT 
ESPESYAL NA HALALAN KUNG SILA AY MAGIGING 18 TAONG GULANG SA PAGSAPIT 
NG SUSUNOD NA PANGKALAHATANG HALALAN AT SA IBANG PARAAN AY MAGIGING 
KARAPAT-DAPAT BUMOTO. PAMBATASANG SUSOG SA SALIGANG-BATAS. 

18
BUOD Inilagay sa Balota ng Lehislatura
Piskal na Epekto: Tumaas na mga gastusin ng county sa buong estado na 
malamang na nasa pagitan ng ilang daang libong dolyar at $1 milyon kada 
dalawang taon. Tumaas na mga pang-isang beses na gastusin sa estado na 
daan-daang libong dolyar.

KONTRA Ang agham at 
legal na 

kaayon ay humihiling ng botong 
HINDI sa Proposisyon 18. 
Pinagbabawalan ng batas ang mga 
mas batang tinedyer na manigarilyo, 
uminom ng alak at maging 
magpa-tan dahil ipinapakita ng 
pananaliksik na ang bahagi ng 
kanilang utak na may kinalaman sa 
lohika at pangangatwiran ay hindi 
pa ganap na buo. Mahalaga ang 
mga kakayahang iyon sa 
responsableng pagboto. Hindi natin 
dapat ibaba ang edad ng pagboto.

PABOR Ang 
Proposisyon 18 

ay magpapahintulot sa mga bagong 
botante na makilahok sa buong 
yugto ng halalan sa kondisyon na 
sila ay nasa 18 taong gulang sa 
panahon ng pangkalahatang 
halalan. Ang panukalang ito ay 
kailangan upang mapasigla ang 
sibikong pakikipag-ugnayan ng 
kabataan sa ating mga halalan at 
makatulong na gumawa pa ng mga 
panghabambuhay na kalahok sa 
pinakamahalagang proseso 
ng demokrasiya.

MGA PANGANGATWIRAN

HINDI Ang botong HINDI 
sa panukalang ito 

ay nangangahulugang: Walang mas 
bata sa 18 taong gulang ang 
maaaring bumoto sa 
anumang halalan.

OO Ang botong OO sa 
panukalang ito ay 

nangangahulugang: Ang mga 
karapat-dapat na 17 taong gulang na 
magiging 18 taong gulang sa 
panahon ng susunod na 
pangkalahatang halalan ay maaaring 
bumoto sa primaryang halalan at 
anumang espesyal na halalang 
sinundan ng pangkalahatang halalan.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

BUOD Inilagay sa Balota ng Lehislatura
Pahihintulutan ang mga may-ari ng bahay na mahigit sa edad na 55 taong 
gulang, may kapansanan, o mga biktima ng wildfire/sakuna na ilipat ang 
basehan ng buwis ng pangunahing tirahan sa pamalit na tirahan. 
Babaguhin ang pagbubuwis sa mga paglilipat ng ari-arian ng pamilya. 
Maaaring magtatag ng pondo para sa mga serbisyo sa proteksyon sa sunog. 
Piskal na Epekto: Maaaring makalikom ang mga lokal na pamahalaan ng 
milyun-milyong dolyar na kita sa buwis sa ari-arian kada taon, na lumago 
sa pagdaan ng panahon sa ilang daang milyong dolyar kada taon. Maaaring 
makatanggap ang mga paaralan ng mga katulad na malilikom na buwis sa 
ari-arian. 

HINDI Ang botong HINDI 
sa panukalang ito 

ay nangangahulugang: 
Ang ilang may-ari ng bahay na 
mahigit 55 taong gulang (o 
nakakatugon sa iba pang 
kuwalipikasyon) ay patuloy na 
magiging karapat-dapat para sa 
pagtitipid sa buwis sa ari-arian 
kapag lumipat sila ng tirahan. Ang 
lahat ng minanang ari-arian ay 
patuloy na magiging karapat-dapat 
para sa pagtitipid sa buwis sa 
ari-arian.

OO Ang botong OO sa 
panukalang ito ay 

nangangahulugang: 
Ang lahat ng may-ari ng bahay na 
mahigit 55 taong gulang (o 
nakakatugon sa iba pang 
kuwalipikasyon) ay magiging 
karapat-dapat para sa pagtitipid sa 
buwis sa ari-arian kapag lumipat 
sila ng tirahan. Ang mga minanang 
ari-arian lang na ginamit bilang 
pangunahing tahanan o sakahan 
ang magiging karapat-dapat para sa 
pagtitipid sa buwis sa ari-arian.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

PROP
BABAGUHIN ANG MGA PARTIKULAR NA PATAKARAN SA BUWIS SA ARI-ARIAN. 
PAMBATASANG SUSOG SA SALIGANG-BATAS. 19

LABAN
Kapisanan ng mga Nagbabayad ng 
Buwis ng Howard Jarvis

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

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Oo sa 19
(916) 492-5210
info@Yeson19.vote
www.Yeson19.vote.

MGA PANGANGATWIRAN

KONTRA Ang 
Proposisyon 19 

ay bilyong dolyar na dagdag na 
buwis sa mga pamilya. Inaalis nito 
ang isa sa mga pinakamahusay na 
kasangkapan na mayroon ang mga 
magulang para matulungan ang 
kanilang mga anak—ang karapatan, 
na nakalagay sa Saligang-Batas ng 
California simula noong 1986, na 
ipamana ang kanilang tahanan at 
mga ari-arian nang walang anumang 
dagdag sa mga buwis sa ari-arian. 
BUMOTO NG HINDI SA 19.

PABOR Ang Prop. 19 ay 
Naglilimita sa 

mga Buwis sa mga Nakakatanda, 
mga May-ari ng Bahay na May 
Matinding Kapansanan, at mga 
Biktima ng Wildfire; ISINASARA ang 
mga hindi makatarungan at hindi 
wasto sa buwis na ginagamit ng 
mayayamang namumuhunan sa labas 
ng estado; at PINOPROTEKTAHAN 
ang mga ipon ng Prop. 13. Maki-isa 
sa Karapatan ng mga May 
Kapansanan at Nakakatanda/mga 
Tagapagtaguyod ng Pabahay, mga 
Bumbero, mga Tagaresponde sa 
Medikal na Emerhensiya, Negosyo at 
Paggawa, mga Demokratiko at 
Republikano. Alamin ang mga 
Katotohanan sa YESon19.vote.

PANIG
Miyembro ng Asembleya 
Kevin Mullin

info@caprop18.com
CAprop18.com

LABAN
Ruth Weiss
Proyekto para sa Integridad ng 
Halalan ng California

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

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
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MADALING MASASANGGUNING PATNUBAY
PROP MAGBIBIGAY NG RESTRIKSYON SA PAROL PARA SA ILANG PAGKAKASALANG 

KASALUKUYANG ITINUTURING NA HINDI MARAHAS. MAG-AAWTORISA NG MGA 
SENTENSIYA SA PELONI PARA SA ILANG PAGKAKASALANG KASALUKUYANG 
ITINUTURING LAMANG NA MALILIIT NA PAGKAKASALA. BATAS NA INISYATIBA.20

BUOD Inilagay sa Balota ng mga Lagda sa Petisyon
Lilimitahan ang pag-akses sa programa ng parol na itinatag para sa mga 
nagkasala ng hindi marahas na krimen na nakakumpleto ng buong 
sentensiya ng kanilang pangunahing pagkakasala sa pamamagitan ng 
pagtatanggal ng pagiging karapat-dapat para sa ilang pagkakasala. Piskal 
na Epekto: Ang pagtaas sa mga gastusin ng pang-estado at lokal na 
koreksyonal, korte, at tagapagpatupad ng batas ay malamang na nasa 
milyun-milyong dolyar taun-taon, depende sa pagpapatupad.

KONTRA Ang Prop. 20 
ay isang 

scam sa paggasta sa bilangguan. 
Mayroon nang matitindi at 
mahahabang sentensiya ang 
California—kasama na ang 
habambuhay na pagkakakulong—
para sa malulubha at mararahas na 
krimen. Gusto kayong takutin ng 
mga espesyal na interes sa 
bilangguan na gumastos ng 
milyun-milyon sa mga bilangguan 
na maaaring magpuwersa ng 
matitinding pagbabawas sa 
rehabilitasyon, mga paaralan, 
kalusugan ng isip, at kawalan 
ng tirahan.

PABOR Ang 
Proposisyon 20 

ay nag-aayos ng hindi wasto sa 
batas na nagpapahintulot ngayon sa 
mga hinatulang nangmolestiya ng 
bata, sekswal na maninila at iba 
pang hinatulan ng mararahas na 
krimen na palayain nang maaga 
mula sa bilangguan. Palalawakin din 
ng Proposisyon-20 ang 
pangongolekta ng DNA upang 
makatulong na lutasin ang mga 
kaso ng panggagahasa, pagpatay at 
iba pang malulubhang krimen, at 
pinapalakas nito ang mga parusa 
laban sa mga nakaugalian ng 
magnakaw na paulit-ulit 
na nagnanakaw.

MGA PANGANGATWIRAN

HINDI Ang botong HINDI 
sa panukalang ito 

ay nangangahulugang: Hindi 
daragdagan ang mga parusa para sa 
mga taong gumawa ng mga krimen 
na nauugnay sa pagnanakaw. 
Walang magiging pagbabago sa 
proseso ng estado para sa 
pagpapalaya nang maaga sa ilang 
partikular na preso. Patuloy na 
aatasan ang tagapagpatupad ng 
batas na mangolekta lang ng mga 
sampol ng DNA mula sa mga nasa 
hustong gulang kapag naaresto sila 
para sa mabigat na kasalanan o 
inaatasan na magparehistro bilang 
mga sex offender o arsonista.

OO Ang botong OO sa 
panukalang ito ay 

nangangahulugang: Ang mga taong 
gumawa ng ilang partikular na 
krimen na nauugnay sa pagnanakaw 
(tulad ng paulit-ulit na pagnanakaw 
sa mga tindahan) ay maaaring 
makatanggap ng mga karagdagang 
parusa (tulad ng mas mahahabang 
sentensiya sa bilangguan). 
Isaalang-alang ang mga 
karagdagang salik para sa proseso 
ng estado para sa pagpapalaya 
nang maaga sa ilang partikular na 
preso mula sa bilangguan. Aatasan 
ang tagapagpatupad ng batas na 
mangolekta ng mga sampol ng DNA 
mula sa mga nasa hustong gulang 
na hinatulan ng ilang partikular 
na pagkakasala.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

BUOD Inilagay sa Balota ng mga Lagda sa Petisyon
Magpapahintulot sa mga lokal na gobyernong magtatag ng kontrol sa upa sa 
mga residensyal na ari-ariang mahigit 15 taon. Ang pagtataas sa mga lokal 
na limit ng antas ay maaaring mag-iba sa limit sa buong estado. Piskal na 
Epekto: Sa pangkalahatan, isang potensyal na pagbawas sa mga 
pang-estado at lokal na kita sa mataas na milyun-milyong dolyar kada taon 
sa pagdaan ng panahon. Depende sa mga aksyon ng mga lokal na 
komunidad, ang mga pagkawala ng kita ay maaaring maging mas mababa o 
higit pa.

HINDI Ang botong HINDI 
sa panukalang ito 

ay nangangahulugang: Ang batas ng 
estado ay magpapanatili sa 
kasalukuyang paglimita sa mga 
batas sa pagkontrol ng renta na 
maaaring ilapat ng mga lungsod 
at county.

OO Ang botong OO sa 
panukalang ito ay 

nangangahulugang: Pahihintulutan 
ng batas ng estado ang mga 
lungsod at county na maglapat ng 
mas maraming uri ng pagkontrol ng 
renta sa mas maraming ari-arian sa 
ilalim ng kasalukuyang batas.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

PROP PALALAWAKIN ANG AWTORIDAD NG LOKAL NA GOBYERNO UPANG  
IPATUPAD ANG KONTROL SA UPA SA RESIDENSYAL NA ARI-ARIAN.  
BATAS NA INISYATIBA.21

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

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Oo sa 21—Nagkakaisang 
Nagrerenta at May-ari ng Bahay 
upang Panatilihin ang mga 
Pamilya sa Kanilang mga Tahanan

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

MGA PANGANGATWIRAN

KONTRA Magpapalala 
ang Prop. 21 

sa krisis sa pabahay ng California. 
Ang Prop. 21 ay nagbabalewala sa 
pinakamalakas na pambuong 
estada na batas sa pagkontrol ng 
renta sa bansa, nagbabawas ng 
trabaho, nagpapababa sa 
kahalagahan ng mga tahanan, 
humahadlang sa pagpapatayo ng 
mga bagong pabahay, at nag-aalis 
sa mga proteksyon sa may-ari ng 
bahay nang hindi nagbibigay nang 
proteksyon para sa mga nagrerenta, 
nakatatanda, beterano, at 
may kapansanan.

PABOR Ang 
Proposisyon 21 

ay ang pagbabagong kailangan natin 
upang talakayin ang kawalan ng 
tirahan. Ang botong OO sa 
Proposisyon 21 ay isang boto na 
magpapanatili sa mga pamilya sa 
kanilang mga tirahan. Ang isang 
malakas na koalisyon ng mga 
nahalal na lider; mga tagapagkaloob 
ng abot-kayang pabahay; at mga 
tagapagtaguyod na nakatatanda, 
beterano, at walang tirahan ay 
sumasang-ayon na makakatulong 
ang Proposisyon 21 na maiwasan 
ang kawalan ng tirahan.

PANIG
Nina Salarno Besselman, 
Tagapagtaguyod

Oo sa 20—Panatilihing Ligtas ang 
California

YesOn20.org

LABAN
Dana Williamson
Itigil ang Scam sa Paggasta sa 
Bilangguan, Hindi sa Prop 20

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

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
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MADALING MASASANGGUNING PATNUBAY
PROP BIBIGYAN NG IKSEMSYON ANG MGA APP-BASED NA KUMPANYA NG 

TRANSPORTASYON AT DELIBERI SA PAGKAKALOOB NG MGA BENEPISYO NG 
EMPLEYADO SA ILANG NAGMAMANEHO NG SASAKYAN. BATAS NA INISYATIBA.22

BUOD Inilagay sa Balota ng mga Lagda sa Petisyon
Ikaklasipika ang mga app-based na nagmamaneho ng sasakyan bilang 
“mga independiyenteng kontratista”, sa halip na “mga empleyado,” at 
magkakaloob sa mga independiyenteng kontratistang nagmamaneho ng 
sasakyan ng ibang kompensasyon, maliban kung natugunan ang ilang 
pamantayan. Piskal na Epekto: Maliit na pagtaas sa buwis sa kita ng estado 
na binabayaran ng mga nagmamaneho para sa kumpanya ng rideshare at 
deliberi at mga namumuhunan.

KONTRA Ang Hindi sa 
22 ay 

humahadlang sa bilyong dolyar na 
kumpanya sa app tulad ng Uber, 
Lyft, at DoorDash na magsulat ng 
sarili nilang iksemsyon sa batas ng 
California at kumita mula rito. 
Itinatanggi ng 22 sa mga tsuper 
ang mga karapatan at proteksyon sa 
kaligtasan na karapat-dapat nilang 
matanggap: sick leave, 
pangangalagang pangkalusugan at 
kawalan ng trabaho. Kumikita ang 
mga kumpanya; nawawalan ng mga 
karapatan at proteksyon ang 
pinagsasamantalahang mga tsuper . 
Bumoto ng HINDI.

PABOR Oo sa 22 na 
NAGPOPROTEKTA 

sa mga pagpili ng mga app-based 
na tsuper na maging 
independiyenteng kontratista—sa 
4:1 margin, sinusuportahan ng mga 
tsuper ang indepedensiya! • 
MAGLILIGTAS sa rideshare, mga 
serbisyo ng deliberi at daan-daang 
libu-libong trabaho • MAGBIBIGAY 
ng mga bagong benepisyo at 
garantiya sa kita sa mga 
tsuper • PALALAKASIN ang 
pampublikong kaligtasan • 
INIREREKOMENDA ng 
napakalaking mayoriya ng mga 
tsuper, komunidad, pampublikong 
kaligtasan, at mga grupo ng maliliit 
na negosyo • VoteYesProp22.com

MGA PANGANGATWIRAN

HINDI Ang botong HINDI 
sa panukalang ito 

ay nangangahulugang: Ang mga 
app-based na kumpanya ng 
rideshare at deliberi ay 
kakailanganing kumuha ng mga 
tsuper bilang empleyado kung 
sasabihin ng mga hukuman na ayon 
sa kamakailang batas ng estado, 
gagawing empleyado ang mga 
tsuper. Magkakaroon ng mas 
kaunting kakayahang pumili ang 
mga tsuper tungkol sa kung kailan, 
saan at gaano kadami ang trabaho 
ngunit makakakuha sila ng mga 
benepisyo at proteksyon na 
kailangang ibigay ng mga negosyo 
sa mga empleyado.

OO Ang botong OO sa 
panukalang ito ay 

nangangahulugang: Ang mga 
app-based na kumpanya ng 
rideshare at deliberi ay maaaring 
kumuha ng mga tsuper bilang mga 
independiyenteng kontratista. 
Maaaring magpasya ang mga tsuper 
kung kailan, saan, at gaano kadami 
ang trabaho ngunit hindi sila 
makakakuha ng mga benepisyo at 
proteksyon na kailangang ibigay ng 
mga negosyo sa mga empleyado. 

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

BUOD Inilagay sa Balota ng mga Lagda sa Petisyon
Mag-aatas sa doktor, nurse practitioner o physician assistant sa lugar sa 
panahon ng paggagamot na dialysis. Pagbabawalan ang klinika na 
bawasan ang mga serbisyo nang wala ang pag-apruba ng estado. 
Pagbabawalan ang mga klinikang tumanggi sa paggagamot sa mga 
pasyente batay sa pinagmumulan ng kabayaran. Piskal na Epekto: Tumaas 
na mga gastusin ng pang-estado at lokal na gobyerno na malamang nasa 
mababang milyun-milyong dolyar taun-taon.

HINDI Ang botong HINDI 
sa panukalang ito 

ay nangangahulugang: Hindi 
aatasan ang mga klinika para sa 
tuluy-tuloy na dialysis na magkaroon 
ng doktor sa lugar sa lahat ng oras 
ng paggamot sa pasyente.

OO Ang botong OO sa 
panukalang ito ay 

nangangahulugang: Aatasan ang 
mga klinika para sa tuluy-tuloy na 
dialysis na magkaroon ng doktor sa 
lugar sa lahat ng oras ng paggamot 
sa pasyente.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

PROP MAGTATATAG NG MGA INIAATAS NG ESTADO PARA SA MGA KLINIKANG DIALYSIS 
PARA SA KIDNEY. MAG-AATAS NG MEDIKAL NA PROPESYONAL SA LUGAR. 
BATAS NA INISYATIBA.23

LABAN
Hindi sa 23—Pigilan ang 
Mapanganib at Magastos na 
Proposisyon sa Dialysis

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

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Oo sa Prop 23: Mas Mahusay na 
Pangangalaga para sa mga 
Pasyente ng Dialysis

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

MGA PANGANGATWIRAN

KONTRA Ang 
Amerikanong 

Kapisanan ng mga Nars\Kapisanan 
ng mga Nars sa California, 
Kapisanang Medikal ng California, at 
tagapagtaguyod ng pasyente ay lubos 
na nag-uudyok sa HINDI sa 23! Ang 
Prop. 23 ay magpupuwersa sa 
maraming klinika ng dialysis ng 
komunidad na magsara—at 
magbabanta sa mga buhay ng 
80,000 pasyente sa California na 
kailangan ng dialysis upang mabuhay. 
Ang Prop. 23 ay magpapataas sa 
mga gastos sa pangangalagang 
pangkalusugan ng daan-daang milyon 
taun-taon; at magpapalala sa ating 
kakulangan sa doktor at pagsisikip sa 
ER. NoProposition23.com

PABOR Lalabanan ang 
hindi malilinis na 

klinika ng dialysis sa pamamagitan 
ng pag-aatas ng pag-uulat ng 
impeksyon. Magpapahusay sa 
paglalagay ng tauhan, kasama na 
ang pangangailangan ng doktor sa 
mga klinika habang naggagamot. 
Pipigil sa diskriminasyon batay sa 
seguro ng pasyente. Maglalapat ng 
mga pagpapahusay sa LAHAT ng 
klinika, sa mayayamang 
kapitbahayan man o sa mahihirap, 
rural, Itim o Kayumangging 
komunidad. Sumasang-ayon ang 
mga pasyente, propesyonal ng 
pangangalagang pangkalusugan, 
beterano, at lider ng 
pananampalataya: YesOnProp23.com

PANIG
Oo sa 22—Iligtas ang mga 
App-Based na Trabaho at Serbisyo

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

LABAN
Hindi sa Prop 22, Tapakan ang 
mga Preno sa Uber, Lyft at 
DoorDash

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

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON
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MADALING MASASANGGUNING PATNUBAY
PROP BABAGUHIN ANG MGA BATAS SA PAGKAPRIBADO NG MAMIMILI.  

BATAS NA INISYATIBA.24
BUOD Inilagay sa Balota ng mga Lagda sa Petisyon
Pahihintulutan ang mga mamimili na: pigilan ang mga negosyong 
magbahagi ng personal na impormasyon, itama ang hindi tumpak na 
personal na impormasyon, at limitahan ang paggamit ng negosyo sa 
“sensitibong personal na impormasyon,” kabilang ang tumpak na 
heolokasyon, lahi, etnisidad, at impormasyon sa kalusugan. Magtatatag ng 
California Privacy Protection Agency (Ahensya sa Pagprotekta ng 
Pagkapribado ng California). Piskal na Epekto: Tumaas na mga taunang 
gastusin ng estado ng hindi bababa sa $10 milyon, ngunit hindi 
malamang na lumampas sa mababang milyun-milyong dolyar, upang 
ipatupad ang mga pinalawak na batas sa pagkapribado ng mamimili. Ang 
ilang gastusin ay mababawi sa mga multa sa paglabag sa mga batas na ito.

KONTRA Binabawasan 
ng 

Proposisyon 24 ang inyong mga 
karapatan sa pagiging pribado sa 
California. Ang Proposisyon 24 ay 
nagbibigay-daan sa mga diskarteng 
“magbayad para sa pagiging 
pribado," nagpapahintay ng mga taon 
sa mga manggagawa na matutunan 
kung anong kumpidensyal na 
impormasyon ang kinukuha ng mga 
tagapag-empleyo sa kanila, at 
nagpapahirap na hadlangan ang mga 
higanteng kumpanya ng teknolohiya 
mula sa pagbebenta ng inyong 
impormasyon. Isinulat ang 
Proposisyon 24 nang patago nang 
may mga mungkahi mula sa mga 
korporasyon ng social media.

PABOR OO SA 
PROP. 24 

UPANG PALAKASIN ANG MGA 
KARAPATAN SA PAGIGING 
PRIBADO Ang Mga Magulang, 
Common Sense Media, California 
NAACP at isang ekonomistang 
nakatanggap ng Nobel Prize ay 
nagsasabing bumoto ng OO sa 
PROP. 24. Palakasin ang mga batas 
sa pagiging pribado! Protektahan 
ang mga bata online! Palakasin ang 
mga batas sa pagiging pribado at 
panagutan ang mga korporasyon 
kapag nilabag nila ang inyong 
pinakamahahalagang karapatan. 
OO SA PROP. 24!

MGA PANGANGATWIRAN

HINDI Ang botong HINDI 
sa panukalang ito 

ay nangangahulugang: Patuloy na 
aatasan ang mga negosyong 
sumunod sa mga kasalukuyang 
batas sa pagiging pribado ng 
konsyumer. Magpapatuloy sa 
pagkakaroon ng kasalukuyang 
karapatan sa pagiging pribado ng 
data ang mga konsyumer. Ang 
Kagawaran ng Hustisya ng estado 
ay magpapatuloy na magbantay at 
magpatupad sa mga batas na ito.

OO Ang botong OO sa 
panukalang ito ay 

nangangahulugang: Palalawakin ang 
mga kasalukuyang batas at 
karapatan sa pagiging pribado ng 
data ng konsyumer. Magbabago ang 
mga negosyong inaatasang tumugon 
sa mga iniaatas sa pagiging pribado. 
Ang isang panibagong ahensiya ng 
estado at ang Kagawaran ng 
Hustisya ng estado ay maghahati sa 
responsibilidad para sa 
pagbabantay at pagpapatupad ng 
mga batas sa pagiging pribado ng 
konsyumer ng estado.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

BUOD Inilagay sa Balota ng mga Lagda sa Petisyon
Ang botong “Oo” ay mag-aapruba, at ang botong “Hindi” ay tatanggi, sa 
batas na papalitan ang piyansang pera ng sistemang batay sa 
pampublikong kaligtasan at panganib ng pagtakas sa ibang lugar. Piskal na 
Epekto: Tumaas na mga gastusing posibleng nasa kalagitnaan ng 
daan-daang milyong dolyar taun-taon para sa bagong proseso para 
mapalabas ng bilangguan bago ang paglilitis. Bumabang mga gastusin sa 
mga bilangguan ng county, posibleng nasa mataas na milyun-milyong 
dolyar taun-taon.

HINDI Ang botong HINDI 
sa panukalang ito 

ay nangangahulugang: Ang ilang tao 
ay patuloy na magbabayad ng 
piyansa upang mapakawalan mula 
sa bilangguan bago ang paglilitis. 
Ang ibang tao ay maaaring patuloy 
na mapakawalan nang hindi 
nagbabayad ng piyansa. Maaaring 
magpatuloy ang pagsingil ng mga 
bayarain bilang kondisyon 
ng pagpapalaya.

OO Ang botong OO sa 
panukalang ito ay 

nangangahulugang: Walang 
magbabayad ng piyansa upang 
mapakawalan mula sa bilangguan 
bago ang paglilitis. Sa halip, ang 
mga tao ay pakakawalan nang 
awtomatiko o batay sa kanilang 
tinasang panganib ng paggawa ng 
isa pang krimen o hindi haharap sa 
hukuman kung pakakawalan. 
Walang taong sisingilin ng mga 
bayarin bilang kondisyon 
ng pagpapalaya.

ANG KAHULUGAN NG INYONG BOTO

PROP REPERENDUM SA BATAS NA MAGPAPALIT SA PIYANSANG PERA NG SISTEMANG 
BATAY SA PAMPUBLIKONG KALIGTASAN AT PANGANIB NG PAGTAKAS SA 
IBANG LUGAR.  25

LABAN
Hindi sa Prop. 25—Pigilan ang 
Hindi Patas, Hindi Ligtas, at 
Magastos na Proposisyon sa Balota

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

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PANIG
Oo sa Prop. 25, Ihinto ang 
Piyansang Salapi

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

MGA PANGANGATWIRAN

KONTRA Ang Prop. 25 
ay isinulat ng 

mga pulitiko ng Sacramento upang 
alisin ang opsyon ng bawat 
mamamayan ng California na 
magbayad ng piyansa at papalitan 
ang karapatang ito ng isang bagong 
NANDIDISKRIMINANG sistema ng 
computer-generated na 
PAG-PROFILE na pangangasiwaan 
ng mga burukrata ng pamahalaan—
na magpapagasta sa mga 
nagbabayad ng buwis ng 
daan-daangmilyong dolyar sa isang 
taon. Ang Prop. 25 ay hindi patas, 
hindi ligtas, at magastos. Bumoto 
ng HINDI sa Prop. 25.

PABOR Pinapalitan ng 
Oo sa 25 ang 

piyansang salapi ng mas patas, mas 
ligtas at hindi masyadong magastos 
na proseso. Sa kasalukuyan, kung 
kayang magbayad ng isang tao sa 
isang kumpanya ng bono ng 
piyansa, mananatili siyang malaya 
hanggang sa paglilitis. Kung hindi 
niya kayang magbayad, kahit na 
siya ay walang sala, mananatili siya 
sa bilangguan. Tahasang 
diskriminasyon iyon. Bumoto ng OO.

PANIG
Robin Swanson
Mga Taga-California para sa 
Pagiging Pribado ng Konsyumer

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

LABAN
Mga Taga-California Para sa Tunay 
na Pagiging Pribado

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

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON


