
Sertipiko ng Pagta-tama

Ako, si Alex Padilla, Kalihim ng Estado ng Estado ng California,  
ay pinatutunayan sa pamamagitan nito na ang mga 
panukalang isasama rito ay ihaharap sa mga manghahalal ng 
Estado ng California sa Pangkalahatang Halalan na gaganapin 
sa buong Estado sa Nobyembre 3, 2020, at ang patnubay na 
ito ay wastong inihanda alinsunod sa batas. Saksihan ang aking 
kamay at ang Dakilang Selyo ng Estado sa Sacramento, California, 
ngayong ika-10 araw ng Agosto, 2020.

Alex Padilla, Kalihim ng Estado

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

★  ★  ★  ★  ★  Opisyal na patnubay na impOrmasyOn para sa bOtante  ★  ★  ★  ★  ★

Maaari kayong humiling ng mga karagdagang kopya ng Opisyal na Patnubay na Impormasyon para sa Botante sa pamamagitan ng  
pakikipag-ugnayan sa opisyal ng halalan sa inyong county o sa pagtawag sa (800) 339-2957 ★★

Pangkalahatang Halalan sa California
Martes, Nobyembre 3, 2020

Makakatanggap ang bawat nakarehistrong botante sa California 
ng balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo sa Pangkalahatang 
Halalan. Alamin pa ang tungkol sa mga pagbabago sa halalan sa loob.
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Ang mga botanteng maaaring bumoto sa pamamagitan ng koreo ay makakatulong na matiyak ang ligtas na 
pisikal na pagdistansya sa mga lokasyon ng pagboto. Magsisimulang magpadala ang mga opisina ng halalan 
sa county ng mga balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo sa mga botante sa California simula 
Oktubre 5, 2020. Ang mga balotang ibabalik sa pamamagitan ng koreo ay dapat malagyan ng tatak bago 
sumapit ang Nobyembre 3, 2020; ang mga balotang ibabalik sa ligtas na drop box ng balota ay dapat mailagay 
bago sumapit ang 8:00 p.m. sa Nobyembre 3, 2020.

CHECKLIST NG KALIGTASAN SA LOKASYON NG PAGBOTO

Magsuot ng pantakip sa mukha habang nasa lokasyon ng pagboto.

Magpanatili ng 2 dipang distansya mula sa ibang tao.

Maghugas ng mga kamay bago at pagkatapos pumasok sa lokasyon ng pagboto.

Gumamit ng hand sanitizer pagkatapos humawak sa mga pinto o kagamitan 
sa pagboto.

Magdala ng ball pen upang maiwasan ang paghawak sa mga surface na 
pinakamadalas hawakan.

Gusto ng higit pang impormasyon tungkol sa kung paano 
manatiling ligtas habang bumoboto? 
Basahin ang mga alituntunin ng Centers for Disease Control and Prevention sa 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html

BUMOTO NANG LIGTAS sa mga Lokasyon ng 
Maagang Pagboto

Hindi na kailangang pumila. 
Maaari kayong magbalik ng mga nakumpletong balota sa pamamagitan ng koreo nang hindi 
kinakailangan ng selyo, sa ligtas na drop box ng balota, o sa lokasyon ng pagboto. Magkakaroon ng 
mga hiwalay na pila ang mga lokasyon ng pagboto para sa mga botanteng maghuhulog ng kanilang 
mga nakumpletong balota.

Maghanap ng malapit na drop box o lokasyon ng pagboto sa CAEarlyVoting.sos.ca.gov

Bumoto nang maaga. 
Kung personal kayong pupunta sa isang lokasyon ng pagboto, pumunta bago ang Araw ng Halalan 
upang makatulong sa pisikal na pagdistansya. Magiging bukas ang isa o higit pang lokasyon ng 
pagboto sa maraming county nang hindi bababa sa apat na araw simula sa Sabado bago ang Araw 
ng Halalan.

1

Sundin ang mga pamamaraang pangkaligtasan. 
Protektahan ang inyong kalusugan at ang kalusugan ng iba pang botante at manggagawa sa halalan sa 
pamamagitan ng pagsasagawa sa mga sumusunod na pag-iingat:

3

2

Magiging bukas ang isa o higit pang lokasyon ng maagang pagboto sa maraming county nang hindi bababa 
sa apat na araw simula sa Sabado bago ang halalan sa Nobyembre 3, 2020. Mag-aalok ang mga lokasyon ng 
pagboto ng pagpaparehistro ng botante, mga pamalit na balota, mga madaling magamit na aparato sa pagboto, 
at tulong sa wika. 

Maari kayong makatulong sa pagpapanatiling ligtas sa mga lokasyon ng pagboto para sa mga botante at 
manggagawa sa halalan sa tatlong paraang ito:

http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html
http://CAEarlyVoting.sos.ca.gov
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 BUMOTO NANG LIGTAS gamit ang Inyong Balota sa  
Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Makakatanggap ang lahat ng botante sa California ng balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa 
halalan sa Nobyembre 3, 2020. Magsisimulang magpadala ang opisina ng halalan sa inyong county ng mga 
balota, na katulad ng nasa larawan sa ibaba, simula Oktubre 5, 2020.

Ang mga botanteng maaaring bumoto sa pamamagitan ng koreo ay makakatulong na matiyak ang ligtas na 
pisikal na pagdistansya sa mga lokasyon ng pagboto. Magiging bukas ang mga lokasyon ng pagboto sa lahat 
ng county bago ang Araw ng Halalan. Mag-aalok ang mga lokasyon ng pagboto ng pagpaparehistro ng botante, 
mga pamalit na balota, mga madaling magamit na aparato sa pagboto, at tulong sa wika.

Ang pagboto sa pamamagitan ng koreo ay LIGTAS at MADALI.
Pagkatapos markahan ang inyong mga napili sa balota:

Sarhan ito.
Ipasok ang inyong balota sa loob ng sobre mula sa opisina ng halalan sa inyong county.

Lagdaan ito.
Tiyaking tumutugma ang lagda sa sobre ng inyong balota sa lagda sa inyong lisensiya sa 
pagmamaneho sa CA/ID sa estado, o ang ID na ibinigay ninyo noong nagparehistro kayo. 
Ikukumpara ng opisina ng halalan sa inyong county ang mga ito upang protektahan ang inyong boto.

Subaybayan ito.
Maaari kayong mag-sign up sa wheresmyballot.sos.ca.gov para sa mga alerto sa pamamagitan 
ng text (SMS), email, o voice call, tungkol sa katayuan ng inyong balota sa pagboto sa 
pamamagitan ng koreo.

Ibalik ito.
Sa pamamagitan ng koreo—Tiyaking 
malalagyan ng tatak ang inyong balota 
bago sumapit ang Nobyembre 3, 2020. 
Hindi kinakailangan ng selyo!

Personal—Ihulog ang inyong balota sa 
ligtas na drop box, lugar ng botohan, 
sentro ng pagboto, o opisina ng halalan 
sa county bago sumapit ang 8:00 p.m. sa 
Nobyembre 3, 2020.

O

Vote-by-mail 
Official ballot 
Opisyal na balota 
sa pagboto sa 
pamamagitan 
ng koreo

Franklin County  
Elections Department  
4321 Franklin Avenue  
Franklin, HN 99999-1234

RETURN SERVICE REQUESTED

OFFICIAL VOTE-BY-MAIL BALLOT MATERIAL

Valentina Q. Voter
5678 Seventh Ave, Apt 9863 
Franklin, HN 99999 –1278
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KUNG NANINIWALA KAYONG IPINAGKAILA SA INYO ANG INYONG MGA KARAPATANG ITO, TUMAWAG NANG 

LIHIM AT WALANG BAYAD SA HOTLINE PANG-BOTANTE NG KALIHIM NG ESTADO SA (800) 339-2957.

BATAS NG MGA KARAPATAN NG

BOTANTE
KARAPATAN NINYO ANG MGA SUMUSUNOD:

 1 Ang karapatang bumoto kung kayo 
ay rehistradong botante. Kayo ay 
kuwalipikadong bumoto kung:
• isa kayong mamamayan ng U.S. na nakatira 

sa California
• 18 taong gulang na o higit pa
• kayo ay rehistrado sa kung saan kayo 

kasalukuyang nakatira
• sa kasalukuyan, hindi kayo nakapiit sa 

isang pang-estado o pederal na bilangguan 
o malaya sa bisa ng parol para sa 
pagkakahatol sa isang mabigat na kasalanan

• hindi natukoy ng hukuman bilang walang 
kakayahan ang pag-iisip para sa pagboto sa 
kasalukuyan

 2 Ang karapatang bumoto kung isa kayong 
rehistradong botante kahit na wala ang 
pangalan ninyo sa listahan. Boboto kayo 
gamit ang isang pansamantalang balota. 
Bibilangin ang inyong boto kung natukoy ng 
mga opisyal ng mga halalan na kwalipikado 
kayong bumoto.

 3 Ang karapatang bumoto kahit na nasa pila 
pa lang kayo kapag nagsara ang mga lugar 
ng botohan.
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Ang karapatang magpatala ng lihim na 
balota nang walang bumabagabag sa inyo o 
nagsasabi sa inyo kung paano bumoto.

 5 Ang karapatang makakuha ng bagong 
balota kung nagkamali kayo, kung hindi 
pa ninyo naipapatala ang inyong balota. 
Maaari ninyong gawin ang sumusunod:

Humiling sa isang opisyal ng mga halalan 
sa lugar ng botohan ng panibagong balota,
Papalitan ng panibago ang inyong balota  
sa pagboto sa pamamagitan ng koreo sa 
isang opisina ng halalan o sa inyong lugar 
ng botohan, o  
Bumoto sa pamamagitan ng 
pansamantalang balota.

 6 Ang karapatang kumuha ng tulong sa 
pagpapatala ng inyong balota mula sa 
sinumang inyong pinili, maliban sa taong 
nagpapasuweldo sa inyo o representante 
ng unyon.

 7 Ang karapatang ihulog ang inyong 
nakumpletong balota sa pagboto sa 
pamamagitan ng koreo sa anumang lugar 
ng botohan sa California.

 8 Ang karapatang kumuha ng mga materyal 
ng halalan sa ibang wika maliban sa Ingles 
kung may sapat na bilang ng mga tao 
sa inyong pagbobotohan na presinto na 
gumagamit ng kapareho ninyong wika.

 9 Ang karapatang magtanong sa mga 
opisyal ng mga halalan tungkol sa mga 
pamamaraan ng halalan at mapanood ang 
proseso ng halalan. Kung hindi masagot 
ng inyong napagtanungan ang inyong mga 
katanungan, dapat niyang iharap sa inyo 
ang tamang taong makakasagot sa tanong 
ninyo. Kung kayo ay nakakaantala, maaari 
nilang ihinto ang pagsagot sa inyo.

 10 Ang karapatang mag-ulat ng anumang 
ilegal o mapanlinlang na aktibidad sa 
halalan sa isang opisyal ng mga halalan o 
sa opisina ng Kalihim ng Estado.
	Sa web sa www.sos.ca.gov
✆	 Sa pamamagitan ng telepono sa 

(800) 339-2957
	Sa pamamagitan ng email sa 

elections@sos.ca.gov

http://www.sos.ca.gov
mailto:elections@sos.ca.gov
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Kalihim ng Estado

Minamahal na Kapwa Mamamayan ng California,
Ang malaya at patas na halalan ay ang pundasyon ng demokrasiyang Amerika. 
Sa kabuuan ng kasaysayan ng ating bansa, naisagawa nating maghalalan sa mga 
panahon ng kapayapaan at panahon ng digmaan, sa mga panahon ng magandang 
ekonomiya at mga kapanuhanan ng pansamantalang kahirapan, at kahit sa mga 
nakaraang pandemya.
Sa 2020, ang mga opisyal ng halalan ng California ay kumikilos upang matugunan 
ang pagsubok ng COVID-19.

• Ang bawat rehistradong botante ay makakatanggap ng balota sa pagboto sa 
pamamagitan ng koreo.

• Ang bawat rehistradong botante ay maaaring lumahok upang makatanggap 
ng pagsubaybay sa balota sa pagboto gamit ang koreo sa text (SMS), email, 
o voice call.

• Magsasagawa ng mga karagdagang pamamaraan sa sanitasyon at panukala sa 
sosyal na pagdi-distansya sa lahat ng lokasyon ng pagboto.

Maaari ninyong bisitahin ang vote.ca.gov para sa karagdagang makaka-tulong na 
impormasyon at mga kagamitan para sa halalan sa taong ito.
Kung mayroon kayong anumang katanungan tungkol sa pagpaparehistro ng botante 
o pagpapatala ng inyong balota ngayong taglagas, maaari kayong makipag-ugnayan 
sa opisinang Kalihim ng Estado sa pamamagitan ng pagtawag sa walang bayad na 
(800) 339-2957.
Bilang Kalihim ng Estado, ang aking misyon ay tulungan ang bawat mamamayan 
na bumoto nang ligtas at tiyak — ngunit kailangan ko ang inyong tulong.
Dahil sa COVID-19, maaaring maging mas kaunti kaysa normal ang mga 
personal na lokasyon ng pagboto sa inyong county. Maaari ninyong tulungan ang 
inyong komunidad sa pamamagitan ng pagboto nang maaga ngayong taon, sa 
pamamagitan ng koreo o nang personal. Ang mas kakaunting kakapalan ng tao at 
mas maiikling pila sa Araw ng Halalan ay makakatulong sa mga opisyal ng halalan 
na magpanatili ng mga mas ligtas na lokasyon ng pagboto, at magbigay-daan 
sa mga manggagawa sa botohan na pagsilbihan nang mas mahusay ang mga 
botanteng nangangailangan ng tulong — kasama na ang ating mga kapitbahayan 
na may mga kapansanan, ang mga nangangailangan ng tulong sa ibang wika, o ang 
mga nangangailangan ng pamalit na balota.
Mangyaring gumawa na ng plano ngayon para sa pagpapatala ng inyong balota 
ngayong taglagas. Ang pakikilahok ng mga mamamayan — tulad ninyo — ang 
dahilan kung bakit matatag ang ating demokrasiya.



Ang paglalaan ng kaunting minuto upang sagutin ang 9 na simpleng 
tanong ay nakakatulong sa pagtukoy ng mga dolyar na nagpopondo ng 

mahahalagang programa para sa susunod na 10 taon.

Ang Census ay nagkakaloob ng bilyon-bilyong dolyar upang makatulong na 
masuportahan ang mga pangunahing serbisyo ng komunidad, kabilang ang:

Karapat-dapat ang lahat ng komunidad sa 
oportunidad na umunlad at makapagbigay para 

sa kanilang mga pamilya.

Kumpletuhin ang Census bago ang Setyembre 30, 2020.

MABILANG,
CALIFORNIA

SENSUS

2020

mga pasilidad sa 
pangangalagang 

pangkalusugan at 
mga serbisyOng 

pang‑emerhensiya

sa pamamagitan ng 
kOreO Kumpletuhin 

at ibalik ang form 
ng Census!

sa pamamagitan 
ng telepOnO sa 
844‑330‑2020

Online sa  
my2020census.gov

pag‑unlad ng 
ekOnOmiya at paggawa 

ng mga trabahO

mga prOgrama 
sa pabahay 

at edukasyOn

mga prOgrama sa 
nutrisyOn para 

sa kabataan

Makakatulong ang mga taga-California na 
makakamit ng kumpletong bilang sa pamamagitan 

ng pakikilahok sa isa sa tatlong paraan:

Ang iyong datos ng 2020 Census ay ligtas, protektado, at kumpidensyal.

CaliforniaCensus.org @CACensus

Kumpletuhin ang 
2020 Census 

Ngayon!
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Ang Kalihim ng Estado ng California ay nag-aalok na ngayon ng bagong paraan sa mga 
botante upang masubaybayan at makatanggap ng mga abiso sa katayuan ng kanilang 
balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo. Ang gamit na “Nasaan ang Aking 
Balota?” ang nagpapaalam sa mga botante kung nasaan ang kanilang balota, at ang 
katayuan nito, sa bawat hakbang. Mag-sign up sa WheresMyBallot.sos.ca.gov.

Kapag nag-sign up kayo sa “Nasaan ang Aking Balota?” makakatanggap kayo ng mga 
awtomatikong pagbabago kapag ang inyong opisina ng halalan sa county ay:

• Ipinadala ang inyong balota,

• Natanggap ang inyong balota,

• Binibilang ang inyong balota, o

• Kung may anumang isyu sa inyong balota.

Maaaring piliin ng mga botanteng magsa-sign up sa WheresMyBallot.sos.ca.gov na 
makatanggap ng mga awtomatikong pagbabago sa pamamagitan ng:

• Email

• Mensahe sa Text (SMS)

• Voice Call

Ang pagsubaybay sa inyong balota
—kung kailan ito ipinadala, natanggap, at binilang—

ay napakadali na ngayon. 

WheresMyBallot.sos.ca.gov
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Inilalarawan ng seksyong ito ang utang sa bono 
ng estado. Tinatalakay din nito kung paano 
maaapektuhan ng panukalang bono sa balota, 
kung maaaprubahan ng mga botante, ang 
mga gastos ng estado upang mabayaran ang 
mga bono.

Mga Bono ng Estado at mga Gastusin 
ng mga Ito
Ano ang mga Bono? Ang mga bono ay 
isang paraan ng pag-utang ng pera ng 
mga pamahalaan at kumpanya. Ang 
estado ay nagbebenta ng mga bono sa 
mga mamumuhunan upang makatanggap 
ng “maagang” pagpopondo para sa mga 
proyektong ito at pagkatapos ay babayaran 
nito ang mga mamumuhunan, nang may 
interes, sa loob ng isang partikular na tagal 
ng panahon. Ang pangunahing dahilan ng 
pamahalaan ng estado sa paggamit ng mga 
bono ay upang magbayad para sa pagpaplano, 
konstruksiyon, at pagpapaayos ng mga proyekto 
ng imprastraktura gaya ng mga tulay, dam, 
bilangguan, parke, paaralan, at mga gusali 
ng opisina. 

Bakit Ginagamit ang Mga Bono? Isang 
pangunahing dahilan para sa pag-isyu ng mga 
bono ay karaniwang naghahatid ng serbisyo ang 
mga imprastraktura sa loob ng maraming taon. 
Samakatuwid, makatuwiran lang na tumulong 
ang mga tao, sa kasalukuyan atsa hinaharap, 
sa pagbabayad para sa mga proyekto. Maaaring 
maging mahirap ding bayaran nang buo ang 
malalaking gastusin para sa mga proyektong ito.

Ano ang Mga Pangunahing Uri ng Mga Bono? Ang 
dalawang pangunahing uri ng bonong ginagamit 
ng estado ay ang mga pangkalahatang 
obligasyong bono at mga bono ng kita. 
Ang isang pagkakaiba sa pagitan ng mga 
pangkalahatang obligasyong bono at bono ng 
kita ay ang paraan ng pagbabayad sa mga ito. 
Binabayaran ng estado ang mga pangkalahatang 
obligasyong bono gamit ang Pangkalahatang 
Pondo ng estado (ang pangunahing 
gumaganang account ng estado, na ginagamit 
nito upang magbayad para sa edukasyon, mga 
bilangguan, pangangalagang pangkalusugan, 
at iba pang serbisyo). Ang Pangkalahatang 
Pondo ay pangunahing sinusuportahan ng buwis 

sa kita at mga kita sa buwis sa pagbebenta. 
Binabayaran ng estado ang mga bono ng kita 
mula sa Pangkalahatang Bono ngunit mula 
din sa iba pang pinagmumulan, gaya ng mga 
ibinabayad ng mga gumagamit ng pinondohang 
proyekto (gaya ng mula sa mga toll sa tulay). 
Ang isa pang pagkakaiba sa pagitan ng mga 
pangkalahatang obligasyong bono ng estado 
at bono ng kita ay ang paraan ng pag-apruba 
sa mga ito. Kinakailangang aprubahan ng mga 
botante ang mga pangkalahatang obligasyong 
bonong inilabas ng estado, habang ang mga 
bono ng kita ay karaniwang hindi.

Ano ang Mga Halaga ng Pagtustos sa Bono? 
Pagkatapos magbenta ng mga bono, magbibigay 
ng mga regular na pagbabayad ang estado sa 
loob ng ilang susunod na dekada hanggang 
sa mabayaran ang mga bono. (Malaki ang 
pagkakatulad nito sa paraan ng pagbabayad 
ng isang pamilya sa pautang sa bahay.) 
Nagbabayad ang estado nang medyo mas 
madami para sa mga proyektong pinopondohan 
nito sa pamamagitan ng mga bono kaysa sa 
mga proyketong pinopondohan nito nang maaga 
dahil sa interes. Pangunahing nakadepende 
ang halaga ng karagdagang gastos sa antas 
ng interes at sa haba ng panahon kung kailan 
kailangang mabayaran ang mga bono. 

Mga Bono at Paggasta ng Estado
Halaga ng Utang sa Pangkalahatang Pondo. Ang 
estado ay may humigit-kumulang $80 bilyon ng 
mga bonong sinusuportahan ng Pangkalahatang 
Pondo kung saan nagbabayad ito ng mga 
taunang prinsipal at interes. Bukod dito, 
inaprubahan ng mga botante at Lehislatura 
ang humigit-kumulang $38 bilyon ng mga 
bonong sinusuportahan ng Pangkalahatang 
Pondo na hindi pa nabebenta. Ang karamihan 
sa mga bonong ito ay inaasahang mabebenta 
sa mga susunod na taon dahil kailangan ng 
mga karagdagang proyekto ng pagpopondo. Sa 
kasalukuyan, tinatantiya naming nagbabayad 
ang estado ng humigit-kumulang $7 bilyon 
kada taon mula sa Pangkalahatang Pondo 
upang mabayaran ang mga bono.

Proposisyon sa Balotang Ito. Mayroong isang 
panukala sa pangkalahatang obligasyong bono 
sa balotang ito. Pahihintulutan ng Proposisyon 
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14 ang estado na humiram ng $5.5 bilyon na 
pangunahing para sa pananaliksik sa stem cell 
at pagpapahusay ng mga bagong medikal na 
paggamot sa California.

Ang Epekto ng Halalang ito sa Mga Pagbabayad 
sa Utang. Tinatantiya namin na ang kabuuang 
gastos (kasama ang interes) upang mabayaran 
ang panukala sa pangkalahatang obligasyong 
bono sa balotang ito ay humigit-kumulang 
$7.8 bilyon. Ang kabuuang ito ay magiging 
katumbas ng average ng humigit-kumulang 
$260 milyon kada taon nang humigit-kumulang 
30 taon, na halos mahigit 4 na porsyento kaysa 
sa kasalukuyang ginagastos ng estado mula sa 
Pangkalahatang Pondo sa utang nito sa bono. 
Ang mga eksaktong gastusin ay nakadepende sa 
mga partikular na detalye ng mga pagbebenta 
ng bono. 

Ang Epekto ng Halalang ito sa Gagamiting Bahagi 
ng Mga Kita ng Estado sa Pagbabayad sa Utang. 
Isang tagapagpahiwatig ng sitwasyon sa utang 
ng estado ay ang bahagi ng mga taunang kita 
ng Pangkalahatang Pondo ng estado na dapat 
itabi para sa mga pagbabayad sa utang sa 
bono. Kilala ito bilang ang ratio ng utang at 

serbisyo (DSR) ng estado. Dahil dapat gamitin 
ang mga kitang ito sa pagbabayad ng utang, 
hindi magagamit ang mga ito sa paggastos 
sa iba pang programa ng estado, gaya ng 
pagpapatakbo ng mga kolehiyo o para sa 
pagbabayad ng pangangalagang pangkalusugan. 

Tulad ng ipinapakita sa Pigura 1, nasa halos 
4 na porsiyento na ang DSR. Kung hindi 
aaprubahan ng mga botante ang iminungkahing 
bono sa balotang ito, sa tantiya namin, lalaki 
ang DSR ng estado sa mga naaprubahan 
nang bono sa loob ng susunod na dalawang 
taon—pinakamataas sa humigit-kumulang 
4.7 porsyento sa 2021–22—at pagkatapos 
ay magsisimula itong bumaba. Kung 
aaprubahan ng mga botante ang iminungkahing 
pangkalahatang obligasyong bono sa balotang 
ito, tinatantiya naming mapapataas nito ang 
DSR sa humigit-kumulang isang-ikalima ng 
isang punto ng porsiyento kumpara sa kung 
ano ang dapat na magiging antas nito sa loob 
ng susunod na dalawang taon. Ang DSR ng 
estado sa hinaharap ay magiging mas mataas 
sa ipinapakita sa larawan kung mag-aapruba 
ang mga botante ng mga karagdagang bono 
sa hinaharap.

Inaasahan

Mga Naibenta Nang Bonds

Pinahintulutan, 
ngunit Hindi Naibenta

Bono sa Balota sa 
Nobyembre 2020

Proporsiyon ng Serbisyo sa Utang ng Pangkalahatang Pondo
Porsiyento ng mga Kita ng Pangkalahatang Pondo na Nagastos sa Serbisyo sa Utang
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Mga Halalan sa California
Iniaatas ng Batas sa Bukas na Primarya para sa Nangungunang Dalawang Kandidato na 
ilista ang lahat ng kandidato para sa isang iminumungkahi-ng-botante na katungkulan 
sa iisang balota. Kabilang sa mga iminumungkahi-ng-botante na katungkulan, na dating 
tinatawag na mga partidistang katungkulan, ang mga pambatasang katungkulan sa estado, 
katungkulan sa kongreso ng Estados Unidos, at katungkulan sa estado na naaayon sa 
saligang-batas.

Sa bukas na primarya at pangkalahatang halalan, maaari ninyong iboto ang sinumang 
kandidato, anuman ang kinakatigang partido na tinukoy ninyo sa inyong form sa 
pagpaparehistro ng botante. Sa primaryang halalan, ang dalawang kandidatong nakatanggap 
ng pinakamaraming boto—anuman ang kinakatigang partido—ay magpapatuloy sa 
pangkalahatang halalan. Kung ang isang kandidato ay makakatanggap ng karamihan ng boto 
(hindi bababa sa 50 porsyento + 1), dapat pa ring magsagawa ng pangkalahatang halalan.

Hindi nalalapat ang sistema ng bukas na primarya ng California sa mga kandidatong 
tumatakbo para sa pagiging Presidente ng Estados Unidos, mga sentral na komite ng county, 
o mga lokal na katungkulan.

Maaari pa ring tumakbo sa primaryang halalan ang mga isinusulat na kandidato para 
sa mga iminumungkahi-ng-botante na katungkulan. Gayunpaman, makakapagpatuloy 
lang sa pangkalahatang halalan ang isang isinusulat na kandidato kung ang kandidato 
ay isa sa nangungunang dalawa na may pinakamaraming nakuhang boto sa primaryang 
halalan. Bukod pa rito, walang proseso ng independiyenteng nominasyon para sa isang 
pangkalahatang halalan.

Inaatas ng batas ng California na ilathala ang sumusunod na impormasyon sa patnubay na ito.

Iminungkahi-ng-Partido/Mga Partidistang Katungkulan
Maaaring pormal na magmungkahi ang mga partidong pampulitika ng mga kandidato 
para sa mga iminumungkahi-ng-partido/partidistang katungkulan sa primaryang halalan. 
Kakatawanin ng iminungkahing kandidato ang partidong iyon bilang opisyal na kandidato 
nito para sa partikular na katungkulan sa pangkalahatang halalan at magpapakita ang balota 
ng opisyal na pagtatalaga. Ang nangungunang may pinakamaraming boto para sa bawat 
partido sa primaryang halalan ay magpapatuloy sa pangkalahatang halalan. Naghahalal din 
ang mga partido ng mga opisyal ng mga sentral na komite ng county sa primaryang halalan.

Makakaboto lang ang isang botante sa primaryang halalan ng pulitikal na partido na inihayag 
niyang kinakatigan niya noong nagparehistro upang bumoto. Gayunpaman, maaaring 
payagan ng isang pulitikal na partido ang isang taong tumangging ihayag ang kinakatigang 
partido na bumoto sa primaryang halalan ng partidong iyon.

Ang mga pahayag ng mga kandidato sa 
pagkapangulo ng U.S. ay makikita online sa 
voterguide.sos.ca.gov
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Mga Iminumungkahi-ng-Botante na Katungkulan
Walang karapatan ang mga partidong pampulitika na pormal na magmungkahi ng mga 
kandidato para sa mga iminumungkahi-ng-botante na katungkulan sa primaryang halalan. 
Ang kandidatong imumungkahi para sa isang iminumungkahi-ng-botante na katungkulan sa 
primaryang halalan ang magiging nominado ng mga tao at hindi ang opisyal na nominado ng 
anumang partido sa pangkalahatang halalan. Dapat ihayag sa balota ng kandidato para sa 
nominasyon sa isang iminumungkahi-ng-botante na katungkulan ang kanyang kinakatigang 
kwalipikadong partido o ang kawalan niya ng kinakatigang kwalipikadong partido, ngunit 
ang kandidato lang ang pipili sa itatalagang kinakatigang partido, at ipapakita lang ito 
para sa impormasyon ng mga botante. Hindi ito nangangahulugan na ang kandidato ay 
iminumungkahi o inirerekomenda ng itinalagang partido, o na may ugnayan sa pagitan ng 
partido at kandidato, at hindi dapat ituring ang sinumang kandidatong iminungkahi ng mga 
botante bilang opisyal na iminumungkahing kandidato ng anumang partidong pampulitika. 
Sa Patnubay na Impormasyon para sa Botante ng county, maaaring ilista ng mga partido ang 
mga kandidato para sa mga iminumungkahi-ng-botante na katungkulan na nakatanggap ng 
opisyal na pag-endorso ng partido.

Maaaring iboto ng sinumang botante ang kahit na sinong kandidato para sa isang 
iminumungkahi-ng-botante na katungkulan kung matutugunan ng naturang botante 
ang iba pang kinakailangang kwalipikasyon upang makaboto sa katungkulang iyon. Ang 
nangungunang dalawang makakatanggap ng pinakamaraming boto sa primaryang halalan ay 
magpapatuloy sa pangkalahatang halalan para sa iminumungkahi-ng-botante na katungkulan 
kahit iisa lang ang isinaad na itinalagang kinakatigang partido ng mga kandidatong ito. 
Walang karapatan ang anumang partido na patuluyin sa pangkalahatang halalan ang isang 
kandidato na nagtalaga ng kanilang partido bilang kinakatigang partido nito, maliban 
na lang kung ang kandidato ay isa sa dalawa sa mga may pinakamaraming boto sa 
primaryang halalan.

Mga Di-partidistang Katungkulan
Walang karapatan ang mga partidong pampulitika na magmungkahi ng mga kandidato 
para sa mga di-partidistang katungkulan sa primaryang halalan, at ang isang kandidato sa 
primaryang halalan ay hindi opisyal na nominado ng anumang partido para sa partikular na 
katungkulan sa pangkalahatang halalan. Hindi maaaring italaga ng isang kandidato para 
sa nominasyon sa isang di-partidistang katungkulan ang kanyang kinakatigang partido, o 
ang kawalan niya ng kinakatigang partido, sa balota. Ang nangungunang dalawang may 
pinakamaraming boto sa primaryang halalan ay magpapatuloy sa pangkalahatang halalan 
para sa di-partidistang katungkulan.

MGA HALALAN SA CALIFORNIA IPINAGPATULOY

Mga Nangungunang Tagaambag sa mga Pang-estadong Kandidato at Panukala sa Balota
Kapag sinuportahan o tinutulan ng isang komite (isang tao o grupo ng mga taong tumatanggap o 
gumagastos ng pera para sa layunin ng pag-impluwensiya sa mga botante na sumuporta o tumutol sa 
mga kandidato o mga panukala sa balota) ang isang panukala sa balota o kandidato at nakalikom ito 
ng hindi bababa sa $1 milyon, dapat iulat ng komite ang nangungunang 10 tagaambag 
nito sa Komisyon sa mga Makatarungang Gawaing Pampulitika ng California (California 
Fair Political Practices Commission o FPPC). Dapat isapanahon ng komite ang listahan ng 
nangungunang 10 kapag may anumang pagbabago.

Makikita ang mga listahang ito sa website ng FPPC sa 
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html
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Pagpaparehistro ng Botante
Kung nakarehistro na kayo upang bumoto, hindi na ninyo kailangang muling magparehistro maliban kung magpapalit 
kayo ng inyong pangalan, address ng tirahan, address na pangkoreo, o kung gusto ninyong magpalit o pumili ng 
partidong pampulitika.

Maaari kayong magparehistro upang bumoto online sa registertovote.ca.gov o tumawag sa walang  
bayad na Hotline ng Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957 upang mapadalhan kayo ng form.

Makakakuha ng mga form sa pagpaparehistro ng botante sa karamihan ng mga tanggapan ng koreo, aklatan, opisina 
ng pamahalaan ng lungsod at county, opisina ng halalan sa county, at sa Opisina ng Kalihim ng Estado ng California

May-kondisyong Pagpaparehistro ng Botante
Sa loob ng 14 na araw bago ang Araw ng Halalan at pati sa Araw ng Halalan, maaari kayong pumunta 
sa opisina ng opisyal ng halalan, sa sentro ng pagboto, o sa lugar ng botohan sa inyong county upang 
magparehistro nang may kondisyon para makaboto, at saka bumoto. Upang matuto pa, bisitahin ang 
sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg/.

Paunang magparehistro sa edad na labing-anim.  
Bumoto sa edad na labingwalo.
Magagamit ang paunang pagpaparehistro online para sa mga kwalipikadong 16 at 17 taong gulang sa registertovote.
ca.gov o sa pamamagitan ng papel na form ng pagpaparehistro. Magiging aktibo ang pagpaparehistro ng mga 
kabataan sa California na paunang nagparehisto upang bumoto kapag tumungtong na sila sa edad na 18.

Paunang magparehistro sa 4 na madaling hakbang:

1. Bumisita sa registertovote.ca.gov.
2. I-click ang button na “Paunang Magparehistro upang Bumoto.”
3. Awtomatikong marehistro sa inyong ika-18 kaarawan.
4. Ipatala ang inyong balota sa Araw ng Halalan!

Ano ang Paunang Pagpaparehistro?
Kung kayo ay 16 o 17 taong gulang at nakakatugon sa lahat ng iba pang kinakailangan sa pagiging kwalipikado na 
botante, maaari kayong paunang magparehistro upang bumoto sa registertovote.ca.gov.

Kumpletuhin lang ang online na aplikasyon sa paunang pagpaparehistro at pagdating ng inyong ika-18 kaarawan, 
awtomatiko kayong marerehistro upang bumoto.

Impormasyon Ukol sa Pagiging Pribado ng Pagpaparehistro 
ng Botante
Programang Ligtas sa Tahanan na Kumpidensyal na Pagpaparehistro ng Botante: Ang ilang partikular na botanteng 
humaharap sa mga sitwasyong may banta sa kanilang buhay (i.e. mga biktima ng, at nakaligtas sa karahasan sa 
loob ng tahanan, panunubaybay, sekswal na pag-atake, pagbebenta ng tao, abuso sa nakatatanda/dependiyenteng 
nasa hustong gulang) ay maaaring maging kwalipikado na maging isang kumpidensyal na botante kung sila ay 
mga aktibong miyembro ng programang Ligtas sa Tahanan. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa 
walang bayad na programang Ligtas sa Tahanan ng Kalihim ng Estado sa (877) 322-5227 o bumisita sa sos.ca.gov/
registries/safe-home/.

Pagiging Pribado ng Impormasyon ng Botante: Ang impormasyon sa inyong apidabit ng pagpaparehistro ng botante 
ay gagamitin ng mga opisyal ng halalan upang magpadala sa inyo ng opisyal na impormasyon tungkol sa proseso ng 
pagboto, gaya ng inyong lugar ng botohan, at ng mga isyu at kandidatong makikita sa balota. Ang pangkomersiyong 
paggamit ng impormasyon sa pagpaparehistro ng botante ay ipinagbabawal ng batas at itinuturing na maliit na 
pagkakasala. Maaaring ibigay ang impormasyon ng botante sa isang kumakandidato para sa katungkulan, isang komite 
sa panukalang-batas ukol sa balota, o ibang tao para sa mga layuning nauugnay sa halalan, pag-aaral, pamamahayag, 
pulitika, o pamahalaan, alinsunod sa mapagpapasyahan ng Kalihim ng Estado. Ang mga numero ng lisensiya sa 
pagmamaneho at social security, o ang inyong lagda gaya ng ipinakikita sa kard ng pagpaparehistro ng botante, ay hindi 
maaaring ibigay para sa mga layuning ito. Kung mayroon kayong anumang tanong tungkol sa paggamit ng impormasyon 
ng botante o kung gusto ninyong mag-ulat ng pinaghihinalaang maling paggamit ng naturang impormasyon, 
pakitawagan ang walang bayad ng Hotline ng Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957.
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 Paano bumoto sa pamamagitan ng koreo
Sino ang maaaring bumoto sa pamamagitan ng koreo?
Ang bawat rehistradong botante ay makakatanggap ng balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa 
Pangkalahatang Halalan sa Nobyembre 3, 2020. Magsisimulang magpadala ang mga opisyal ng halalan sa 
county ng mga balota sa mga botante sa Oktubre 5, 2020. Kung hindi ninyo matatanggap ang iyong balota sa 
pagboto sa pamamagitan ng koreo o kailangang humingi ng kapalit, mangyaring makipag-ugnayan sa inyong 
opisina ng halalan sa county. Makikita ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan opisina ng halalan sa county sa 
pahina 110 ng gabay na ito.

Paano ibalik ang inyong balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo
Pagkatapos markahan ang inyong balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, ilagay ito sa opisyal na sobreng 
ibinigay ng inyong opisina ng halalan sa county at isara ito. Lagdaan ang sobre kung saan nakadirekta. Marami 
kayong opsyon sa pagbabalik ng inyong balota.

Tiyaking darating ang inyong balota sa huling araw, ibalik ito:

Sa pamamagitan ng koreo—dapat malagyan ng tatak bago ang Nobyembre 3 at matanggap ng inyong 
opisina ng halalan sa county nang hindi lalampas sa Nobyembre 20. Hindi kailangan ng selyo!

Personal—ihulog sa inyong opisina ng halalan sa county o sa anumang sentro ng pagboto, lugar ng 
botohan, o lokasyon ng hulugan ng balota sa California bago magsara ang mga lugar ng botohan nang 
8:00 p.m. sa Nobyembre 3.

Nagbibigay ang batas ng estado ng kalayaan sa mga botanteng magtalaga ng sinumang pipiliin nila upang ibalik 
ang kanilang mga balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo. Gayunpaman, inirerekomenda naming ibigay lang 
ang inyong nakumpletong balota sa taong pinagkakatiwalaan ninyo. At huwag ibigay ang inyong balota sa pagboto 
sa pamamagitan ng koreo kung hindi pa ninyo nasasara at nalalagdaan ang likod ng sobreng ibinigay ng inyong 
opisina ng halalan sa county.

Kahit na natanggap ninyo ang inyong balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo at sobre, maaari pa rin kayong 
bumoto nang personal sa inyong lugar ng botohan sa Araw ng Halalan. Dalhin ang inyong balota sa pagboto sa 
pamamagitan ng koreo sa lugar ng botohan at ibigay ito sa isang manggagawa sa botohan kapalit ng balota sa lugar 
ng botohan. Kung hindi ninyo dala ang inyong balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo at sobre, maaari kayong 
bumoto sa pamamagitan ng pansamantalang balota. Tinitiyak nitong hindi pa kayo nakapagpatala ng balota.

Nag-aalok ang lahat ng county ng opsyong madaling gamitin na tinatawag na magagamit sa malayo na pagboto 
sa pamamagitan ng koreo (RAVBM). Nagbibigay-daan ang RAVBM sa mga botanteng may mga kapansanan na 
matanggap ang kanilang mga balota sa tahanan at mamarkahan ang mga ito nang hindi sila tinutulungan at nang 
pribado, bago ipadala ang mga ito pabalik sa mga opisyal ng halalan. Makipag-ugnayan sa inyong opisyal ng 
halalan sa county para sa karagdagang impormasyon.

Gusto ba ninyong makita ang mga resulta ng Pangkalahatang Halalan 
ng Nobyembre 3, 2020, pagkatapos magsara ng mga lugar ng botohan 
nang 8:00 p.m.? Bisitahin ang website ng Mga Resulta ng Halalan ng 
Kalihim ng Estado ng California sa electionresults.sos.ca.gov.

Isinasapanahon ang website ng Mga Resulta ng Halalan bawat limang 
minuto sa Gabi ng Halalan habang iniuulat ng mga county ang mga resulta sa Kalihim ng Estado. Magpapadala 
ang mga opisyal ng halalan sa county ng mga bahagyang-opisyal na resulta ng halalan sa website ng Kalihim 
ng Estado pagkatapos magsara ng mga lugar ng botohan nang 8:00 p.m. at patuloy na magpapadala ng mga 
nasasa-panahong bilang nang hindi bababa sa bawat dalawang oras hanggang sa mabilang ang lahat ng balota 
sa araw ng halalan.

Simula sa Nobyembre 5 hanggang Disyembre 3, 2020, isasapanahon ang website ng Mga Resulta ng Halalan 
araw-araw nang 5:00 p.m. habang binibilang ng mga county ang mga natitirang balota.

Ipapaskil ang mga opisyal na resulta ng halalan sa Disyembre 11, 2020, sa sos.ca.gov/elections/.
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Tulong para sa Mga Botanteng May Mga Kapansanan
Naninindigan ang California sa pagtitiyak na makakapagtala ang bawat botante ng kanilang balota 
nang pribado at independiyente. 

Para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa kung anong tulong ang iniaalok ng inyong 
county sa mga botanteng may mga kapansanan, pakitingnan ang Patnubay na Impormasyon para 
sa Botante ng inyong county, o makipag-ugnayan sa inyong county. Makikita ang impormasyon sa 
pakikipag-ugnayan ng county sa pahina 110 ng patnubay na ito. 

Pagboto sa Lugar ng Botohan o Sentro ng Pagboto
Kung kailangan ninyo ng tulong sa pagmamarka ng inyong balota, maaari kayong pumili ng 
hanggang dalawang tao upang tumulong sa inyo. Ang taong ito ay hindi maaaring maging:

• Inyong taga-empleyo o sinumang taong nagtatrabaho para sa inyong taga-empleyo
• Ang lider ng inyong unyon ng paggawa o sinumang nagtatrabaho para sa inyong unyon 

ng paggawa

Ang pagboto sa gilid ng daan ay magbibigay-daan sa inyong iparada ang inyong sasakyan nang 
malapit sa lugar ng botohan hangga't maaari. Dadalhan kayo ng mga opisyal ng halalan ng isang 
listahan na dapat ninyong lagdaan, isang balota at iba pang materyal sa pagboto na maaaring 
kailanganin ninyo, nasa gilid man kayo ng daan o nasa nakaparadang sasakyan. Makipag-ugnayan 
sa opisina ng halalan sa inyong county upang malaman kung maaaring bumoto sa gilid ng daan sa 
inyong lugar ng botohan o sentro ng pagboto. 

Ang lahat ng lugar ng botohan at sentro ng pagboto ay dapat na madaling mapuntahan ng mga 
botanteng may mga kapansanan at magkakaroon dito ng mga madaling magamit na aparato 
sa pagboto.

Pagboto sa Tahanan
Ang magagamit sa malayo na pagboto sa pamamagitan ng koreo (remote accessible vote-by-
mail, RAVBM) ay nagbibigay ng madaling opsyon para sa mga botanteng may mga kapansanan 
na matanggap ang kanilang mga balota sa tahanan at mamarkahan ang mga ito nang hindi 
sila tinutulungan at nang pribado, bago ipadala ang mga ito pabalik sa mga opisyal ng halalan. 
Makipag-ugnayan sa inyong opisyal ng halalan sa county para sa karagdagang impormasyon.

Audio at Malaking Prenta na Mga Patnubay na Impormasyon para sa Botante
Makukuha ang patnubay na ito sa mga bersyong audio at malaking prenta. Libre ding makakakuha 
ng patnubay sa English, Chinese, Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Spanish, Tagalog, Thai, 
at Vietnamese. 

Upang humiling:

Tumawag sa walang bayad na Hotline para sa Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957

Bumisita sa voterguide.sos.ca.gov

Mag-download ng audio na bersyong MP3 sa voterguide.sos.ca.gov/audio/tl
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MGA MADALAS ITANONG
Nakarehistro ba ako upang bumoto?
Upang maging kuwalipikadong magparehistro para makaboto sa California, ikaw dapat ay:

• Isang mamamayan ng Estados Unidos at isang residente ng California, 

• 18 taong gulang o mas matanda sa Araw ng Halalan,

• Kasalukuyang hindi nakapiit sa isang pang-estado o pederal na bilangguan o malaya sa bisa ng parol para 
sa pagkakahatol sa isang krimen, at

• Kasalukuyang hindi napagpasiyahan ng isang hukuman bilang walang kakayahan ang isipan.

Upang matingnan ang inyong katayuan sa pagpaparehistro bilang botante, bumisita sa voterstatus.sos.ca.gov.

Paano kung nakalimutan kong magparehistro upang bumoto, o isapanahon 
ang aking pagpaparehistro?
Walang problema! Kung nakaligtaan ninyo ang huling araw sa pagpaparehistro ng botante noong Oktubre 19, 2020, 
bibigyang-daan kayo ng batas ng California na magparehistro upang bumoto at bumoto hanggang 8:00 p.m. sa Araw 
ng Halalan sa opisina ng halalan sa county ninyo o sa anumang lokasyon ng pagboto sa inyong county. Tinatawag 
na May Kondisyong Pagpaparehistro ng Botante ang prosesong ito, at karaniwang tinatawag na Pagpaparehistro sa 
Parehong Araw. 

Ganito ito ginagawa:

1. Bumisita sa opisina ng halalan sa county, sentro ng pagboto, o lugar ng botohan sa inyong county—makikita 
ang mga lokasyon sa inyong Patnubay na Impormasyon para sa Botante o sa vote.ca.gov.

2. Magkumpleto ng kard sa pagpaparehistro ng botante.

3. Ipatala ang inyong balota sa opisina ng halalan sa inyong county, sa sentro ng pagboto, o lugar ng botohan.

4. Kapag naiproseso na ng opisyal ng halalan sa inyong county ang inyong pagpaparehistro at natukoy na 
kwalipikado kayo, irerehistro kayo upang bumoto, at mabibilang ang inyong balota.

5. Tingnan kung nabilang ang inyong balota sa pamamagitan ng pagbisita sa voterstatus.sos.ca.gov. Mayroong 
hanggang 60 araw ang mga opisina ng halalan sa county pagkatapos ng Araw ng Halalan upang ibigay ang 
impormasyong ito.

Saan ako maaaring matuto tungkol sa mga kandidato at proposisyon?
Tingnan ang Patnubay na Impormasyon para sa Botante ng inyong county para sa impormasyon tungkol sa mga 
kandidato at panukala. Simula sa pahina 16 ng patnubay na ito, makikita ninyo ang impormasyon tungkol sa mga 
proposisyong pambuong estado.

Upang makahanap ng mga pahayag mula sa mga kandidato para sa pagkapangulo, bumisita sa website ng 
Kalihim ng Estado sa vote.ca.gov.

Upang makapagsaliksik kaugnay ng mga ambag sa kampanya para sa mga pang-estado at lokal na kandidato, 
bumisita sa website ng Kalihim ng Estado sa powersearch.sos.ca.gov.

Upang makapagsaliksik kaugnay ng mga ambag sa kampanya para sa mga kandidato para sa pagkapangulo at 
pagkakongreso, bumisita sa website ng Komisyon ng Pederal na Halalan sa www.fec.gov.

Anong mga pamamaraan ang magagamit sa website ng Kalihim ng Estado?
Bumisita sa vote.ca.gov para sa mga pamamaraan na makakatulong sa inyong:

• Tingnan ang iyong impormasyon ng pagpaparehistro ng botante 

• Magparehistro o muling magparehistro upang bumoto

• Mag-sign up para sa pagsubaybay sa balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo

• Hanapin ang inyong lugar ng botohan o sentro ng pagboto

• Makipag-ugnayan sa opisina ng halalan sa inyong county
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Saan ako boboto?
May nakabukas na lugar ng botohan o sentro ng pagboto ang bawat county sa Araw ng Halalan. Mayroon ding isa 
o mahigit na lokasyon ng personal na maagang pagboto ang bawat county. Upang mahanap ang mga lokasyon ng 
maagang pagboto ng inyong country, bumisita sa vote.ca.gov o tingnan ang Patnubay na Impormasyon para sa 
Botante ng inyong county. 

Maaari din kayong tumawag sa walang bayad na Hotline para sa Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957.

Maaari din kayong mag-text ng “Vote” sa GOVOTE (468683) upang hanapin ang lokasyon ng inyong lugar 
ng botohan.

Kung kayo'y nakatira sa isa sa mga county na ito: Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, 
Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, o Tuolumne, maaari kayong 
bumoto sa anumang sentro ng pagboto sa inyong county. Bumisita sa voterschoice.sos.ca.gov.

Paano ako boboto sa pamamagitan ng koreo?
Para sa halalang ito, awtomatikong makakatanggap ang bawat rehistradong botante sa California ng balota sa 
pagboto sa pamamagitan ng koreo. Magpapadala ang mga opisina ng halalan sa inyong county ng mga balota 
sa mga botante simula Oktubre 5, 2020. Para sa karagdagang impormasyon, pakitingnan ang pahina 83 ng 
patnubay na ito.

Magkano ang selyong kailangan upang ibalik ang aking balota sa pagboto sa 
pamamagitan ng koreo?
Walang selyo, walang problema! Ang selyo para sa mga sobre ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay bayad ng 
county at libre para sa lahat ng botante sa California.

Paano ko ibabalik ang aking balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo?
Pagkatapos markahan ang inyong balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, ilagay ito sa opisyal na sobreng 
ibinigay ng inyong opisina ng halalan sa county at isara ito. Lagdaan ang sobre kung saan nakadirekta. Marami 
kayong opsyon sa pagbabalik ng inyong balota.

Tiyaking darating ang inyong balota sa huling araw, ibalik ito:

• Sa pamamagitan ng koreo—dapat malagyan ng tatak bago ang Nobyembre 3 at matanggap ng inyong 
opisina ng halalan sa county nang hindi lalampas sa Nobyembre 20. Hindi kailangan ng selyo!

• Personal—ihulog sa inyong opisina ng halalan sa county, sa anumang sentro ng pagboto, o lugar ng 
botohan sa California, o sa anumang lokasyon ng hulugan ng balota o drop box, bago magsara ang mga 
lugar ng botohan nang 8:00 p.m. sa Nobyembre 3.

• Nagbibigay ang batas ng estado ng kalayaan sa mga botanteng magtalaga ng sinumang pipiliin nila upang 
ibalik ang kanilang mga balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo. Gayunpaman, inirerekomenda 
naming ibigay lang ang inyong nakumpletong balota sa taong pinagkakatiwalaan ninyo. Huwag ibigay ang 
inyong balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo kung hindi pa ninyo nasasara at nalalagdaan ang likod 
ng sobreng ibinigay ng inyong opisina ng halalan sa county.

Maaari pa rin ba akong bumoto nang personal sa halalang ito?
Habang inirerekomenda naming bumoto kayo gamit ang inyong balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, 
magkakaroon pa rin ng mga opsyon sa pagboto nang personal sa bawat county. Dalhin ang inyong balota sa 
pagboto sa pamamagitan ng koreo sa opisina ng halalan sa inyong county o lokasyon ng pagboto, at ibigay ito sa 
isang manggagawa sa botohan kapalit ng balota sa lugar ng botohan. Kung hindi ninyo dala ang inyong balota sa 
pagboto sa pamamagitan ng koreo at sobre, maaari kayong bumoto sa pamamagitan ng pansamantalang balota. 
Tinitiyak nitong hindi pa kayo nakakapagpatala ng balota.

MGA MADALAS ITANONG IPINAGPATULOY
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Maaari bang bumoto sa pamamagitan ng koreo ang mga botanteng may 
mga kapansanan?
Nag-aalok ang lahat ng opisina ng halalan sa county ng opsyong madaling gamitin na tinatawag na magagamit sa 
malayo na pagboto sa pamamagitan ng koreo (RAVBM). Nagbibigay-daan ang RAVBM sa mga botanteng may mga 
kapansanan na matanggap ang kanilang balota sa tahanan at mamarkahan ito nang hindi sila tinutulungan at 
nang pribado, bago ito ipadala pabalik sa mga opisyal ng halalan. Para sa Pangkalahatang Halalan sa Nobyembre 
3, 2020, maaaring gumamit ang lahat ng rehistradong botante ng opsyong RAVBM. Upang mag-sign up para sa 
RAVBM, bumisita sa voterstatus.sos.ca.gov.

Paano ko malalaman kung natanggap ng county ang aking balota sa pagboto 
sa pamamagitan ng koreo?
Maaaring makatanggap ng mga abiso ang mga botante tungkol sa katayuan ng kanilang balota sa pagboto sa 
pamamagitan ng koreo, sa pamamagitan ng pag-sign up sa pamamaraan na “Nasaan Ang Aking Balota?” Mag-sign 
up sa wheresmyballot.sos.ca.gov upang makatanggap ng mga awtomatikong napapanahong katayuan ng inyong 
balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, sa pamamagitan ng mensahe sa text (SMS), email, o voice call.

Kapag nag-sign up kayo sa “Nasaan ang Aking Balota?” makakatanggap kayo ng mga awtomatikong 
napapanahong balita kapag ang inyong opisina ng halalan sa county ay:

• Ipinadala ang inyong balota,

• Natanggap ang inyong balota,

• Binibilang ang inyong balota, o

• May natukoy na isyu sa inyong balota.

Maaari ba akong kumuha ng oras ng pahinga mula sa trabaho upang bumoto?
Ang lahat ng empleyado ay karapat-dapat para sa may bayad na pahinga para sa layuning bumoto kung hindi 
sapat ang kanilang oras sa labas ng oras ng trabaho upang bumoto. 

Maaaring bigyan ang mga empleyado ng gaano man karaming oras na kailangan nila upang bumoto, ngunit 
hanggang dalawang oras lang ang mababayaran. Maaaring kailanganin ng mga taga-empleyo na magbigay ang 
mga empleyado ng paunang abiso na kakailanganin nila ng karagdagang oras ng pahinga para sa pagboto. 
Maaaring kailanganin ng mga taga-empleyo na kunin lang ang oras ng pahinga sa simula o katapusan ng rilyebo 
ng empleyado.

Kung mayroon kayong mga tanong, tumawag sa walang bayad na Hotline para sa Botante ng Kalihim ng Estado 
sa (800) 339-2957.

Kailangan ko bang magpakita ng ID upang bumoto?
Kadalasan, hindi kailangang magpakita ng mga botante sa California ng pagkakakilanlan bago sila bumoto. 

Maaari ninyong kailanganing magpakita ng isang uri ng pagkakakilanlan sa lugar ng botohan kung kayo ay boboto 
sa unang beses pagkatapos magparehistro sa pamamagitan ng koreo o online, at HINDI ninyo ibinigay ang mga 
sumusunod sa inyong aplikasyon (o anupamang pagkakakilanlan):

• Lisensiya sa pagmamaneho o numero sa pagkakakilanlan na ibinigay ng estado, o 

• Ang huling apat na numero ng inyong numero ng seguridad sosyal. 

Ang mga sumusunod ay ilan sa mga katanggap-tanggap na uri ng pagkakakilanlan ayon sa pang-estado at pederal 
na batas: 

Para sa kumpletong listahan, tingnan ang “Mga Kinakailangang ID sa Lugar ng Botohan” sa 
sos.ca.gov/elections/hava-id-standards.

MGA MADALAS ITANONG IPINAGPATULOY

• Lisensiya sa pagmamaneho o numero sa 
pagkakakilanlan na ibinigay ng estado

• Pasaporte

• Pagkakakilanlan ng empleyado

• Pagkakakilanlan ng militar

• Pagkakakilanlan ng estudyante

• Pagkakakilanlan ng club sa kalusugan

• Pagkakakilanlan ng plano ng seguro

• Credit card o debit card
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Paano ako makakatulong?
Makilahok bilang manggagawa sa botohan! Magkaroon ng aktwal na karanasan at makibahagi sa nag-iisang 
pinakamahalagang bahagi ng ating demokrasya—ang pagboto! 

Upang makapaglingkod bilang manggagawa sa botohan, ikaw ay dapat na:
• Mamamayan ng U.S. o permanenteng residente ayon sa batas, o
• Isang kwalipikadong estudyante ng mataas na paaralan

Ang mga manggagawa sa botohan ay:
• Nag-aayos at nagsasara ng lugar ng botohan
• Tinutulungan ang mga botanteng maunawaan ang kanilang mga karapatan
• Pinoprotektahan ang mga balota at kagamitan sa pagboto
• Nagkakaroon ng dagdag na kita (magkakaiba ang halaga ayon sa county)
• Nag-aambag sa kanilang komunidad at nakikilala ang kanilang mga kapitbahay 

Upang maglingkod bilang manggagawa sa botohan na estudyante sa mataas na paaralan, ang isang estudyante ay 
dapat na:
• Mamamayan ng U.S. o permanenteng residente ayon sa batas
• May edad na 16 na taon pataas sa Araw na Halalan
• Pumapasok sa isang pampubliko o pribadong mataas na paaralan
• Mayroong hindi bababa sa 2.5 na grade point average
• Pinahintulutan ng kanilang mga magulang at paaralan
• Dumadalo sa sesyon ng pagsasanay

Para sa karagdagang impormasyong tungkol sa pagiging manggagawa sa botohan, makipag-ugnayan sa opisina ng 
halalan sa inyong county, o bumisita sa vote.ca.gov.

MGA MADALAS ITANONG IPINAGPATULOY

Tingnan ang Inyong Katayuan Bilang Botante Online
Bisitahin ang pahina na Aking Katayuan Bilang Botante ng Kalihim ng 
Estado sa voterstatus.sos.ca.gov, kung saan maaari ninyong tingnan 
ang inyong katayuan bilang botante, hanapin ang inyong lugar ng 
botohan o sentro ng pagboto, at marami pang iba.

Gamitin ang Aking Katayuan Bilang Botante upang:
• Tingnan kung nakarehistro kayo upang bumoto at kung ganoon nga, sa anong county
• Tingnan ang inyong kinakatigang partidong pampulitika
• Hanapin ang inyong lugar ng botohan o sentro ng pagboto
• Alamin ang mga nalalapit na halalan sa inyong lugar
• Matanggap ang inyong Patnubay na Impormasyon Para sa Botante (VIG) ng estado sa pamamagitan 

ng email bago ang bawat halalan sa buong estado (Tingnan sa ibaba ang higit pang impormasyon sa 
paghiling na hindi mapadalhan ng VIG)

• Alamin ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan para sa inyong opisina ng halalan sa county
• Tingnan ang katayuan ng inyong pagboto sa pamamagitan ng koreo o pansamantalang balota

Upang matingnan ang inyong katayuan bilang botante, kakailanganin ninyong ilagay ang inyong pangalan, 
apelyido, lisensiya sa pagmamaneho sa California o numero ng kard ng pagkakakilanlan, ang huling apat na 
numero ng inyong numero ng seguridad sosyal, at petsa ng kapanganakan. 

Maaari ninyong gamitin ang pamamaraan sa Aking Katayuan Bilang Botante upang hilinging hindi mapadalhan 
ng VIG ng estado. Gayunpaman, kung may isa pang rehistradong botante sa inyong sambahayan na humihiling 
na makatanggap nito sa pamamagitan ng koreo, magpapadala pa rin ng VIG ng estado sa inyong address sa 
pamamagitan ng koreo. Kung hiniling ninyong huwag mapadalhan at hindi kayo nakatanggap ng VIG ng estado 
sa pamamagitan ng koreo, makikita pa rin ang impormasyon ng mga kandidato sa buong estado at panukalang-
batas ukol sa balota sa website ng VIG na (voterguide.sos.ca.gov) bago ang bawat halalan sa buong estado.

Pumunta sa voterstatus.sos.ca.gov upang makapagsimula.
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amyotrophic lateral sclerosis (ALS), HIV/AIDS, multiple 
sclerosis, at mga sakit sa isip, gaya ng schizophrenia, 
depresyon, at autism.

(d) Malaki na ang progresong nagagawa ng mga 
mananaliksik na pinopondohan ng institusyon sa 
pagpapahusay ng mga therapy para sa maraming 
malulubhang sakit, mula sa mga paggamot para sa kanser 
hanggang sa pagtulong sa paghahanap ng lunas para sa 
“bubble baby” na sakit, na nakasagip na sa buhay ng 
maraming bata, ngunit nangangailangan pa ng karagdagang 
pondo ang marami sa mga proyektong ito upang makausad 
mula sa yugto ng pananaliksik papunta sa klinikal na 
pagsubok.

(e) Marami nang nabagong buhay ang mga paggamot na 
nabuo sa tulong ng institusyon ng California para sa 
pananaliksik na nauugnay sa stem cell. Salamat sa 
pananaliksik na ito, nagawa ng isang high school na 
estudyante na maibalik ang paggana ng itaas na bahagi ng 
kanyang katawan at makapasok sa kolehiyo matapos 
maparalisa dahil sa isang aksidente sa pagsisid; muling 
nakakita ang isang inang nabulag dahil sa isang genetic na 
sakit; at may nahanap na lunas para sa isang sakit na 
nakakapagdulot ng pagkamatay ng isang fetus.

(f) Sa loob ng buong 2018, ang mga proyekto sa pananaliksik 
na pinopondohan ng institusyon ay tinatayang nakalikom na ng 
mahigit $3 bilyon sa mga itinumbas na pondo, nakagawa na ng 
mahigit 55,000 trabahong katumbas ng full‑time na trabaho sa 
California, nagresulta na sa humigit‑kumulang $641 milyon sa 
pang‑estado at lokal na kita sa buwis, at nakabuo na ng 
$10.7 bilyong pagtaas sa pang‑ekonomiyang aktibidad ng 
California. Ang institusyon ng California para sa pananaliksik na 
nauugnay sa stem cell ay nakapang‑engganyo na ng daan‑daang 
mananaliksik mula sa labas ng estado at maraming kumpanya 
sa California, dahilan upang makilala ang California bilang 
pandaigdigang lider sa larangang ito. Pinapatunayan ng mahigit 
sa $3 bilyon sa mga itinumbas na pondo na nalikom ng mga 
proyektong ito ang kahalagahan ng pasya ng mga botante na 
mamuhunan sa pananaliksik at mga therapy upang magamot at 
mabigyan ng lunas ang pangmatagalang sakit at pinsala.

(g) Bagama't marami nang nakamit na tagumpay ang 
institusyon ng California sa pagpopondo ng pananaliksik na 
nauugnay sa stem cell, marami pa ring kailangang gawin. Sa 
pagkakaroon ng mga bagong pederal na paghihigpit sa 
mahahalagang pananaliksik, dumaraming agenda na laban 
sa siyensiya, at mga banta sa pagbabawas ng pondo para sa 
pederal na pananaliksik at pagpapahusay, kinakailangan ulit 
ng California na pangunahan ang pagtiyak na magpapatuloy 
ang may potensyal na larangang ito ng pananaliksik at 
maiusad ang mga proyekto mula sa yugto ng pananaliksik 
papunta sa klinikal na pagsubok.

(h) Kung walang karagdagang pondo, marami sa mga may 
potensyal na proyekto sa pananaliksik at pagpapahusay na 
ito ang mapipilitang ihinto ang isinasagawa nilang trabaho 
kaugnay ng mga medikal na therapy na posibleng 
makapagpabago ng buhay. Nangangailangan ang institusyon 
ng California para sa pananaliksik na nauugnay sa stem cell 
ng karagdagang pondo upang maiusad ang mga pagtuklas 
na may mataas na potensyal sa proseso ng pagpapahusay, 
kabilang ang mga klinikal na pagsubok, nang may layuning 
maihatid ang mga paggamot sa mga pasyenteng 
taga‑California na may mga pangmatagalang sakit at pinsala.

SEK. 3. Layunin at Intensyon.

Sa pagsasabatas ng inisyatibang ito, layunin at intensyon ng 
mga tao mula sa Estado ng California na patuloy na 
suportahan ang pananaliksik na nauugnay sa stem cell 

PROPOSISYON 14
Ang panukalang inisyatibong ito ay isinumite sa mga tao 
alinsunod sa mga probisyon ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng 
Saligang‑Batas ng California.

Ang panukalang inisyatibong ito ay nagsususog at 
nagdaragdag sa mga seksyon sa Kodigo sa Kalusugan at 
Kaligtasan; dahil dito, ang mga kasalukuyang probisyong 
iminumungkahing tanggalin ay nakalimbag nang 
naka‑strikeout at ang mga bagong probisyong 
iminumungkahing idagdag ay nakalimbag nang naka‑italic 
upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS 
Ang Inisyatibo ng California sa Pananaliksik, Mga 

Paggamot, at Mga Lunas na Nauugnay sa Stem Cell para sa 
Taong 2020 (California Stem Cell Research, Treatments, 

and Cures Initiative of 2020)

SEKSYON 1. Titulo.

Ang panukalang ito ay tatawagin, at maaaring tukuyin, 
bilang “Inisyatiba ng California sa Pananaliksik, Mga 
Paggamot, at Mga Lunas na Nauugnay sa Stem Cell para sa 
Taong 2020.”

SEK. 2. Mga Pagpapasiya at Pagpapahayag.

Sa bisa nito, kinikilala at inihahayag ng mga tao mula sa 
Estado ng California ang lahat ng sumusunod:

(a) Noong 2004, tinanggihan ng mga botante sa California 
ang mga pagsisikap ng pederal na pamahalaan na limitahan 
ang pananaliksik na nauugnay sa stem cell sa pamamagitan 
ng pagtatatag ng sariling institusyon sa pagpopondo ng 
California para sa pagpapahusay ng pananaliksik at therapy 
na nauugnay sa stem cell, dahilan upang makilala ang 
California sa buong mundo bilang nangunguna sa 
makabagong larangan ng pananaliksik na nauugnay sa stem 
cell.

(b) Mula noon, ang institusyon ng California para sa 
pananaliksik na nauugnay sa stem cell, na itinatag ng mga 
botante sa California, ay nakapagpondo na ng mahigit sa 
1,000 proyekto sa pananaliksik sa 70 institusyon at negosyo 
sa buong estado, na nakapagbigay‑daan sa mahigit 2,500 
pagtuklas sa medikal na pananaliksik na sinuri ng mga 
kapwa doktor o siyentipiko, kabilang ang mga pagtuklas na 
nakapag‑ambag sa mahigit 70 klinikal na pagsubok sa tao 
na nakatuon sa paghahanap ng mga paggamot at lunas para 
sa mga pangmatagalang pinsala at sakit. Marami sa iba 
pang pagtuklas ang nananatili pa rin sa nagbabagong 
proseso habang naghihintay ng karagdagang pondo upang 
maiusad ang mga ito sa mga klinikal na pagsubok. Sa 
ngayon, nasa humigit‑kumulang 2,000 pasyente na ang 
nagamot o inaasahang magamot sa pamamagitan ng mga 
klinikal na pagsubok na pinopondohan ng institusyon o sa 
mga sentro ng kahusayan ng institusyon, at mahigit sa 
4,000 pasyente na ang naipatala o inaasahang maipatala sa 
mga klinikal na pagsubok sa tao kung saan pinopondohan 
ng institusyon ng California para sa pananaliksik na 
nauugnay sa stem cell ang pagpapahusay ng pananaliksik o 
therapy o sa mga sentro ng kahusayan ng institusyon.

(c) Nagtutulungan ang mga mananaliksik na pinopondohan 
ng institusyon ng California para sa pananaliksik na 
nauugnay sa stem cell na makabuo ng mga therapy at lunas 
para sa mga malulubhang sakit at pinsala, kabilang nang 
walang limitasyon ang, kanser, diyabetis, sakit sa puso, mga 
sakit sa lower respiratory, sakit sa kidney, Alzheimer’s, 
Parkinson’s, mga pinsala sa spinal cord, pagkabulag, 
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upang maibsan o malunasan ang pangmatagalang sakit at 
pinsala at nang sa gayon ay mabawasan o maibsan ang 
paghihirap ng tao at ang gastos para sa pangangalaga at 
mapagbuti ang kalusugan at pagiging produktibo ng mga 
taga‑California sa pamamagitan ng:

(a) Pagbibigay ng $5.5 bilyon sa pondo sa bono upang 
mabigyang‑daan ang institusyon ng California para sa 
pananaliksik na nauugnay sa stem cell na patuloy na 
mapondohan ang stem cell at iba pang mahahalagang 
pananaliksik para sa pagbuo ng mga paggamot at lunas para 
sa malulubhang sakit at kundisyon tulad ng diyabetis, 
kanser, HIV/AIDS, sakit sa puso, pagkaparalisa, pagkabulag, 
sakit sa kidney, mga sakit sa baga, at marami pang iba.

(b) Paglalaan ng $1.5 bilyon para sa pagsuporta sa 
pananaliksik at sa pagbuo ng mga paggamot para sa mga 
sakit at kundisyon na nauugnay sa utak at sa central nervous 
system, gaya ng Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, 
stroke, dementia, epilepsy, depresyon, kanser sa utak, 
schizophrenia, autism, at iba pang sakit at kundisyon 
sa utak.

(c) Pagsusulong sa pagiging accessible at pagiging 
abot‑kaya ng mga paggamot at lunas sa pamamagitan ng 
pagtiyak na marami sa mga taga‑California ang magkakaroon 
ng pagkakataong makalahok sa mga klinikal na pagsubok 
para sa mga may potensyal na bagong paggamot para sa 
mga pangmatagalang sakit at pinsala, nang pinapalawak 
ang bilang at heograpikong abot ng mga klinika kung saan 
maaaring makuha ang mga dalubhasang paggamot at lunas, 
kabilang ang mga sentro ng kahusayan tulad ng Mga Alpha 
Stem Cell Clinic at Mga Sentro ng Kahusayan para sa 
Pangkomunidad na Pangangalaga, na sumusuporta sa mga 
klinikal na pagsubok at magsisilbing pundasyon para sa 
paghahatid ng mga paggamot sa hinaharap, at sa 
pamamagitan ng pagtulong sa mga pasyente sa California na 
makuha ang mga paggamot at lunas na mabubuo mula sa 
pananaliksik at pagpapahusay na pinopondohan 
ng institusyon.

(d) Pag‑aatas ng mahigpit na responsibilidad at pagiging 
malinaw, kabilang ang matitibay na panuntunan sa 
salungatan ng interes na ina‑update kada apat na taon, 
limitasyon sa bilang ng mga empleyadong maaaring i‑hire ng 
institusyon, at limitasyon sa administratibong pondo para sa 
institusyon upang matiyak na magagasta ang hindi bababa 
sa 92.5 porsyento ng mga malilikom sa bono sa pananaliksik 
at sa pagpapahusay at paghahatid ng mga paggamot 
at lunas.

(e) Paggawa ng mga trabaho para sa mga manggagawa na 
kinakailangan upang matiyak na maiuusad ang may 
potensyal na mga pagpapahusay sa pananaliksik sa klinikal 
na pagsubok at magagawang available ang mga resulta 
nitong paggamot para sa mga pasyente sa California.

(f) Pagpapatatag sa posisyon ng California bilang isang 
pandaigdigang lider sa pagpapahusay ng mga paggamot at 
lunas na nauugnay sa stem cell para sa mga pasyente.

(g) Pagsusulong ng pribadong pamumuhunan sa mga 
proyektong pinopondohan ng institusyon upang 
mapakinabangan ang mga pondo ng institusyon nang sa 
gayon ay makapagsulong ang kritikal na pananaliksik na ito 
ng mga bagong paggamot nang mas mabilis patungo sa 
layuning magawang available ang mga ito sa mga pasyente 
sa California.

(h) Pagprotekta sa Pangkalahatang Pondo sa pamamagitan 
ng pagpapaliban sa pagbabayad ng Pangkalahatang Pondo 
sa mga bono para sa unang limang taon, paghihigpit sa 
pag‑iisyu ng mga bono sa alinmang isang taon sa hindi 

hihigit sa kalahati ng isang porsyento ng kabuuang halaga 
ng hindi pa nababayaran at awtorisadong pangkalahatang 
obligasyong bono ng estado, sa pinagsama‑samang kabuuan, 
mula Enero 1, 2020, na nag‑aatas na maibenta ang mga 
bono sa loob ng hindi bababa sa 10 taon, at pamamahagi ng 
gastos sa loob ng hanggang 40 taon, nang sa gayon ay 
nakahanay ang muling pagbabayad sa yugto ng panahon 
kung kailan inaasahang makinabang ang mga pasyente sa 
California sa pananaliksik na pinopondohan ng institusyon.

SEK. 4. Ang Seksyon 125290.72 ay idinaragdag sa 
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, upang mabasang:

125290.72. Palawakin ang Programa para sa Alpha Stem 
Cell Clinic at Itatag ang Programa para sa Mga Sentro ng 
Kahusayan para sa Pangkomunidad na Pangangalaga

(a) Papalawakin ng institusyon ang Programa para sa Alpha 
Stem Cell Clinic at itatatag ang Programa para sa Mga 
Sentro ng Kahusayan para sa Pangkomunidad na 
Pangangalaga upang pondohan ang establisimiyento ng mga 
sentro ng kahusayan kung saan isinasagawa ang mga 
klinikal na pagsubok at ginagawang available ang mga 
paggamot at lunas para sa lahat ng pasyente. Ang layunin 
ng Programa para sa Mga Sentro ng Kahusayan para sa 
Pangkomunidad na Pangangalaga ay palawakin ang 
kapasidad ng Programa para sa Alpha Stem Cell Clinic 
upang maisulong ang access sa mga klinikal na pagsubok sa 
tao at ang pagiging accessible ng mga paggamot at lunas 
mula sa pananaliksik na pinopondohan ng institusyon para 
sa mga pasyente sa California sa pamamagitan ng pagtatatag 
ng iba't ibang sentro ng kahusayan na nakabatay sa 
heograpikong lokasyon upang makapagsagawa ng mga 
klinikal na pagsubok at magawang available nang 
malawakan ang mga magreresultang paggamot at lunas sa 
mga pasyente sa California.

(b) Dapat na bigyan ng prayoridad ng institusyon ang 
pagpopondo sa mga aplikasyon para sa Mga Sentro ng 
Kahusayan para sa Pangkomunidad na Pangangalaga na 
nagpapahusay sa heograpikong pagpapamahagi ng Mga 
Sentro ng Kahusayan para sa Pangkomunidad na 
Pangangalaga sa buong estado, nang isinasaalang‑alang ang 
lokasyon ng Mga Alpha Stem Cell Clinic, upang maisulong 
ang access ng pasyente. Dapat na bigyan ng prayoridad ng 
institusyon ang mga aplikasyon para sa Mga Alpha Stem 
Cell Clinic at Mga Sentro ng Kahusayan para sa 
Pangkomunidad na Pangangalaga na nag‑aalok ng mga 
itinumbas na pondo o naberipikang suporta na hindi sa 
pamamagitan ng pera, na nakakasunod sa pinakamatataas 
na medikal na pamantayan, gaya ng itinatag ng 
namamahalang lupon ng institusyon.

(c) Ang mga aplikasyon para sa grant sa Alpha Stem Cell 
Clinic at Mga Sentro ng Kahusayan para sa Pangkomunidad 
na Pangangalaga ay dapat atasang magsama ng isang plano 
para sa pagpapahusay ng access sa mga klinikal na 
pagsubok para sa mga pasyente sa California at gawing 
pangmalawakang available ang mga paggamot at lunas mula 
sa pananaliksik na pinopondohan ng institusyon sa mga 
pasyente sa California, kabilang ang pagtugon sa kung 
paano susuportahan ng aplikante ang karagdagang gastos sa 
ospital at sa access ng mga pasyenteng makikilahok sa mga 
klinikal na pagsubok upang mapahusay ang access sa mga 
pagsubok para sa mga pasyente sa California, anuman 
ang kanilang pinansyal na mapagkukunan at 
heograpikong lokasyon.

(d) Ang mga paggawad para sa Alpha Stem Cell Clinic at 
Mga Sentro ng Kahusayan para sa Pangkomunidad na 
Pangangalaga ay dapat gawin alinsunod sa mga 
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(2) (A) Ang programa para sa fellowship ay dapat magbigay 
ng mga paggawad sa mga akademiko at non‑profit na 
institusyon para sa pananaliksik sa California upang 
makapagkaloob ng mga paggawad sa fellowship sa mga 
graduate at postdoctoral na estudyante at estudyante ng 
medisina, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa mga intern, 
resident, at kapwa graduate, na nagsasagawa ng 
pananaliksik na nauugnay sa stem cell at iba pang 
mahahalagang oportunidad sa pananaliksik at sa 
pagpapahusay at paghahatid ng mga paggamot at lunas. 
Ang mga paggawad sa fellowship ay maaaring maging 
walang suporta ng iba o karagdagan sa iba pang 
mapagkukunan ng pondo.

(B) Maaaring magtatag ang institusyon ng programa upang 
mabigyang kakayahan ang mga fellow na magtrabaho sa 
mga Alpha Stem Cell Clinic at Mga Sentro ng Kahusayan 
para sa Pangkomunidad na Pangangalaga bilang bahagi ng 
kanilang pakikilahok sa programa para sa fellowship.

(c) Ang mga paggawad para sa pagsasanay at fellowship ay 
dapat gawin alinsunod sa mga pamamaraang itinakda sa 
Artikulo 1 (simula sa Seksyon 125290.10) ng Kabanata 3 
ng Bahagi 5 ng Dibisyon 106.

SEK. 6. Ang Seksyon 125290.74 ay idinaragdag sa 
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, upang mabasang:

125290.74. Programa para sa Pinagbabahaginang 
Laboratoryo para sa Pananaliksik

(a) Ang institusyon ay dapat na magtatag ulit ng Programa 
para sa Pinagbabahaginang Laboratoryo para sa Pananaliksik 
upang makapagbigay ng pondo sa mga akademiko at 
non‑profit na institusyon para sa pananaliksik sa California 
para sa mga espesyal na kagamitan o instrumento, suplay 
ng mga cell line, mga materyal para sa pag‑culture, at mga 
tagubilin at pagsasanay sa mga paraan at diskarte sa 
pananaliksik. Ang mga gagawaran ng mga gawad para sa 
Pinagbabahaginang Laboratoryo para sa Pananaliksik ay 
dapat na atasang mag‑alok ng paggamit ng laboratoryo para 
sa pananaliksik sa mga tagapagsiyasat na nagsasagawa ng 
pananaliksik sa institusyon ng ginawaran at magbigay ng 
makatuwirang plano sa pag‑access para sa mga kalapit na 
institusyon para sa pananaliksik, at mag‑alok ng tagubilin at 
mga oportunidad sa pagsasanay sa mga estudyante at 
tagapagsiyasat sa institusyon ng ginawaran at magbigay ng 
makatuwirang plano sa pag‑access para sa mga kalapit na 
institusyon para sa pananaliksik.

(b) Dapat na isapriyoridad ng institusyon ang pagpopondo 
ng mga aplikasyon na nagpapahusay sa heograpikong 
pagpapamahagi ng Pinagbabahaginang Laboratoryo para sa 
Pananaliksik sa buong estado at mga aplikasyon na 
nag‑aalok ng mga matching fund o naberipikang in‑kind 
na suporta.

(c) Ang mga paggawad para sa Programa para sa 
Pinagbabahaginang Laboratoryo para sa Pananaliksik ay 
dapat gawin alinsunod sa mga pamamaraang itinakda sa 
Artikulo 1 (simula sa Seksyon 125290.10) ng Kabanata 3 
ng Bahagi 5 ng Dibisyon 106.

SEC. 7. Ang Seksyon 125290.75 ay idinaragdag sa 
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, upang mabasang:

125290.75. Komite para sa Pagiging Accessible at 
Pagiging Abot‑kaya ng Mga Paggamot at Lunas

(a) Pagiging miyembro

Ang Komite para sa Pagiging Accessible at Pagiging 
Abot‑kaya ng Mga Paggamot at Lunas ay dapat magkaroon 
ng 17 miyembrong inonomina ng chairperson o vice 
chairperson at aaprubahan ng lupon, gaya sa sumusunod:

pamamaraang itinakda sa Artikulo 1 (simula sa Seksyon 
125290.10) ng Kabanata 3 ng Bahagi 5 ng Dibisyon 106.

SEK. 5. Ang Seksyon 125290.73 ay idinaragdag sa 
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, upang mabasang:

125290.73. Mga Programa para sa Siyentipiko at Medikal 
na Pagsasanay at Fellowship

(a) Dapat na magtatag ang institusyon ng mga programa 
para sa pagsasanay at fellowship. Ang layunin ng mga 
programa para sa pagsasanay at fellowship ay:

(1) Matiyak na mayroon ang California ng kinakailangang 
workforce upang maiusad ang mga bagong pagtuklas mula 
sa yugto ng pananaliksik papunta sa mga klinikal 
na pagsubok. 

(2) Pabilisin ang pagiging accessible ng mga paggamot at 
lunas, at gawing available ang mga paggamot at lunas mula 
sa pananaliksik na pinopondohan ng institusyon sa mga 
pasyente sa California. 

(3) Ihanda ang mga undergraduate na estudyante at mga 
estudyante ng master’s sa California para sa mga karera sa 
pananaliksik na nauugnay sa stem cell at iba pang 
mahahalagang oportunidad sa pananaliksik at sa 
pagpapahusay at paghahatid ng mga paggamot at lunas.

(4) Suportahan ang mga graduate, mga estudyante sa 
postdoctoral na pag‑aaral, at mga estudyante ng medisina, 
kabilang ang, ngunit hindi limitado sa mga intern, resident, 
at mga kapwa graduate na nagtatrabaho sa larangang 
nauugnay sa stem cell at iba pang mahahalagang 
oportunidad sa pananaliksik at sa paglilinang at paghahatid 
ng mga paggamot at lunas, kasama ang mga fellowship.

(b) (1) (A) Dapat magbigay ng mga paggawad ang 
programa sa mga campus ng mga Kolehiyo sa Komunidad 
ng California at California State University upang 
makapagtatag ng mga programa sa pagsasanay na 
maghahanda sa mga undergraduate at makapagbigay ng 
mga fellowship para sa mga estudyante ng master’s graduate 
para sa mga advanced na degree at teknikal na karera sa 
pananaliksik na nauugnay sa stem cell at iba pang 
mahahalagang oportunidad sa pananaliksik at sa 
pagpapahusay at paghahatid ng mga paggamot at lunas, 
kabilang ang mga hands‑on na pagsasanay at edukasyon 
tungkol sa pananaliksik na nauugnay sa stem cell at iba 
pang mahahalagang oportunidad sa pananaliksik at sa 
pagbuo at paghahatid ng mga paggamot at lunas. Ang 
direktang pakikipag‑ugnayan sa pasyente at mga aktibidad 
ng outreach na nakapanghihikayat sa iba't ibang komunidad 
sa California na tiyaking alam ng at may access ang lahat ng 
komunidad sa mga paggamot at lunas na pinopondohan ng 
institusyon ay dapat na magsilbing prayoridad na resulta ng 
programang ito. Dapat na bigyan ng prayoridad ng 
institusyon ang pagpopondo ng mga aplikasyon mula sa mga 
institusyon na nagpapahusay sa heograpikong 
pagpapamahagi ng pagsasanay sa buong estado at sa 
pagkakaiba‑iba na nauugnay sa lipunan at kabuhayan, at 
mga aplikasyon na nag‑aalok ng mga itinumbas na pondo o 
naberipikang suporta na hindi sa pamamagitan ng pera.

(B) Maaaring magsagawa ng mga coinvestment at 
na‑sponsor na apprenticeship ang institusyon bilang bahagi 
ng programa para sa pagsasanay upang magamit ang 
pagpopondo ng institusyon at gumawa ng mga oportunidad 
sa pagtatrabaho para sa mga estudyante sa mga teknikal na 
posisyon na nagpapahusay sa larangang nauugnay sa stem 
cell at iba pang mahahalagang oportunidad sa pananaliksik 
at sa pagpapahusay at paghahatid ng mga paggamot 
at lunas.
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na magmumula sa pananaliksik na pinopondohan ng 
institusyon para sa mga taga‑California at upang mapahusay 
ang access sa mga klinikal na pagsubok, kabilang ang mga 
alternatibo para sa pag‑reimburse para sa mga gastos ng 
kuwalipikadong pasyente upang makatulong na makamit 
ang layuning sasaklawin ng pag‑reimburse ang mga gastos 
ng pasyente, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa mga 
medikal na gastos, matutuluyan, pagkain, at pagbiyahe para 
sa mga kalahok sa pananaliksik at ang kanilang mga 
tagapag‑alaga.

(2) Magrekomenda ng mga patakaran at programa sa 
namamahalang lupon upang matulungan ang mga 
taga‑California na makakuha ng access sa mga klinikal na 
pagsubok sa tao at magawang available ang mga paggamot 
at lunas na magmumula sa pananaliksik na pinopondohan 
ng institusyon sa mga pasyente sa California sa 
buong California.

(3) Magrekomenda ng mga patakaran at programa sa 
namamahalang lupon upang matulungan ang mga 
taga‑California na magkaroon ng kakayahang makilahok sa 
mga klinikal na pagsubok sa tao at gawing abot‑kaya ang 
mga paggamot at lunas na magmumula sa pananaliksik na 
pinopondohan ng institusyon para sa mga pasyente sa 
California, anuman ang kanilang pinansyal 
na mapagkukunan.

(4) Makipagtulungan sa mga Alpha Stem Cell Clinic at Mga 
Sentro ng Kahusayan para sa Pangkomunidad na 
Pangangalaga at iba pang institusyon para sa 
pangangalagang pangkalusugan sa California, at mga 
tagapagbayad para sa pangangalagang pangkalusugan, 
kabilang ang mga pribadong insurer, mga programa ng 
pamahalaan, at mga foundation, upang makabuo ng mga 
modelong programa at mga modelo sa pagsaklaw upang 
maisulong ang access at pagiging abot‑kaya ng mga 
paggamot at lunas na magmumula sa pananaliksik na 
pinopondohan ng institusyon para sa mga pasyente sa 
California, anuman ang kanilang pinansyal na 
mapagkukunan, o ang sakit, pinsala, o kundisyon sa 
kalusugan na mayroon sila.

(5) Payuhan ang namamahalang lupon tungkol sa mga 
pamantayan sa pagsaklaw at ang proseso para sa 
pag‑reimburse ng mga makabagong therapy at lunas na 
magmumula sa pananaliksik na pinopondohan ng 
institusyon at ginawang available sa mga pasyente sa 
pamamagitan ng mga programang pampubliko o pribadong 
pinopondohan sa California nang may layuning mapalawak 
ang access at pagiging abot‑kaya ng mga ito.

SEK. 8. Ang Seksyon 125290.76 ay idinaragdag sa 
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, upang mabasang:

125290.76. Mga Task Force para sa Pagpapayo

(a) Pagiging miyembro

Ang chairperson at ang pangulo ay maaaring magtalaga ng 
isa o higit pang task force para sa pagpapayo na magbibigay 
ng ekspertong gabay upang matugunan ang mga partikular 
na layunin sa mga larangan ng kaalamang napapailalim sa 
hurisdiksyon ng institusyon, kabilang ang mga siyentipiko, 
pampatakaran, etikal, pinansyal, at teknikal na usapin. Ang 
chairperson at pangulo ay dapat magtalaga ng parehong 
bilang ng mga miyembrong eksperto sa larangan o mga 
larangan ng kaalaman kung saan kinakailangan ang 
pagpapayo, kabilang ang kahit isang miyembro lang na may 
pananaw na naaayon sa ikabubuti ng pasyente.

(1) Limang miyembro ng ICOC (ang namamahalang lupon), 
kung saan ang dalawa sa mga miyembrong ito ay kinuha 
mula sa mga pagtatalagang ginawa alinsunod sa talata (3), 
(4), (5), o (6) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 125290.20.

(2) Isang indibiduwal na may karanasan sa pribadong sektor 
kaugnay ng mga tuntunin sa medikal na pagsaklaw, mga 
kuwalipikasyon, at ang proseso ng pag‑reimburse para sa 
makabagong therapy, kabilang ang, kung posible, karanasan 
sa pakikipag‑negosasyon para sa saklaw sa mga pribadong 
insurer, organisasyong namamahala sa kalusugan, o mga 
pang‑korporasyong planong pangkalusugan sa 
self‑insurance.

(3) Isang eksperto o maalam na indibiduwal na may 
karanasan sa pagsaklaw, mga kuwalipikasyon, at proseso ng 
pag‑reimburse para sa pederal na therapy, kabilang ang, 
kung posible, karanasan sa Mga Sentro para sa Mga 
Serbisyo ng Medicare at Medicaid.

(4) Isang eksperto o maalam na indibiduwal na may 
karanasan sa programa, pagsaklaw, kuwalipikasyon sa 
pampublikong insurance sa California (Covered California), 
at sa proseso ng pag‑reimburse ng mga makabagong therapy.

(5) Dalawang kinatawan mula sa mga ospital sa California 
na nakikilahok sa mga klinikal na pagsubok na nauugnay sa 
stem cell o nanggagamot ng mga pasyenteng mayroong mga 
therapy na nauugnay sa stem cell o genetic na therapy na 
inaprubahan ng pederal ng Food and Drug Administration.

(6) Isang kinatawan mula sa isang pilantropikong 
organisasyon na may karanasan sa pagtulong sa mga 
pasyente kaugnay ng pag‑access sa at sa pagiging abot‑kaya 
ng mga klinikal na pagsubok, o sa pag‑access sa, at sa 
pagiging abot‑kaya ng, mga makabagong therapy.

(7) Dalawang kinatawan mula sa mga organisasyon ng 
adbokasiya para sa pasyente na may teknikal na kaalaman o 
karanasan sa pagsaklaw, mga kuwalipikasyon, at sa proseso 
ng pag‑reimburse ng mga makabagong therapy.

(8) Isang ekonomista sa pangangalagang pangkalusugan na 
may karanasan sa pagpapayo o pakikipag‑negosasyon sa 
mga pribadong insurer, mga insurer ng pamahalaan, o mga 
pang‑korporasyong programa sa self‑insurance tungkol sa 
pagsaklaw para sa mga makabagong therapy o pagsubok sa 
tao, kabilang ang karanasan sa pagtulong sa mga ospital at 
klinika sa pagsaklaw sa mga pinansyal na gap sa saklaw ng 
mga direkta o hindi direktang gastos ng mga 
makabagong therapy.

(9) Isang patient navigator na sumailalim sa pagsasanay at 
may karanasan sa pagtulong sa mga pasyente na makakuha 
ng pinansyal na suporta mula sa mga pribadong insurer, 
pampublikong suporta, o suporta mula sa non‑profit, at 
pagtulong sa mga pasyente na makakuha ng suporta sa 
panlipunang serbisyo upang mapangasiwaan ang kanilang 
paglahok sa mga pagsubok sa tao na inaprubahan ng 
pederal na Food and Drug Administration o sa kanilang 
kuwalipikasyon para sa pag‑access at tulong pinansyal para 
sa mga makabagong therapy.

(10) Ang chairperson at vice chairperson ng namamahalang 
lupon.

(b) Mga Tungkulin

Ang Komite para sa Pagiging Accessible at Pagiging 
Abot‑kaya ng Mga Paggamot at Lunas ay magkakaroon ng 
mga sumusunod na tungkulin:

(1) Suriin, pahusayin at tumulong sa pagpapatupad ng mga 
pinansyal na modelo upang mapahusay ang pagiging 
accessible at pagiging abot‑kaya ng mga paggamot at lunas 
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system ng California State University na may advanced na 
degree sa biological science.

(B) Isang non‑profit na akademikong institusyon at 
institusyon para sa pananaliksik sa California na hindi 
bahagi ng Unibersidad ng California, na nagpakita ng 
tagumpay at pangunguna sa pananaliksik na nauugnay sa 
stem cell, iba pang mahahalagang oportunidad sa 
pananaliksik, pagpapahusay ng therapy, o paghahatid ng 
therapy at mayroong:

(i) Isang ospital para sa pananaliksik na may pambansang 
rank o may faculty na nakatuon sa pananaliksik o sa klinikal 
na propesyon na miyembro ng National Academy of 
Sciences.

(ii) Isang napatunayang kasaysayan sa nakalipas na limang 
taon sa pamamahala ng badyet para sa pananaliksik sa life 
sciences na lumalampas sa dalawampung milyong dolyar 
($20,000,000) taon‑taon.

(C) Isang komersyal na entidad sa life science sa California 
na hindi aktibong nagsasagawa ng pananaliksik o 
pagpapahusay ng mga therapy o paghahatid ng therapy sa 
mga pluripotent o progenitor na stem cell o mga medikal na 
paggamot na may kinalaman sa genetics, na may 
background sa pagpapatupad ng mga matagumpay o 
umuunlad na eksperimental na medikal na therapy, kabilang 
ang pagsasagawa ng mga klinikal na pagsubok sa tao, at 
hindi pa nagawaran ng, o nagawan ng aplikasyon para sa, 
pagpopondo ng institusyon sa panahon ng pagtatalaga. Ang 
miyembro ng lupon ng entidad na iyon na pangkalahatang 
nakakatugon sa mga kuwalipikasyon na may matagumpay na 
kasaysayan ng pagpapahusay ng mga makabagong medikal 
na therapy ay maaaring maitalaga sa halip na isang 
ehekutibong opisyal.

(D) Isang miyembro lang ang dapat na maitalaga mula sa 
isang unibersidad, institusyon, o entidad para sa mga 
layunin ng talata (2). Ang ehekutibong opisyal ng isang 
unibersidad sa California, ang isang non‑profit na institusyon 
para sa pananaliksik o komersyal na entidad sa life science 
na naitalaga bilang isang miyembro, ay maaaring 
pana‑panahong magtalaga ng mga tungkuling iyon sa isang 
ehekutibong opisyal ng entidad o sa dean ng paaralan sa 
medisina, kung naaangkop.

(3) Ang Gobernador, ang Tenyente Gobernador, ang 
Ingat‑Yaman, at ang Kontroler ay dapat na magtalaga ng 
mga miyembro mula sa mga kinatawan sa California ng mga 
rehiyonal, pang‑estado, o pambansang grupo ng adbokasiya 
laban sa sakit sa California, gaya ng sumusunod:

(A) Ang Gobernador ay dapat magtalaga ng dalawa 
hanggang tatlong miyembro, isa sa bawat isa sa mga 
sumusunod na grupo ng adbokasiya laban sa sakit: pinsala 
sa spinal cord; at sakit na Alzheimer’s ; at mga kundisyon sa 
kalusugan ng isip.

(B) Ang Tenyente Gobernador ay dapat magtalaga ng dalawa 
hanggang tatlong miyembro, isa sa bawat isa sa mga 
sumusunod na grupo ng adbokasiya laban sa sakit: type II 
na diyabetis; at multiple sclerosis o amyotrophic lateral 
sclerosis; at mga kundisyon sa kalusugan ng isip.

(C) Ang Ingat‑Yaman ay dapat magtalaga ng dalawang 
miyembro, isa sa bawat sa isa sa mga sumusunod na grupo 
ng sakit: type I na diyabetis at sakit sa puso.

(D) Ang Kontroler ay dapat magtalaga ng miyembro, isa sa 
bawat isa sa mga sumusunod na grupo ng sakit: kanser at 
sakit na Parkinson’s.

(4) Ang Tagapagsalita ng Kapulungan ay dapat magtalaga 
ng miyembro mula sa mga kinatawan sa California ng 

(b) Mga Tungkulin

Dapat payuhan ng mga task force para sa pagpapayo ang 
lupon sa pamamagitan ng chairperson at ng pangulo, 
tungkol sa mga siyentipiko, pampatakaran, pinansyal, etikal, 
at teknikal na usapin na napapailalim sa hurisdiksyon 
ng institusyon.

(c) Mga Operasyon

(1) Ang mga task force para sa pagpapayo ay dapat lang na 
magsilbing tagapayo at ang kanilang mga operasyon ay 
mapapailalim sa mga kinakailangan na naaangkop sa mga 
komite alinsunod sa Seksyon 125290.50, at kailangang 
magkita nang nasa publiko ang mga task force para sa 
pagpapayo kapag bumoto sila kaugnay ng mga 
rekomendasyon sa patakaran.

(2) Ang mga miyembro ng mga task force para sa pagpapayo 
ay dapat na mapasailalim sa mga kinakailangan sa 
salungatan sa interes na naaangkop sa mga miyembro ng 
mga komite, kung saan ang mga task force para sa 
pagpapayo ay hindi dapat magsuri ng, magbigay ng komento 
sa, o magkaroon ng hurisdiksyon sa, anumang gawad sa 
indibidwal o pag‑apruba ng loan.

SEK. 9. Ang Seksyon 125290.20 ng Kodigo sa Kalusugan 
at Kaligtasan ay inaamyendahan upang mabasang:

125290.20.  Pagiging miyembro; Mga Pagtatalaga; Mga 
Termino ng Katungkulan sa ICOC

(a) Pagiging miyembro sa ICOC

Ang ICOC ay magkakaroon ng 29 35 miyembrong itatalaga 
gaya ng sumusunod:

(1) Ang bawat isa sa mga Chancellor ng Unibersidad ng 
California sa San Francisco, Davis, San Diego, Los Angeles, 
at Irvine, at Riverside ay dapat na magtalaga ng ehekutibong 
opisyal mula sa kanyang campus. Dagdag pa rito, ang 
Chancellor ng Unibersidad ng California sa San Francisco 
(UCSF)  ay dapat ding magtalaga ng miyembro ng faculty, 
doktor/siyentipiko, mananaliksik, o ehekutibong opisyal 
mula sa UCSF Fresno/Clovis campus upang maisulong ang 
heograpikong pagkakaiba‑iba at access.

(2) Ang Gobernador, ang Tenyente Gobernador, ang 
Ingat‑Yaman, at ang Kontroler ay dapat na magtalaga ng 
ehekutibong opisyal mula sa sumusunod na 
tatlong kategorya:

(A) Isang unibersidad sa California, hindi kasama ang lima 
sa pitong campus ng Unibersidad ng California na inilarawan 
sa talata (1), na nagpakita ng tagumpay at pangunguna sa 
pananaliksik na nauugnay sa stem cell, iba pang 
mahahalagang oportunidad sa pananaliksik, pagpapahusay 
ng therapy, o paghahatid ng therapy, at mayroong:

(i) Isang ospital para sa pananaliksik at paaralan sa 
medisina na may pambansang rank; ang pamantayang ito ay 
magagamit lang sa dalawa sa apat na pagtatalaga.

(ii) Isang kamakailang napatunayang kasaysayan ng 
pagbibigay ng mga siyentipiko at/o medikal na gawad at 
kontrata sa pananaliksik sa average na taunang range na 
lumalampas sa isang daang milyong dolyar ($100,000,000).

(iii) Isang ranking, sa loob ng nakalipas na limang taon, sa 
nangungunang 10 unibersidad sa Estados Unidos na may 
pinakamataas na bilang ng mga patent sa life science o may 
faculty na nakatuon sa pananaliksik o sa klinikal na 
propesyon na miyembro ng National Academy of Sciences.

(iv) Para sa mga layunin ng kategoryang ito, maaaring 
magtalaga ang Gobernador ng ehekutibong opisyal mula sa 
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(2) Pagkalipas ng apatnapu't limang araw mula sa petsa ng 
pagkakaroon ng bisa ng panukalang nagdaragdag sa 
kabanatang ito sa batas na ito, ang Kontroler at ang 
Ingat‑Yaman, o kung isa lang ang available sa loob ng 45 
araw, ang isa sa kanila ay magpapatawag ng pagpupulong ng 
mga naitalagang miyembro ng ICOC upang maghalal ng 
chairperson at vice chairperson mula sa mga indibiduwal na 
ninomina ng mga opisyal ng konstitusyon alinsunod sa 
talata (6) (7) ng subdibisyon (a).

(c) Mga Termino ng Katungkulan ng Miyembro ng ICOC

(1) Ang mga miyembrong maitatalaga alinsunod sa mga 
talata (1), (3), (4), at (5), at (6) ng subdibisyon (a) ay dapat 
manungkulan nang walong taong termino, at ang lahat ng 
iba pang miyembro ay dapat manungkulan nang anim na 
taong termino. Ang mga miyembro ay dapat manungkulan 
sa loob ng maximum na dalawang termino, maliban kung 
matatanggal nang maaga sa posisyon alinsunod sa talata (5).

(2) Kung magkakaroon ng bakanteng posisyon sa loob ng 
panahon ng isang termino, dapat makapagtalaga ng pamalit 
na miyembro ang awtoridad sa pagtatalaga sa loob ng 30 90 
araw na siyang manunungkulan para sa natitirang panahon 
ng termino.

(3) Kapag tapos na ang isang termino, dapat makapagtalaga 
ng miyembro ang awtoridad sa pagtatalaga sa loob ng 
30 90 araw. Magpapatuloy sa panunungkulan ang mga 
miyembro ng ICOC hanggang sa makapagtalaga ng mga 
kapalit nila.

(4) Sa kabila ng nakasaad sa talata (1), maaaring palitan ng 
awtoridad sa pagtatalaga ang isang miyembro, bukod sa 
chairperson o vice chairperson, na nanungkulan, simula sa 
petsa ng pagkakaroon ng bisa ng batas na idinaragdag sa 
talatang ito, sa panahong hindi bababa sa kalahati ng 
kasalukuyang termino ng miyembro, sa pamamagitan ng 
pagtatalaga ng bagong miyembro, na karapat‑dapat 
manungkulan ng buong termino. Gagawin ang mga 
pagtatalagang ito sa loob ng 90 araw simula sa petsa ng 
pagkakaroon ng bisa ng inisyatibang idinaragdag sa 
talatang ito.

(5) Maaaring isagawa ng ICOC, sa pamamagitan ng boto ng 
60 porsyento ng korum, ang pagrerekomenda sa pag‑aalis sa 
miyembro ng awtoridad sa pagtatalaga ng miyembro, o sa 
sitwasyon ng chairperson at vice chairperson, ng awtoridad 
sa pagnomina o mga awtoridad sa pagnomina, kung mahigit 
sa isang opisyal ayon sa saligang‑batas ang nagnomina sa 
chairperson o vice chairperson. Magkakaroon ng awtoridad 
ang awtoridad sa pagtatalaga o ang awtoridad o mga 
awtoridad sa pagnomina sa sitwasyon ng chairperson at vice 
chairperson, na alisin ang miyembro, chairperson, o vice 
chairperson, ayon sa pagkakabanggit, kapag natanggap na 
nila ang rekomendasyon ng ICOC. Kung mahigit sa isang 
opisyal ayon sa saligang‑batas ang nagnomina sa 
chairperson o vice chairperson, dapat sumang‑ayon ang 
bawat isa sa kanila upang maalis ang chairperson o 
vice chairperson.

SEK. 10. Ang Seksyon 125290.30 ng Kodigo sa 
Kalusugan at Kaligtasan ay inamyendahan upang mabasang:

125290.30. Mga Pamantayan ng Pananagutan sa Publiko 
at Pananalapi

(a) Taunang Ulat sa Publiko

Dapat maglabas ang institusyon ng taunang ulat sa publiko 
na nagpapahayag ng mga aktibidad, gawad na ibinigay, 
gawad na kasalukuyang pinoproseso, tagumpay sa 
pananaliksik, at direksyon ng programa sa hinaharap nito. 
Kasama dapat sa bawat taunang ulat ang, ngunit hindi 

rehiyonal, pang‑estado, o pambansang grupo ng adbokasiya 
kaugnay ng sakit na nauugnay sa kalusugan ng isip o mga 
kundisyon sa kalusugan ng isip sa California.

(5) Ang pansamantalang (pro tempore) Pangulo ng Senado 
ay dapat magtalaga ng miyembro mula sa mga kinatawan sa 
California ng rehiyonal, pang‑estado, o pambansang grupo 
ng adbokasiya kaugnay ng sakit na HIV/AIDS sa California.

(6) Ang Ingat‑Yaman at Kontroler ay dapat magtalaga ng 
isang nurse na may karanasan sa pamamahala ng klinikal na 
pagsubok o paghahatid ng therapy na nauugnay sa stem cell 
o genetic na therapy.

(6) (7) Isang chairperson at vice chairperson na dapat 
ihalal ng mga miyembro ng ICOC. Ang bawat isa sa mga 
opisyal ng konstitusyon ay dapat na magnomina ng 
kandidato para sa pagiging chairperson at isa pang 
kandidato para sa pagiging vice chairperson. Ang 
chairperson at vice chairperson ay dapat na ihalal para sa 
anim na taong termino. Ang chairperson at vice chairperson 
ng ICOC ay dapat na full‑time o part‑time na mga empleyado 
ng institusyon at dapat na makatugon sa mga sumusunod 
na pamantayan:

(A) Mandatoryong Pamantayan para sa Chairperson

(i) Naidokumentong kasaysayan sa matagumpay na 
adbokasiya sa pananaliksik na nauugnay sa stem cell o iba 
pang oportunidad sa pananaliksik sa pagpapahusay ng 
therapy o paghahatid ng therapy .

(ii) Karanasan sa mga pang‑estado at pederal na 
pambatasang proseso na dapat ay may kasamang ilang 
karanasan sa mga medikal na pambatasang pag‑apruba ng 
mga pamantayan at/o pagpopondo.

(iii) Kuwalipikado para sa pagtatalaga alinsunod sa talata 
(3), (4), o (5) ng subdibisyon (a).

(iv) Hindi maaaring kaalinsabay na nagtatrabaho sa o 
naka‑leave mula sa anumang institusyon para sa inaasahang 
gawad o tumatanggap ng loan sa California.

(B) Karagdagang Pamantayang Maaaring Isaalang‑alang:

(i) Karanasan sa mga ahensya o institusyon ng pamahalaan 
(alinman sa posisyon sa ehekutibong sangay o posisyon 
sa lupon).

(ii) Karanasan sa proseso ng pagtatatag ng mga pamantayan 
at pamamaraan ng pamahalaan.

(iii) Legal na karanasan sa legal na pagsusuri ng awtoridad 
ng pamahalaan para sa paggamit ng mga kapangyarihang 
ibinigay ng ahensiya ng pamahalaan o ng institusyon ng 
pamahalaan.

(iv) Direktang kaalaman at karanasan sa paglalaan ng 
pananalapi para sa bono.

Ang vice chairperson ay dapat na makatugon sa mga sugnay 
(i), (iii), at (iv) ng sub na talata (A). Ang vice chairperson ay 
dapat na piliin mula sa mga indibidwal na mayroong mga 
katangian at karanasang katulad ng sa chairperson, mas 
mainam pa kung masasaklaw niya ang mga pamantayan na 
hindi ipinapakita ng mga kredensyal at karanasan 
ng chairperson.

(b) Pagtatalaga sa Mga Miyembro ng ICOC

(1) Ang lahat ng pagtatalaga ay dapat magawa sa loob ng 
40 araw mula sa petsa ng pagkakaroon ng bisa ng batas na 
ito. Kung sakaling hindi makumpleto ang alinman sa mga 
pagtatalaga sa loob ng pinapahintulutang yugto ng panahon, 
dapat na magpatuloy sa operasyon ang ICOC sa mga 
naitakda nang pagtatalaga, kung nasa 60 porsyento na ng 
mga pagtatalaga ang naisagawa.



 Teksto ng Iminumungkahing Bono | 95

TEKSTO NG IMINUMUNGKAHING BONO PROPOSISYON 14 IPINAGPATULOY

14
nang may naaangkop na abiso, at may kasamang pormal na 
panahon ng komento ng publiko. Susuriin ng komite ang 
mga komento ng publiko at magsasama ito ng mga 
naaangkop na buod sa mga taunang ulat nito. Magbibigay 
ang ICOC ng mga pondo para sa lahat ng gastos na 
nauugnay sa mga gastusin sa bawat araw ng mga miyembro 
ng komite at para sa paglalathala ng taunang ulat.

(f) Mga Batas sa Pampublikong Pulong

(1) Dapat magdaos ang ICOC ng hindi bababa sa dalawa 
apat na pampublikong pulong bawat taon, kung saan ang isa 
sa mga ito ay itatalaga bilang taunang pulong ng institusyon. 
Maaaring magdaos ng mga karagdagang pulong ang ICOC 
kung mapagpapasyahan nitong kinakailangan o naaangkop 
ang mga iyon.

(2) Ang Bagley‑Keene na Batas sa Bukas na Pulong 
(Bagley‑Keene Open Meeting Act), Artikulo 9 (nagsisimula 
sa Seksyon 11120) ng Kabanata 1 ng Bahagi 1 ng Dibisyon 
3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan, ay ilalapat sa lahat 
ng pulong ng ICOC, maliban kung may ibang nakasaad sa 
seksyong ito. Dapat ibigay ng ICOC ang lahat ng gawad, 
utang, at kontrata sa mga pampublikong pulong at dapat 
nitong pagtibayin ang lahat ng pampamahalaan, siyentipiko, 
medikal, at panregulatoryong pamantayan sa mga 
pampublikong pulong.

(3) Maaaring magsagawa ang ICOC ng mga saradong sesyon 
kung pahihintulutan ng Bagley‑Keene na Batas sa Bukas na 
Pulong, sa ilalim ng Seksyon 11126 ng Kodigo ng 
Pamahalaan. Dagdag dito, maaaring magsagawa ang ICOC 
ng mga saradong sesyon kapag nagpupulong ito upang 
mapag‑isipan o matalakay ang:

(A) Mga usaping nauugnay sa impormasyon tungkol sa mga 
pasyente o medikal na paksa, kung saan ang paghahayag 
nito ay magbubunsod ng hindi pinahihintulutang 
panghihimasok sa personal na pagkapribado.

(B) Mga usaping nauugnay sa kumpidensyal na intelektwal 
na ari‑arian o produkto ng trabaho, nakukuhanan man ng 
patent o hindi, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, 
anumang formula, plano, modelo, proseso, tool, mekanismo, 
compound, pamamaraan, data ng produksyon, o koleksyon 
ng impormasyon, na walang patent, na alam lang ng ilang 
partikular na indibidwal na gumagamit nito upang bumuo, 
gumawa, o magsama ng artikulo ng pakikipagkalakalan o ng 
serbisyong may komersyal na halaga at nagbibigay sa 
gumagamit nito ng pagkakataong magkaroon ng kalamangan 
sa negosyo kaysa sa mga kalaban na hindi alam ang tungkol 
dito o hindi gumagamit nito.

(C) Mga usaping nauugnay sa kumpidensyal na pananaliksik 
o data sa agham bago ang paglalathala.

(D) Mga usaping nauugnay sa pagtatalaga, trabaho, 
pagganap, suweldo, o pagkakatanggal ng mga opisyal at 
empleyado ng institusyon. Ang pagkilos tungkol sa suweldo 
ng mga opisyal at empleyado ng institusyon ay gagawin lang 
sa bukas na sesyon.

(4) Ang pulong na iniaatas sa talata (2) ng subdibisyon (b) 
ng Seksyon 125290.20 ay ituturing na espesyal na pulong 
para sa mga layunin ng Seksyon 11125.4 ng Kodigo ng 
Pamahalaan.

(g) Mga Pampublikong Talaan

(1) Ang Batas sa Mga Pampublikong Talaan ng California 
(California Public Records Act), Artikulo 1 (nagsisimula sa 
Seksyon 6250) ng Kabanata 3.5 ng Dibisyon 7 ng Titulo 1 
ng Kodigo ng Pamahalaan, ay ilalapat sa lahat ng talaan ng 
institusyon, maliban kung may ibang nakasaad sa 
seksyong ito.

limitado sa, sumusunod: ang bilang at mga halaga sa dolyar 
ng mga gawad para sa pananaliksik at mga pasilidad; mga 
grantee sa nakaraang taon; mga gastos ng pangasiwaan ng 
institusyon; isang pagtatasa sa pagkakaroon ng magagamit 
na pondo para sa pananaliksik sa stem cell mula sa mga 
mapagkukunan na bukod sa institusyon; isang buod ng mga 
natuklasan sa pananaliksik, kabilang ang mga potensyal na 
larangan ng bagong pananaliksik; isang pagtatasa sa 
ugnayan sa pagitan ng mga gawad ng institusyon at sa 
pangkalahatang istratehiya ng programa sa pananaliksik 
nito; at isang ulat sa mga istratehikong plano sa pananaliksik 
at pananalapi ng institusyon.

(b) Hiwalay na Pag‑audit sa Pananalapi na Susuriin 
ng Kontroler

Dapat ay taunang mag‑atas ang institusyon ng hiwalay na 
pag‑audit sa pananalapi ng mga aktibidad nito mula sa 
isang sertipikadong kumpanya ng pampublikong pagtutuos, 
na ibibigay sa Kontroler, na susuri sa pag‑audit at taunang 
maglalabas ng pampublikong ulat tungkol sa 
pagsusuring iyon.

(c) Mag‑aatas ng pagsusuri sa pagganap ang institusyon sa 
bawat tatlong taon na magsisimula sa pagsusuri para sa 
taon ng pananalapi na 2010–11. Sa pagsusuri sa pagganap, 
na maaaring isagawa ng Kawanihan ng Mga Pagsusuri sa 
Estado, susuriin ang mga sistema ng paggawa, operasyon, 
pamamahala, at ang mga patakaran at pamamaraan ng 
institusyon upang matasa kung may nakakamit na katipiran, 
kainaman sa gawain, at pagiging mabisa ang institusyon sa 
paggamit ng mga tagapagdulot. Isasagawa ang pagsusuri sa 
pagganap nang alinsunod sa mga pamantayan sa pagsusuri 
ng pamahalaan, at magsasama rito ng pagsusuri kung 
sumusunod ang institusyon sa mga patakaran at 
pamamaraan ng ICOC. Hindi kakailanganin sa pagsusuri sa 
pagganap na magsama ng pagsusuri sa siyentipikong 
pagganap. Isasama sa unang pagsusuri sa pagganap ang, 
ngunit hindi limitado sa, lahat ng sumusunod:

(1) Mga patakaran at pamamaraan para sa pag‑isyu ng mga 
kontrata at gawad at pagsusuri ng mga halimbawang 
kontrata ng kinatawan, gawad, at utang na ipinatutupad ng 
institusyon.

(2) Mga patakaran at pamamaraang nauugnay sa 
pagprotekta o pagtalakay sa mga karapatan sa intelektwal na 
ari‑arian na nauugnay sa pananaliksik na pinondohan o 
iniatas ng institusyon.

(d) Ang lahat ng gastos sa pangangasiwa ng mga 
pagsusuring kinakailangan ng subdibisyon (b) at (c) ay 
babayaran ng institusyon.

(e) Komite sa Pagbabantay ng Pananagutan sa Pananalapi 
ng Mga Mamamayan

Magkakaroon ng Komite sa Pagbabantay ng Pananagutan sa 
Pananalapi ng Mga Mamamayan na pamumunuan ng 
Kontroler. Susuriin ng komite na ito ang taunang pag‑audit 
sa pananalapi, ang ulat at ebalwasyon ng Kontroler sa 
pag‑audit na iyon, at ang mga gawi sa pananalapi ng 
institusyon. Ang Kontroler, ang Ingat‑yaman, ang 
Pansamantalang (pro tempore) Pangulo ng Senado, ang 
Tagapagsalita ng Kapulungan, at ang Chairperson ng ICOC 
ay dapat magtalaga bawat isa ng pampublikong miyembro 
ng komite. Ang mga miyembro ng komite ay dapat mayroong 
mga karanasan sa pagtataguyod sa medisina o pasyente at 
kaalaman tungkol sa mga nauugnay na usapin sa 
pananalapi. Dapat magbigay ang komite ng mga 
rekomendasyon sa mga gawi sa pananalapi at pagganap ng 
institusyon. Dapat magbigay ng suporta sa kawani ang 
Kontroler. Magdadaos ng pampublikong pulong ang komite, 



96 | Teksto ng Iminumungkahing Bono

TEKSTO NG IMINUMUNGKAHING BONO PROPOSISYON 14 IPINAGPATULOY

14
kanyang malapit na pamilya o kung saan may interes ang 
miyembro bilang kinatawan ng organisasyon sa pagtataguyod 
laban sa sakit.

(C) Ang pagdedesisyon para sa pagpapatibay ng mga 
pamantayan, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga 
istratehikong plano, plano ng konsepto, at badyet sa 
pananaliksik, ay hindi napapailalim sa seksyong ito.

(2) Ang panunungkulan bilang miyembro ng ICOC ng isang 
miyembro ng mga guro o pangasiwaan ng alinmang sistema 
ng Unibersidad ng California ay hindi dapat maipagpalagay, 
batay lang dito, na hindi naaayon, hindi tumutugma, 
sumasalungat sa, o nakakaapekto sa mga tungkulin ng 
miyembro ng ICOC bilang miyembro ng mga guro o 
pangasiwaan ng alinmang sistema ng Unibersidad ng 
California at hindi dapat ito magresulta sa awtomatikong 
pagkakaalis sa alinman sa naturang tanggapan. Ang 
panunungkulan bilang miyembro ng ICOC ng isang 
kinatawan o empleyado ng organisasyon sa pagtataguyod 
laban sa sakit, isang nonprofit na institusyon sa akademya 
at pananaliksik, o komersyal na entidad sa life science at 
mga nabubuhay na organismo ay hindi dapat ipagpalagay na 
hindi naaayon, hindi tumutugma, sumasalungat sa, o 
nakakaapekto sa mga tungkulin ng miyembro ng ICOC 
bilang kinatawan o empleyado ng organisasyon, institusyon, 
o entidad na iyon.

(3) Hindi malalapat ang Seksyon 1090 ng Kodigo ng 
Pamahalaan sa anumang gawad, utang, kontratang 
isinasagawa ng ICOC maliban kung natutugunan sa mga ito 
ang parehong sumusunod na kundisyon:

(A) Ang gawad, utang, o kontrata ay direktang nauugnay sa 
mga serbisyong ibibigay ng sinumang miyembro ng ICOC o 
ng entitad na kinakatawan ng miyembro o may mga 
pinansyal na benepisyo sa miyembro o sa entidad na 
kinakatawan niya.

(B) Hindi nagawa ng miyembrong tumanggi sa pagsasagawa, 
pakikibahagi sa pagsasagawa, o sa anumang paraan, ng 
pagtatangkang gamitin ang kanyang opisyal na posisyon 
para impluwensyahan ang isang desisyon sa gawad, utang, 
o kontrata.

(j) Mga Royalty sa Patent at Mga Kita sa Lisensya na 
Binabayaran sa Estado ng California

(1) Dapat magtakda ang ICOC ng mga pamantayan na 
nag‑aatas sa lahat ng pagbibigay ng mga gawad at utang na 
mapailalim sa mga kasunduan sa intelektwal na ari‑arian na 
nagbabalanse sa pagkakataon ng Estado ng California na 
makinabang sa mga patent, royalty, at lisensya na 
nagreresulta mula sa pangunahing pananaliksik, 
pagpapahusay ng therapy, at mga klinikal na pagsubok na 
may pangangailangang tiyakin na hindi mahahadlangan sa 
hindi makatuwirang paraan ng mga kasunduan sa 
intelektwal na ari‑arian ang mahalagang medikal na 
pananaliksik. Ang lahat ng kita sa royalty na natanggap sa 
pamamagitan ng mga kasunduan sa intelektwal na ari‑ariang 
itinakda nang alinsunod sa subdibisyong ito ay dapat 
ideposito sa isang account na may tumutubong interest sa 
Pangkalahatang Pondo, at sa sukdulang pinahihintulutan ng 
batas, ang halagang nadeposito at ang interes doon ay dapat 
ilaan para sa layunin ng pag‑offset sa mga gastos ng 
pagbibigay ng mga paggamot at lunas na magmumula sa 
pananaliksik na pinopondohan ng institusyon para sa mga 
pasyente sa California na walang sapat na kakayahang 
bumili ng naturang paggamot o lunas, kabilang ang 
pagbabalik ng ibinayad sa mga gastos sa kwalipikadong 
pasyente para sa mga kalahok sa pananaliksik.

(2) Wala sa seksyong ito ang bibigyang‑kahulugan na 
nag‑aatas sa paghahayag ng alinman sa mga sumusunod na 
talaan:

(A) Mga dokumento ng mga tauhan, medikal na dokumento, 
o mga katulad na dokumento, kung saan ang paghahayag 
nito ay magbubunsod ng hindi pinahihintulutang 
panghihimasok sa personal na pagkapribado.

(B) Mga talaang naglalaman o nagpapakita ng kumpidensyal 
na intelektwal na ari‑arian o produkto ng trabaho, 
nakukuhanan man ng patent o hindi, kabilang ang, ngunit 
hindi limitado sa, anumang formula, plano, modelo, 
proseso, tool, mekanismo, compound, pamamaraan, data ng 
produksyon, o koleksyon ng impormasyon, na walang patent, 
na alam lang ng ilang partikular na indibidwal na gumagamit 
nito upang bumuo, gumawa, o magsama ng artikulo ng 
kalakalan o ng serbisyong may komersyal na halaga at 
nagbibigay sa gumagamit nito ng pagkakataong magkaroon 
ng kalamangan sa negosyo kaysa sa mga kalaban na hindi 
alam ang tungkol dito o hindi gumagamit nito.

(C) Mga siyentipikong working paper o data sa pananaliksik 
bago ang paglalathala, kabilang ang, ngunit hindi limitado 
sa, mga ulat tungkol sa aplikasyon at pag‑usad.

(3) Dapat isama ng institusyon, sa lahat ng tala ng pulong, 
ang buod ng mga bilang ng boto at ang paghahayag ng mga 
boto at pagtanggi ng bawat miyembro ng lupon sa lahat ng 
item sa pagkilos. 

(h) Mapagkumpitensiyang Pag‑bid

(1) Maliban kung may ibang nakasaad sa seksyong ito, 
nasasaklawan ang institusyon ng mga kinakailangan sa 
mapagkumpitensiyang pag‑bid na nalalapat sa Unibersidad 
ng California, gaya ng nakatakda sa Kabanata 2.1 
(nagsisimula sa Seksyon 10500) ng Bahagi 2 ng Dibisyon 2 
ng Kodigo ng Pampublikong Kontrata.

(2) Para sa lahat ng kontrata ng institusyon, dapat sundin 
ng ICOC ang mga pamamaraang iniaatas ng Mga Rehente sa 
pamamagitan ng Kabanata 2.1 (nagsisimula sa Seksyon 
10500) ng Bahagi 2 ng Dibisyon 2 ng Kodigo ng 
Pampublikong Kontrata alinsunod sa mga kontratang 
pinapayagan ng Unibersidad ng California.

(3) Hindi mailalapat ang mga iniaatas sa seksyong ito sa 
mga gawad o utang na inaprubahan ng ICOC.

(4) Maliban kung may nakalagay sa seksyong ito, hindi 
ilalapat ang Kodigo ng Pampublikong Kontrata sa mga 
kontratang pinapayagan ng institusyon.

(i) Mga Salungatan ng Interes

(1) Ang Batas sa Pulitikal na Reporma (Political Reform 
Act), Titulo 9 (nagsisimula sa Seksyon 81000) ng Kodigo ng 
Pamahalaan, ay nalalapat sa institusyon at sa ICOC, maliban 
kung may nakasaad sa seksyong ito at sa subdibisyon (e) ng 
Seksyon 125290.50.

(A) Walang sinumang miyembro ng ICOC ang dapat 
magsagawa, makibahagi sa pagsasagawa, o sa anumang 
paraan, ng pagtatangka na gamitin ang kanyang opisyal na 
posisyon para impluwensyahan ang isang desisyong 
aprubahan o ibigay ang isang gawad, utang, o kontrata sa 
kanyang employer, ngunit maaaring lumahok ang isang 
miyembro sa pagdedesisyong aprubahan o ibigay ang isang 
gawad, utang, o kontrata sa isang nonprofit isang entidad na 
nasa larangang kapareho ng kanyang employer.

(B) Ang miyembro ng ICOC ay maaaring makibahagi sa 
isang pagdedesisyon na aprubahan o ibigay ang isang 
gawad, utang, o kontrata sa isang entidad para sa layunin ng 
pananaliksik na nauugnay sa sakit na nararanasan ng 
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mga gawad na ibinigay ng CIRM sa grantee bilang suporta 
sa pananaliksik na nakatulong sa paggawa ng produkto.

(iii) Bukod sa kinakailangang mga pagbabayad sa sugnay (i) 
at (ii), sa unang pagkakataon na kumita ang grantee ng mga 
net na komersyal na kita mula sa produkto na lampas sa 
limang daang milyong dolyar ($500,000,000) sa isang taon 
ng kalendaryo, dapat magsagawa ang grantee ng 
karagdagang isang beses na pagbabayad sa Pangkalahatang 
Pondo na katumbas ng tatlong beses ng kabuuang halaga ng 
grant o mga grant na ibinigay ng ClRM sa grantee bilang 
suporta sa pananaliksik na nakatulong sa paglikha 
ng produkto.

(iv) Bukod sa kinakailangang mga pagbabayad sa sugnay 
(i), (ii), at (iii), sa unang pagkakataon na kumita ang grantee 
ng mga net na komersyal na kita mula sa produkto na 
katumbas o lagpas sa limang daang milyong dolyar 
($500,000,000) sa isang taon ng kalendaryo, dapat ay 
taunang magbayad ang grantee sa Pangkalahatang Pondo ng 
1 porsyento ng net na komersyal na kita na labis sa limang 
daang milyong dolyar ($500,000,000) sa panahon ng 
anumang patent na sumasaklaw sa imbensyon o teknolohiya, 
kung kinuhanan ng grantee ng patent ang imbensyon o 
teknolohiya nito at tumanggap ito ng gawad o mga gawad ng 
CIRM na nagkakahalaga nang mahigit sa limang milyong 
dolyar ($5,000,000) bilang suporta sa pananaliksik na 
nakatulong sa paglikha ng produkto.

(3) May awtoridad ang ICOC na pagtibayin ang mga 
regulasyon upang maipatupad ang subdibisyong ito. May 
awtoridad din ang ICOC na baguhin ang mga formula na 
tinukoy sa subparagraph (A) at (B) ng talata (2) sa 
pamamagitan ng mga regulasyon kung mapagpapasyahan ng 
ICOC alinsunod sa talata (1) na kinakailangan ang 
pagbabago upang matiyak na hindi mahahadlangan sa hindi 
makatuwirang paraan ang mahalagang medikal na 
pananaliksik, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, 
pagpapaunlad ng therapy at malawakang paghahatid ng mga 
therapy sa mga pasyente, o upang matiyak na may 
pagkakataon ang Estado ng California na makinabang sa 
mga patent, royalty, at lisensya na resulta ng pangunahing 
pananaliksik, pagpapahusay ng therapy, at klinikal na 
pagsubok. Dapat abisuhan ng ICOC ang naaangkop na piskal 
at mga komite sa patakaran tungkol sa Lehislatura 10 araw 
ng kalendaryo bago nito gamitin ang awtoridad nitong 
bumoto sa pagbabago ng mga formula na tinukoy sa 
subparagraph (A) at (B) ng talata (2). Hindi nilalayon sa 
mga amyendang ginawa sa subdibisyong ito na maapektuhan 
ang awtoridad ng institusyon na baguhin ang mga probisyong 
nakatakda sa subdibisyong ito alinsunod sa talatang ito, 
kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, anumang 
pagbabagong ginawa bago ang petsa ng pagkakaroon ng bisa 
ng inisyatibang nag‑aamyenda sa subdibisyong ito.

(k) Kagustuhan para sa Mga Supplier sa California

Dapat magtakda ang ICOC ng mga pamantayan upang 
matiyak na bibili ang mga grantee ng mga produkto at 
serbisyo mula sa mga supplier sa California sa lawak na 
makatwiran hangga't maaari, sa pagsisikap nang may 
magandang hangarin na makamit ang layunin ng mahigit sa 
50 porsyento ng mga naturang pagbili mula sa mga supplier 
sa California.

(l) Mga Karagdagang Kinakailangan sa Pananagutan

Upang matiyak ang mahigpit na pananagutan at pagiging 
malinaw, kabilang ang mga mahigpit na panuntunan sa 
salungatan ng interes, etikal na pamantayan sa pananaliksik 
at pagtalakay, at hiwalay na pag‑audit sa pananalapi, dapat 
isapanahon ng ICOC kada apat na taon, sa sarili nitong 

(2) Kasama dapat sa mga pamantayang ito ang kahit man 
lang pag‑aatas sa mga grantee ng CIRM, bukod sa mga 
tatanggap ng utang at tatanggap ng gawad sa mga pasilidad, 
na magbigay ng bahagi ng kitang matatanggap nila mula sa 
paglilisensya o sariling komersyalisasyon ng imbensyon o 
teknolohiyang magmumula sa pananaliksik na pinopondohan 
ng CIRM, gaya ng nakatakda sa ibaba. Ang lahat ng kitang 
matatanggap alinsunod sa talatang ito o sa mga regulasyong 
pinagtibay upang maipatupad ang talatang ito ay dapat 
ideposito sa Pangkalahatang Pondo para magamit nang 
naaayon sa Seksyon 202(c)(7) ng Titulo 35 ng Kodigo ng 
Estados Unidos, kung nalalapat.

(A) (i) Ang grantee na naglilisensya ng imbensyon o 
teknolohiyang nagmumula sa isang programa sa 
pananaliksik na pinopondohan ng CIRM, ilan man ang 
ibinigay na mga gawad sa programa sa pananaliksik na iyon, 
ay dapat magbayad ng 25 porsyento ng mga kitang 
natatanggap nito na labis sa limang daang libong dolyar 
($500,000), kapag pinagsama‑sama, sa Pangkalahatang 
Pondo. Ang halaga ng threshold na limang daang libong 
dolyar ($500,000) ay taunang isasaayos nang batay sa 
multiple ng fraction, kung saan ang denominator ay ang 
Indise ng Presyo ng Mamimili, Lahat ng Mamimili sa 
Lungsod, Lahat ng Bagay (San Francisco‑Oakland‑San Jose; 
1982–84=100) ayon sa inihanda ng Kawanihan ng 
Estadistika ng Paggawa ng Kagawaran ng Paggawa ng 
Estados Unidos at inilathala para sa buwan ng Oktubre 
2009, at kung saan ang numerator ay ang indise na 
inilathala para sa buwan kung kailan matatanggap ng 
grantee ang gawad. Para sa mga gawad na ibibigay sa o 
pagkatapos ng Nobyembre 5, 2020, ang halaga ng threshold 
na limang daang libong dolyar ($500,000) ay taunang 
isasaayos nang batay sa multiple ng fraction, kung saan ang 
denominator ay ang Indise ng Presyo ng Mamimili, Lahat ng 
Mamimili sa Lungsod, Lahat ng Bagay (San 
Francisco‑Oakland‑San Jose; 1982–84=100) ayon sa 
inihanda ng Kawanihan ng Estadistika ng Paggawa ng 
Kagawaran ng Paggawa ng Estados Unidos at inilathala para 
sa buwan ng Oktubre 2020, at kung saan ang numerator ay 
ang indise na inilathala para sa buwan kung kailan 
matatanggap ng grantee ang gawad.

(ii) Kung ang mga pinagkukunan ng pondo na bukod sa 
CIRM ay direktang nag‑aambag sa pagpapahusay ng 
imbensyon o teknolohiya, kakalkulahin ang balik sa 
Pangkalahatang Pondo nang gaya ng sumusunod: Hahatiin 
ang halaga ng pagpopondo ng CIRM para sa imbensyon o 
teknolohiya sa kabuuan ng pagpopondong ibinibigay ng 
lahat ng pinagkukunan, at imu‑multipy ang fraction na iyon 
sa 25. Ang numerong iyon ay ang porsyento na dapat ilagay 
sa Pangkalahatang Pondo.

(B) (i) Ang grantee na sariling nagkakalakal ng produktong 
resulta ng imbensyon o teknolohiyang nagmumula sa 
pananaliksik na pinopondohan ng CIRM ay dapat magbayad 
ng halaga sa Pangkalahatang Pondo na katumbas ng tatlong 
beses ng kabuuang halaga ng gawad o mga gawad ng CIRM 
na natanggap ng grantee bilang suporta sa pananaliksik na 
nakatulong sa paggawa ng produkto. Ang antas ng 
pagbabayad ng royalty ay sa antas dapat na 3 porsyento ng 
taunang net na kitang natanggap ng grantee mula 
sa produkto.

(ii) Bukod sa kinakailangang pagbabayad sa sugnay (i), sa 
unang pagkakataon na kumita ang grantee ng mga net na 
komersyal na kita mula sa produkto na lampas sa dalawang 
daan at limampung milyong dolyar ($250,000,000) sa 
isang taon ng kalendaryo, dapat magsagawa ang grantee ng 
isang beses na pagbabayad sa Pangkalahatang Pondo na 
katumbas ng tatlong beses ng kabuuang halaga ng gawad o 
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at mga propesyonal na caregiver na nagbibigay ng suportang 
pangangalaga.

(4) (5) Mga Batas sa Pagkapribado ng Pasyente

Mga pamantayan upang matiyak ang pagsunod sa mga 
pang‑estado at pederal na batas sa pagkapribado 
ng pasyente.

(5) (6) Mga Limitasyon sa Mga Pagbabayad para sa 
Mga Cell

Mga pamantayang naglilimita sa mga pagbabayad para sa 
pagbili ng mga stem cell o stem cell line sa makatuwirang 
pagbabayad para sa mga gastos sa pag‑aalis, pagproseso, 
pagtatapon, pagpreserba, pagkontrol sa kalidad, pag‑iimbak, 
pag‑transplant, o pag‑implant o legal na transaksyon o iba 
pang gastos sa pangangasiwa na nauugnay sa mga medikal 
na pamamaraang ito at partikular na nagsasama ng 
anumang kinakailangang pagbabayad para sa mga medikal o 
siyentipikong teknolohiya, produkto, o proseso para sa mga 
bayarin sa royalty, patent, o paglilisensya o iba pang gastos 
para sa intelektwal na ari‑arian.

(6) (7) Mga Limitasyon sa Panahon ng Pagkuha ng 
Mga Cell

Mga pamantayang nagtatakda ng limitasyon sa panahon 
kung kailan maaaring kumuha ng cell sa mga blastocyst, na 
magsisimula sa 8 hanggang 12 araw pagkatapos magsimula 
ang dibisyon ng cell, na hindi kasama ang anumang 
panahon na nagyeyelong nakaimbak ang mga blastocyst 
at/o cell.

(8) Mga Pamantayan para sa Mga Genetic na Medikal na 
Paggamot at Pananaliksik

Mga pamantayan para sa pananaliksik na kinabibilangan ng 
mga genetic na medikal na paggamot na, sa pagpapasya ng 
ICOC, ay pangkalahatang ibabatay sa mga pamantayang 
pinagtibay ng National Academy of Sciences.

SEK. 12. Ang Seksyon 125290.40 ng Kodigo sa 
Kalusugan at Kaligtasan ay inamyendahan upang mabasang:

125290.40. Mga Tungkulin ng ICOC

Isasagawa ng ICOC ang mga sumusunod na tungkulin:

(a) Bantayan ang mga pagpapatakbo ng institusyon.

(b) Bumuo ng mga taunan at pangmatagalang estratehikong 
plano sa pananaliksik at pananalapi para sa institusyon.

(c) Gumawa ng mga pinal na desisyon tungkol sa mga 
pamantayan sa pananaliksik at ibinibigay na gawad sa 
California sa buong espektro ng pagpapaunlad at paghahatid 
ng pananaliksik at therapy, mula sa pananaliksik para sa 
pagtuklas at maagang pagbuo ng stem cell hanggang sa mga 
klinikal na pagsubok at paghahatid ng therapy.

(d) Tiyakin ang pagkumpleto ng taunang pag‑audit sa 
pananalapi ng mga pagpapatakbo ng institusyon.

(e) Mag‑isyu ng mga pampublikong ulat sa mga aktibidad 
ng institusyon.

(f) Magtakda Bumuo at magpatupad ng mga programa 
upang mapahusay ang access ng pasyente sa mga 
abot‑kayang stem cell at mga nauugnay na paggamot at 
lunas sa pamamagitan ng mga pampublikong ospital at 
klinika at magtakda ng mga patakaran tungkol sa mga 
karapatan sa intelektwal na ari‑arian na nagmumula sa 
pananaliksik na pinopondohan ng institusyon.

(g) Magtakda at magbantay ng mga programa sa 
pananaliksik, pagpapaunlad ng therapy, at paghahatid ng 
therapy ng institusyon, kabilang ang, ngunit hindi limitado 
sa, mga programa ng Alpha Stem Cell Clinic at Mga Sentro 

pagpapasya, ang mga pamantayang nauugnay sa mga 
panuntunan sa salungatan ng interes, etikal na pananaliksik 
at pagtalakay, at hiwalay na pag‑audit sa pananalapi, upang 
maihanay sa pangkalahatan sa mga pamantayang pinagtibay 
ng National Academy of Sciences sa lawak na naaayon ang 
mga pamantayang iyon sa mga kinakailangan ayon sa 
saligang‑batas at legal na kinakailangang nalalapat 
sa institusyon.

SEK. 11. Ang Seksyon 125290.35 ng Kodigo sa 
Kalusugan at Kaligtasan ay inamyendahan upang mabasang:

125290.35. Mga Pamantayan sa Medikal at Siyentipikong 
Pananagutan

(a) Mga Medikal na Pamantayan

Upang maiwasan ang pagdodoble o mga salungatan sa mga 
teknikal na pamantayan para sa siyentipiko at medikal na 
pananaliksik, sa mga alternatibong programa ng estado, 
bubuo ang institusyon ng sarili nitong mga pamantayan sa 
agham at medisina upang maisagawa ang mga partikular na 
kontrol at layunin ng batas, sa kabila ng subdibisyon (b) ng 
Seksyon Seksyon 125300, Sections 125320, 125118, 
125118.5, 125119, 125119.3, at 125119.5, o 
anupamang batas o regulasyon ng estado sa kasalukuyan o 
hinaharap na tumatalakay sa pag‑aaral at pananaliksik ng 
mga pluripotent stem cell at/o progenitor cell, o iba pang 
mahalagang oportunidad sa pananaliksik, maliban sa 
Seksyon 125315. Ang ICOC, ang mga komiteng 
nagtatrabaho rito, at ang mga grantee nito ay papamahalaan 
lang ng mga probisyon ng batas na ito sa pagtatakda ng mga 
pamantayan, sa pagbibigay ng mga gawad, at sa 
pagsasagawa ng mga gawad na ibinigay alinsunod sa batas 
na ito.

(b) Dapat magtakda ng mga pamantayan ang ICOC gaya 
ng sumusunod:

(1) May‑kabatirang Pahintulot

Mga pamantayan sa pagkuha ng may‑kabatirang pahintulot 
ng mga donor, pasyente, o kalahok sa pananaliksik, na sa 
umpisa ay pangkalahatang ibabatay sa mga pamantayang 
ipinatupad noong Enero 1, 2003, para sa lahat ng 
pananaliksik na pinopondohan ng National Institutes of 
Health, na may mga pagbabago upang umakma sa misyon 
at mga layunin ng institusyon.

(2) Mga Kontrol sa Pananaliksik na Kinauugnayan ng 
Mga Tao

Mga pamantayan para sa pagsusuri ng pananaliksik na 
kinabibilangan ng mga taong kalahok na sa umpisa ay 
pangkalahatang ibabatay sa mga pamantayan ng Lupon sa 
Pagsusuri ng Institusyon na ipinahayag ng National 
Institutes of Health at nagkaroon ng bisa noong Enero 1, 
2003, na may mga pagbabago upang umakma sa misyon at 
mga layunin ng institusyon.

(3) Pagbabawal sa Pagbabayad

Mga pamantayang nagbabawal sa pagbabayad sa mga donor 
o kalahok sa pananaliksik, pero nagpapahintulot sa 
pagbabayad ng mga gastos.

(4) Pinahihintulutang Pagbabayad ng Ginastos

Mga pamantayang nagpapahintulot sa pagbabayad ng mga 
gastos, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga medikal 
na gastos at gastos sa matutuluyan, mga pagkain, at 
pagbiyahe, sa mga kalahok sa pananaliksik at tagapag‑alaga 
upang matiyak na magagawang makapunta sa mga klinikal 
na pagsubok. Para sa mga layunin ng talatang ito, kabilang 
sa “mga caregiver” ang mga miyembro ng pamilya, kaibigan, 
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Kontroler, at sa Lehislatura sa loob ng 30 araw mula nang 
magawa ito. Kabilang dapat sa plano sa paghalili ang, 
ngunit hindi limitado sa:

(1) Pagtatasa ng pamumunong kinakailangan bago 
magsimula ng paghahanap.

(2) Balangkas ng mga pamamaraan sa paghahali.

(3) Mga istratehiya upang matiyak ang matagumpay na 
pagpasa ng kaalaman.

(q) Sa ilalim ng mga paghihigpit na itinakda sa artikulong 
ito, bumuo ng mga pamantayan sa salungatan ng interes, at 
sa pagpapasya nito, kumonsulta sa National Academy of 
Sciences at sa Working Group para sa Mga Pamantayan sa 
Siyentipiko at Medikal na Pananagutan, para sa 
pagsasaalang‑alang ng mga gawad na pagpopondo batay sa 
pinakamahuhusay na kasanayang itinakda ng National 
Academy of Sciences upang maiwasan ang mga salungatan 
ng interes sa pagbibigay ng pondo sa pananaliksik at 
maisapanahon ang mga pamantayang iyon nang hindi 
bababa sa kada apat na taon upang, sa pagpapasya ng 
ICOC, pangkalahatang maiakma sa mga pamantayang 
pinagtibay ng National Academy of Sciences, sa ilalim ng 
mga kinakailangan ayon sa saligang‑batas at legal na 
kinakailangang nalalapat sa institusyon.

SEK. 13. Ang Seksyon 125290.45 ng Kodigo ng 
Kalusugan at Kaligtasan ay inamyendahan upang mabasang:

125290.45. Mga Pagpapatakbo ng ICOC

(a) Mga Legal na Pagkilos at Pananagutan

(1) Maaaring magdemanda at mademanda ang institusyon.

(2) Batay sa mga pamantayan ng ICOC, ang mga grantee ng 
institusyon ay dapat magbayad ng danyos o magseguro at 
hindi panagutin ang institusyon laban sa anuman at sa lahat 
ng pagkalugi, paghahabol, pinsala, gastusin, o pananagutan, 
kabilang ang mga bayarin sa abugado, na magreresulta mula 
sa pananaliksik na isinagawa ng grantee alinsunod sa 
gawad, at/o, bilang alternatibo, dapat pangalanan ng mga 
grantee ang institusyon bilang karagdagang nakaseguro at 
dapat silang magsumite ng patunay ng naturang seguro.

(3) Dahil sa siyentipiko, medikal, at teknikal na katangian 
ng mga isyung kinakaharap ng ICOC, at sa kabila ng 
nakasaad sa Seksyon 11042 ng Kodigo ng Pamahalaan, 
awtorisado ang institusyon na magpanatili ng abugado mula 
sa labas kapag napagpasyahan ng ICOC na kinakailangan ng 
institusyon ng mga espesyal na serbisyong hindi ibinibigay 
ng tanggapan ng Pangkalahatang Abugado.

(4) Maaaring pumasok ang institusyon sa anumang kontrata 
o obligasyon na awtorisado o pinahihintulutan ng batas.

(b) Mga Tauhan

(1) Dapat ay pana‑panahong tukuyin ng ICOC ang kabuuang 
bilang ng mga awtorisadong empleyado para sa institusyon, 
kung saan hindi dapat lumampas ang bilang sa 
70 empleyado (katumbas ng full‑time), hindi kasama ang 
mga miyembro ng mga working group at ang mga miyembro 
ng ICOC, na hindi dapat ituring na mga empleyado ng 
institusyon, at hindi kasama ang hanggang sa 15 
karagdagang empleyado ng institusyon (katumbas ng 
full‑time) na sumusuporta sa pagbuo ng mga patakaran at 
programang makakatulong sa pagiging available at abot‑kaya 
para sa mga taga‑California ng mga paggamot at lunas na 
manggagaling sa pananaliksik na pinopondohan ng 
institusyon. Ang limitasyon sa mga empleyado ay hindi 
dapat malapat sa mga empleyadong pinopondohan sa 
pamamagitan ng mga mapagkukunang maliban sa mga kita 
sa bono o sa Pangkalahatang Pondo. Ang ICOC ay dapat 

ng Kahusayan sa Pangangalaga sa Komunidad, pagsasanay 
at fellowship, at pinaghahatiang laboratoryo sa pananaliksik.

(h) Magtakda at magbantay ng pagbuo ng mga patakaran at 
programa na nakakatulong upang maging available at 
abot‑kaya ang mga paggamot at lunas mula sa pananaliksik 
na pinopondohan ng institusyon para sa mga pasyente sa 
California, sa pamamagitan ng pakikipag‑ugnayan sa mga 
tagabigay ng pangangalagang pangkalusugan, institusyon sa 
pagpapahusay ng pananaliksik at therapy, negosyo, ahensiya 
ng pamahalaan, pilantropo, foundation, at pangkat sa 
pagtataguyod ng pasyente, at batay sa mga rekomendasyon 
ng Working Group para sa Pagiging Accessible at Pagiging 
Abot‑kaya ng Mga Paggamot at Lunas.

(g) (i) Magtakda ng mga panuntunan at alituntunin para sa 
pagpapatakbo ng ICOC at mga working group nito.

(h) (j) Magsagawa ng lahat ng iba pang pagkilos na 
kinakailangan o naaangkop sa paggamit ng kapangyarihan, 
awtoridad, at hurisdiksyon nito sa institusyon.

(i) (k) Pumili ng mga miyembro ng mga working group.

(j) (l) Pagtibayin, amyendahan, at ipawalang‑bisa ang mga 
panuntunan at regulasyon upang maisagawa ang mga 
layunin at probisyon ng kabanatang ito, at upang 
mapamahalaan ang mga pamamaraan ng ICOC. Maliban 
kung may nakasaad sa subdibisyon (k) (m), dapat pagtibayin 
ang mga panuntunan at regulasyong ito nang alinsunod sa 
Batas sa Pamamaraan ng Pangangasiwa (Administrative 
Procedure Act) (Kodigo ng Pamahalaan, Titulo 2, Dibisyon 
3, Bahagi 1, Kabanata 4.5 3.5, Seksyon 11371 11340 at 
mga kasunod).

(k) (m) Sa kabila ng nakasaad sa Batas sa Pamamaraan ng 
Pangangasiwa (APA), at para mapabilis ang agarang 
pagsisimula ng pananaliksik na nasasaklawan ng kabanatang 
ito, maaaring pagtibayin ng ICOC ang mga pansamantalang 
regulasyon nang hindi sumusunod sa mga pamamaraang 
nakatakda sa APA. Mananatiling may‑bisa ang mga 
pansamantalang regulasyon sa loob ng 270 araw maliban na 
lang kung mas maagang mapapawalang‑bisa ng mga 
regulasyong pinagtibay nang alinsunod sa APA. Para sa mga 
layunin ng subdibisyon (l), hindi ituturing na mga regulasyon 
ang mga kahilingan para sa mga aplikasyon, pag‑aanunsyo 
ng programa, at abiso tungkol sa gawad.

(l) (n) Hilingin ang pag‑isyu ng mga bono mula sa Komite 
sa Pananalapi ng Pananaliksik at Mga Lunas na Nauugnay 
sa Stem Cell ng California at utang mula sa Pooled Money 
Investment Board.

(m) (o) Maaaring baguhin sa bawat taon ang mga programa 
sa pagpopondo at pananalapi nito upang masulit ang 
kakayahan ng institusyon na makamit ang layuning maging 
positibo ang kita ng mga aktibidad nito para sa Estado ng 
California sa unang limang taon nito ng pagpapatakbo nang 
hindi naaapektuhan ang pag‑usad ng pangunahing programa 
nito sa medikal at siyentipikong pananaliksik.

(n) (p) Sa kabila ng nakasaad sa Seksyon 11005 ng Kodigo 
ng Pamahalaan, tumanggap ng karagdagang kita at tunay at 
personal na ari‑arian, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, 
mga regalo, royalty, interes, at paglalaan na maaaring 
gamiting pandagdag sa taunang pagpopondo ng gawad sa 
pananaliksik at sa mga pagpapatakbo ng institusyon.

(o) Sa ilalim ng patnubay ng ICOC, dapat magsawa ang 
institusyon ng plano sa paghalili na tumutugon sa mga 
pagbabago sa pamumuno sa institusyon at sa ICOC na 
ginawa upang mabawasan ang pagkaantala at mga hindi 
kaaya‑ayang epekto sa mga aktibidad ng institusyon. 
Magpapadala ng kopya ng plano sa paghalili sa Gobernador, 



100 | Teksto ng Iminumungkahing Bono

TEKSTO NG IMINUMUNGKAHING BONO PROPOSISYON 14 IPINAGPATULOY

14
(3) Ang ICOC ay dapat na magtakda ng pang‑araw‑araw na 
pamantayan sa rate sa pagpapakonsulta at pag‑reimburse ng 
gastos para sa mga miyembro ng lahat ng working group 
nito, kabilang ang mga miyembrong itinalaga ng ICOC 
alinsunod sa mga talata (3), (4), (5), at (6) ng subdibisyon 
(a) ng Seksyon 125290.20. Dapat na kasama sa 
pang‑araw‑araw na rate sa pagpapakonsulta ang oras na 
ginugol sa paghahanda para sa, at pakikilahok sa, mga 
pagpupulong ng institusyon, working group, at ICOC at 
dapat na magsama ng kabayaran at pag‑reimburse ng gastos 
para sa mga caregiver kapag kinakailangan upang 
mapangasiwaan ang pakikilahok ng isang miyembro sa isang 
pagpupulong bilang resulta ng medikal na kundisyon 
ng miyembro.

(4) Sa kabila ng anumang sumasalungat sa Seksyon 19825 
ng Kodigo ng Pamahalaan, dapat na magtakda ang ICOC ng 
kabayaran para sa chairperson, vice chairperson, at pangulo 
at iba pang opisyal, at para sa mga siyentipiko, medikal, 
teknikal, at administratibong tauhan ng institusyon na nasa 
hanay ng mga antas ng kabayaran para sa mga ehekutibong 
opisyal at mga siyentipiko, medikal, teknikal, at 
administratibong tauhan ng mga paaralan sa medisina sa 
loob ng system ng Unibersidad ng California at ng non‑profit 
na akademikong institusyon at institusyon para sa 
pananaliksik na inilalarawan sa talata (2) ng subdibisyon (a) 
ng Seksyon 125290.20, at mga rate para sa pag‑reimburse 
ng gastos sa pagbiyahe at mga limitasyon sa gastos sa 
paglipat at relokasyon.

SEK. 14. Ang Seksyon 125290.50 ng Kodigo sa Kalusugan 
at Kaligtasan ay inaamyendahan upang mabasang:

125290.50. Mga Siyentipiko at Medikal na Working 
Group—Pangkalahatan

(a) Ang institusyon ay dapat magkaroon ng naitatag na tatlo 
apat na magkakahiwalay na siyentipiko at medikal na 
working group gaya sa sumusunod:

(1) Working Group para sa Pagpopondo ng Siyentipiko at 
Medikal na Pananaliksik.

(2) Working Group para sa Mga Pamantayan sa Siyentipiko 
at Medikal na Pananagutan.

(3) Working Group para sa Mga Pasilidad sa Siyentipiko at 
Medikal na Pananaliksik.

(4) Working Group para sa Pagiging Accessible at Pagiging 
Abot‑kaya ng Mga Paggamot at Lunas.

(b) Mga Miyembro ng Working Group

(1) Ang mga pagtatalaga ng mga miyembro ng mga 
siyentipiko at medikal na working group ay dapat na isagawa 
sa pamamagitan ng mayoryang bilang ng boto ng korum ng 
ICOC, sa loob ng 30 araw mula sa petsa ng eleksyon at 
pagtatalaga ng mga inisyal na miyembro ng ICOC. Ang 
termino ng mga miyembro ng working group ay anim na taon 
ngunit, pagkatapos ng mga unang anim na taong termino, 
ang mga termino ng mga miyembro ay pagsasalit‑salitin 
nang sa gayon, ang isangkatlo sa mga miyembro ay 
mahahalal para sa isang terminong magtatapos pagkalipas 
ng dalawang taon, ang isangkatlo ng mga miyembro ay 
mahahalal para sa isang terminong magtatapos pagkalipas 
ng apat na taon, at ang isangkatlo pa ng mga miyembro ay 
mahahalal para sa isang terminong magtatapos pagkalipas 
ng anim na taon. Anim na taon ang tagal ng magkakasunod 
na termino. Ang mga miyembro ng working group ay 
maaaring manungkulan sa loob ng maximum na 
dalawang magkasunod na termino, kung muling magtatalaga 
ang ICOC, sa pamamagitan ng dalawang‑katlo ng mga boto 
ng korum, ng mga miyembro nghindi ICOC na working group 

pumili ng chairperson, vice chairperson, at pangulo na 
gagamit sa mga kapangyarihang inilaan sa kanila ng ICOC. 
Ang mga sumusunod na tungkulin ay nalalapat sa 
chairperson, vice chairperson, at pangulo:

(A) Ang mga pangunahing responsibilidad ng chairperson ay 
pamahalaan ang agenda at daloy ng trabaho ng ICOC 
kabilang ang lahat ng ebaluwasyon at pag‑apruba ng mga 
gawad, loan, pasilidad, at pamantayang ebaluwasyon ng 
mga siyentipiko at medikal na working group, at 
pangasiwaan ang lahat ng taunang ulat at mga kinakailangan 
para sa pananagutan sa publiko; pamahalaan at optimisahin 
ang mga plano sa paglalaan ng pananalapi sa bono at plano 
sa daloy ng pera sa pagpopondo ng institusyon; 
makipag‑ugnayan sa Lehislatura ng California, sa Kongreso 
ng United States, sa sistema ng pangangalagang 
pangkalusugan ng California, at sa publiko ng California; 
optimisahin ang lahat ng oportunidad sa pagpapalawig ng 
pananalapi para sa institusyon, kabilang nang walang 
limitasyon ang, pagbuo ng mga matching fund o 
karagdagang pondo sa pamamagitan ng mga kolaborasyon 
sa iba pang estado, bansa, teritoryo, o institusyon; at 
pangunahan ang mga negosasyon para sa mga kasunduan, 
patakaran, at tuntunin ng kontrata sa intelektwal na 
ari‑arian. Ang chairperson ay dapat ding magsilbi bilang 
isang miyembro ng Working Group para sa Pagiging 
Accessible at Pagiging Abot‑kaya ng Mga Paggamot at 
Lunas, Working Group para sa Mga Pamantayan sa 
Siyentipiko at Medikal na Pananagutan, at Working Group 
para sa Mga Siyentipiko at Medikal na Pasilidad para sa 
Pananaliksik at bilang isang ex officio na miyembro ng 
Working Group para sa Pagpopondo ng Siyentipiko at 
Medikal na Pananaliksik. Ang mga pangunahing 
responsibilidad ng vice chairperson ay suportahan ang 
chairperson sa lahat ng tungkulin at isagawa ang mga 
tungkuling iyon kapag wala ang chairperson.

(B) Ang mga pangunahing tungkulin ng pangulo ay magsilbi 
bilang punong tagapagpaganap ng institusyon; mag‑recruit 
ng pinakamagagaling na siyentipiko at doktor sa United 
States upang manungkulan sa mga working group nito; 
magsilbi sa institusyon sa mga working group nito; 
pangasiwaan ang mga tauhan ng ICOC at lumahok sa 
proseso ng pagsuporta sa lahat ng kinakailangan ng working 
group upang makabuo ng mga rekomendasyon sa mga 
gawad, loan, pasilidad, at pamantayan pati na upang 
pangasiwaan at suportahan ang proseso ng ICOC sa 
pagsusuri at pagkilos sa mga rekomendasyon na iyon, sa 
pagpapatupad ng lahat ng pasya sa mga ito at sa mga 
pangkalahatang usapin ng ICOC; mag‑hire, mangasiwa, at 
mamahala ng mga tauhan ng institusyon; bumuo ng mga 
programa sa pagkontrol ng badyet at gastos ng institusyon; 
pamahalaan ang pagsunod sa lahat ng panuntunan at 
regulasyon ng ICOC, kabilang ang performance ng lahat ng 
tatanggap ng gawad; at pamahalaan at ipatupad ang lahat 
ng kasunduan sa intelektwal na ari‑arian at anupamang 
kontratang nauugnay sa institusyon o sa pananaliksik na 
pinopondohan nito.

(2) Ang bawat miyembro ng ICOC, maliban sa chairperson, 
vice chairperson, at pangulo ang mga miyembrong itinalaga 
alinsunod sa mga talata (3), (4), (5), at (6) ng subdibisyon 
(a) ng Seksyon 125290.20, na dapat suwelduhan alinsunod 
sa talata (3), ay dapat na makatanggap ng per diem na isang 
daang dolyar ($100) kada araw (ina‑adjust taon‑taon para sa 
gastos sa pamumuhay) para sa bawat araw na tunay na 
ginugol para sa pagsasagawa ng mga tungkulin ng 
miyembro, kasama ang makatuwiran at kinakailangang 
pagbiyahe at iba pang gastusing natamo sa pagsasagawa ng 
mga tungkulin ng miyembro.
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(f) Mga Talaan ng Working Group

Ang lahat ng talaan ng mga working group na isusumite 
bilang bahagi ng mga rekomendasyon ng mga working group 
sa ICOC para sa pag‑apruba ay dapat na mapailalim sa 
Batas sa mga Pampublikong Talaan. Maliban kung 
nakalagay sa subdibisyong ito, hindi dapat mapasailalim 
ang mga working group sa mga probisyon ng Artikulo 9 
(simula sa Seksyon 11120) ng Kabanata 1 ng Bahagi 1 ng 
Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan, o Artikulo 
1 (simula sa Seksyon 6250) ng Kabanata 3.5 ng Dibisyon 7 
ng Titulo 1 ng Kodigo ng Pamahalaan.

SEK. 15. Ang Seksyon 125290.55 ng Kodigo sa Kalusugan 
at Kaligtasan ay inaamyendahan upang mabasang:

125290.55. Working Group para sa Mga Pamantayan sa 
Siyentipiko at Medikal na Pananagutan

(a) Pagiging miyembro

Ang Working Group para sa Mga Pamantayan sa Siyentipiko 
at Medikal na Pananagutan ay dapat na magkaroon ng 
19 na miyembro gaya ng sumusunod:

(1) Limang miyembro ng ICOC mula sa 10 grupong 
nakatuon sa mga larangang partikular sa isang sakit na 
inilalarawan sa mga talata (3), (4), at (5) ng subdibisyon (a) 
ng Seksyon 125290.20 o mula sa mga miyembrong 
itinalaga alinsunod sa talata (6) ng subdibisyon (a) ng 
Seksyon 125290.20.

(2) Siyam na siyentipiko at clinician na kilala sa bansa sa 
larangan ng pananaliksik sa pluripotent at progenitor cell.

(3) Apat na medical ethicist.

(4) Ang Chairperson ng ICOC.

(b) Mga Tungkulin

Ang Working Group para sa Mga Pamantayan sa Siyentipiko 
at Medikal na Pananagutan ay dapat magkaroon ng 
sumusunod na tungkulin:

(1) Magrekomenda ng mga siyentipiko, medikal, at etikal na 
pamantayan sa ICOC.

(2) Magrekomenda sa ICOC ng mga pamantayan para sa 
lahat ng medikal, socioeconomic, at pinansyal na aspeto ng 
mga klinikal na pagsubok at paghahatid ng therapy sa mga 
pasyente, kabilang, higit sa lahat, ang mga pamantayan 
para sa mga ligtas at etikal na pamamaraan sa pagkuha ng 
mga materyal at cell para sa pananaliksik at mga klinikal na 
pagsisikap para sa naaangkop na paggamot ng mga subject 
na tao sa medikal na pananaliksik alinsunod sa talata (2) ng 
subdibisyon (b) ng Seksyon 125290.35, at upang matiyak 
ang pagsunod sa mga batas sa privacy ng pasyente.

(3) Magrekomenda sa ICOC ng pagbabago ng mga 
pamantayang inilalarawan sa mga talata (1) at (2) kung 
kinakailangan.

(4) Magbigay ng mga rekomendasyon sa ICOC kaugnay ng 
pangangasiwa ng pinopondohang pananaliksik upang 
matiyak ang pagsunod sa mga pamantayang inilalarawan sa 
mga talata (1) at (2).

(5) Payuhan ang ICOC, ang Working Group para sa 
Pagpopondo ng Siyentipiko at Medikal na Pananaliksik, at 
ang Working Group para sa Siyentipiko at Medikal na 
Pasilidad para sa Pananaliksik, sa isang tuloy‑tuloy na 
paraan, batay sa nauugnay na isyu sa etika at regulasyon.

SEK. 16. Ang Seksyon 125290.60 ng Kodigo sa 
Kalusugan at Kaligtasan ay inaamyendahan upang 
mabasang:

upang manungkulan sa loob ng mahigit sa dalawang 
magkasunod na termino.

(2) Ang pagtatalaga ng mga miyembro ng Working Group 
para sa Pagiging Accessible at Pagiging Abot‑kaya ng Mga 
Paggamot at Lunas ay dapat gawin sa pamamagitan ng 
mayoryang boto ng korum ng ICOC, sa loob ng 90 araw mula 
sa petsa ng pagkakaroon ng bisa ng inisyatibong 
nagdaragdag sa talatang ito. Ang termino ng mga miyembro 
ng working group ay anim na taon, at maaaring manungkulan 
ang mga miyembro nang dalawang magkasunod na termino, 
kung muling magtatalaga ang ICOC, sa pamamagitan ng 
dalawang‑katlo ng boto ng korum, ng mga miyembro ng 
hindi ICOC na working group upang manungkulan sa loob ng 
mahigit sa dalawang magkasunod na termino.

(3) Ang ICOC ay maaaring magtalaga ng mga miyembro 
para sa isang ad hoc na pagboto sa bawat working group 
kung kinakailangan upang makamit ang kadalubhasaan para 
sa isang partikular na session para sa pagsusuri ng eksperto, 
na hindi hihigit sa tatlong miyembro para sa anumang isang 
session para sa pagsusuri ng eksperto.

(c) Mga Pagpupulong ng Working Group

Ang bawat siyentipiko at medikal na working group ay dapat 
na magdaos ng pagpupulong nang hindi bababa sa apat na 
beses kada taon, kung saan ang isa sa mga ito at dapat na 
itakda bilang taunang pagpupulong nito, maliban kung iba 
ang tutukuyin ng institusyon.

(d) Mga Rekomendasyon ng Working Group sa ICOC

Ang mga rekomendasyon ng bawat panel ng mga working 
group ay maaari lamang maipadala sa ICOC sa pamamagitan 
ng boto ng mayorya ng isang korum ng mga miyembro ng 
bawat panel para sa working group na iyon. Kung 
35 porsyento ng mga miyembro ng anumang panel ng 
working group ang magsasama sa isang minoryang posisyon  
ang maggagawad ng puntos sa range ng pagpopondo, isang 
ulat ng rekomendasyon ng minorya, kabilang ang buod ng 
mga kalakasan at kahinaan ng aplikasyon at pagsalungat sa 
rekomendasyon ng mayorya, ang maaari dapat na isumite sa 
ICOC. Dapat na isaalang‑alang ng ICOC ang mga 
rekomendasyon ng mga working group sa paggawa nito ng 
mga pagpapasya kaugnay ng mga aplikasyon para sa 
pananaliksik at mga grant para sa pasilidad at mga 
paggawad ng loan at sa pagpapairal ng mga pamantayan, 
patakaran, at programa sa regulasyon. Ang bawat working 
group ay dapat na magrekomenda sa ICOC ng mga 
panuntunan, pamamaraan, at kasanayan para sa working 
group na iyon.

(e) Salungatan ng Interes

(1) Dapat magkaroon ang ICOC ng mga panuntunan sa 
salungatan ng interes, batay sa mga pamantayang nalalapat 
sa mga miyembro ng mga komite sa siyentipikong pagsusuri 
ng National Institutes of Health, upang mapangasiwaan ang 
pakikilahok ng mga miyembro ng hindi lCOC na 
working group.

(2) Dapat na magtalaga ang ICOC ng opisyal sa etika mula 
sa mga tauhan ng institusyon.

(3) Dahil tagapayo lang ang mga working group at walang 
awtoridad para sa pinal na pagpapasya ang mga ito, ang 
mga miyembro ng mga working group ay hindi dapat ituring 
na pampublikong opisyal, empleyado, o consultant para sa 
mga layunin ng Batas sa Pulitikal na Reporma (Titulo 9 
(simula sa Seksyon 81000) ng Kodigo ng Pamahalaan), 
Seksyon 1090 at 19990 ng Kodigo ng Pamahalaan, at 
Seksyon 10516 at 10517 ng Kodigo ng Pampublikong 
Kontrata.
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mayroong 15 siyentipiko sa isang peer bawat panel para sa 
ekspertong pagsusuri ng kasamahan. Ang mga siyentipikong 
miyembro lang ng Working Group para sa Pagpopondo ng 
Siyentipiko at Medikal na Pananaliksik ang dapat na 
mag‑score ng mga aplikasyon para sa paggawad ng gawad at 
loan para sa siyentipikong merito. Ang naturang pag‑score 
ay dapat na nakabatay sa tatlong magkakahiwalay na 
klasipikasyon—pananaliksik, paglilinang ng therapy, at mga 
klinikal na pagsubok, sa batayang kinabibilangan ng 
sumusunod:

(1) Isang naipamalas na rekord ng pagtatagumpay sa mga 
larangan ng pluripotent stem cell at progenitor cell biology 
at medisina, maliban kung natukoy ang pananaliksik bilang 
isang mahalagang oportunidad sa pananaliksik o sa iba pang 
mahahalagang oportunidad sa pananaliksik.

(2) Ang kalidad ng proposal para sa pananaliksik, ang 
potensyal para sa pagkamit ng makabuluhang pananaliksik, 
o mga klinikal na resulta, ang timetable para sa pagkamit ng 
mga naturang makabuluhang resulta, ang kahalagahan ng 
mga layunin ng pananaliksik, at ang pagiging makabago ng 
iminumungkahing pananaliksik.

(3) Upang matiyak na hindi madodoble ang pagpopondo ng 
institusyon o masasapawan ang isang kasalukuyang 
pagpopondo, dapat na mas bigyan ng prayoridad ang 
pagpopondo sa pananaliksik na nauugnay sa pluripotent 
stem cell at progenitor na hindi, o malamang na hindi, 
makatanggap ng napapanahon o sapat na pederal na 
pagpopondo, na hindi nahahadlangan ng mga limitasyon na 
maaaring makasagabal sa pananaliksik. Alinsunod dito, ang 
iba pang kategorya ng pananaliksik na pinopondohan ng 
National Institutes of Health ay hindi dapat pondohan ng 
institusyon, maliban kung hindi napapanahon o sapat ang 
naturang pagpopondo sa pananaliksik.

(4) Sa kabila ng anumang sumasalungat sa talata (3), ang 
iba pang siyentipiko at medikal na pananaliksik at 
teknolohiya at/o anumang proposal para sa pananaliksik na 
nauugnay sa stem cell na hindi aktwal na pinopondohan ng 
institusyon sa ilalim ng talata (3) ay maaaring pondohan ng 
institusyon kung irerekomenda ng hindi bababa sa 
dalawang‑katlo ng korum ng mga miyembro ng Working 
Group para sa Pagpopondo ng Siyentipiko at Medikal na 
Pananaliksik sa ICOC, o kung tutukuyin ng mayorya ng mga 
korum ng mga miyembro ng ICOC, na ang naturang proposal 
para sa pananaliksik ay isang mahalagang oportunidad 
sa pananaliksik.

SEK. 17. Ang Seksyon 125290.70.5 ay idinaragdag sa 
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, upang mabasang:

125290.70.5. Paglalaan at Alokasyon ng Pondo

(a) Ang mga pera sa Pondo ng California para sa 
Pananaliksik at Mga Lunas na Nauugnay sa Stem Cell ay 
dapat na hati‑hatiin ayon sa sumusunod:

(1) (A) Ang hindi bababa sa 95.5 porsyento ng mga kita sa 
mga bonong inawtorisa alinsunod sa Seksyon 125291.110, 
neto ng mga kita sa bono na inilaan para sa mga layuning 
inilalarawan sa mga talata (4) at (5) ng subdibisyon (a) ng 
Seksyon 125291.100, ay dapat na gamitin para sa mga 
grant at pangangasiwa ng grant gaya ng inilalarawan sa 
kabanatang ito.

(B) Ang hindi bababa sa 98 porsyento ng mga kita sa mga 
bonong ginamit para sa mga gawad ay dapat na gamitin 
para sa mga gawad sa pananaliksik, pagpapahusay ng 
therapy, at paghahatid ng therapy, nang hindi sumosobra sa 
mga sumusunod na halaga, gaya ng isinasaad sa ibaba, na 
ibibigay sa panahon ng unang 10 taon kasunod ng petsa ng 
pagkakaroon ng bisa ng inisyatibang nagdaragdag sa 

125290.60. Working Group para sa Pagpopondo ng 
Siyentipiko at Medikal na Pananaliksik

(a) Pagiging miyembro

Ang Working Group para sa Pagpopondo ng Siyentipiko at 
Medikal na Pananaliksik ay dapat na magkaroon ng hindi 
bababa sa 23 miyembro gaya ng sumusunod:

(1) Pitong miyembro ng ICOC mula sa mga miyembro ng 10 
12 grupo ng adbokasiya laban sa sakit na inilalarawan sa 
mga talata (3), (4), at (5) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 
125290.20 o mula sa mga miyembrong inilalarawan sa 
talata (6) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 125290.20.

(2) Hindi bababa sa 15 siyentipikong kilala sa bansa sa 
larangan ng pananaliksik na nauugnay sa stem cell o iba 
pang mahahalagang oportunidad sa pananaliksik, kung saan 
ang 15 sa kanila ay itatalaga upang manungkulan sa bawat 
panel para sa pagsusuri ng eksperto.

(3) Ang Chairperson ng ICOC.

(b) Mga Tungkulin

Dapat isagawa ng Working Group para sa Pagpopondo ng 
Siyentipiko at Medikal na Pananaliksik ang mga sumusunod 
na tungkulin:

(1) Magrekomenda sa ICOC ng mga interim at pinal na 
batayan, pamantayan, at kinakailangan para sa 
pagsasaalang‑alang ng mga aplikasyon sa pagpopondo at 
para sa paggawad ng mga gawad at loan para sa 
pananaliksik.

(2) Magrekomenda sa ICOC ng mga pamantayan para sa 
siyentipiko at medikal na pangangasiwa ng mga paggawad.

(3) Magrekomenda sa ICOC ng anumang pagbabago sa mga 
batayan, pamantayan, at kinakailangang inilalarawan sa 
mga talata (1) at (2) sa itaas kung kinakailangan.

(4) Magsuri ng mga aplikasyon sa gawad at loan batay sa 
mga batayan, kinakailangan, at pamantayang binuo ng ICOC 
at magbigay ng mga rekomendasyon sa ICOC para sa 
paggawad ng mga grant at loan para sa pananaliksik, 
paglilinang ng therapy, at klinikal na pagsubok, at 
paghahatid ng therapy.

(5) Magsagawa ng peer group ekspertong pagsusuri ng 
kasamahan at mga pagsusuri sa pangangasiwa ng progreso 
ng mga grantee upang matiyak ang pagsunod sa mga 
tuntunin ng paggawad, at makapag‑ulat sa ICOC ng 
anumang rekomendasyon para sa mga susunod na pagkilos.

(6) Magrekomenda sa ICOC ng mga pamantayan para sa 
ebaluwasyon ng mga grantee upang matiyak na sumusunod 
sila sa lahat ng naaangkop na kinakailangan. Ang mga 
naturang pamantayan ay dapat na mag‑atas ng 
pana‑panahong pag‑uulat ng mga grantee at magbigay ng 
awtorisasyon sa Working Group para sa Pagpopondo ng 
Siyentipiko at Medikal na Pananaliksik upang ma‑audit ang 
isang grantee at maipasa sa ICOC ang anumang 
rekomendasyon para sa pagkilos.

(7) Magrekomenda ng mga unang paggawad nito ng grant 
sa loob ng 60 araw mula sa paglalabas ng mga interim 
na pamantayan.

(c) Mga Rekomendasyon para sa Mga Paggawad

Ang mga rekomendasyon sa paggawad ay dapat na 
nakabatay sa isang mahusay na ebaluwasyon gaya 
ng sumusunod:

Ang isang panel para sa peer ekspertong pagsusuri ng 
kasamahan ay dapat na binubuo ng parehong mga 
siyentipiko at mga tagapagtaguyod ng pasyente. Dapat ay 
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Kahusayan para sa Pangkomunidad na Pangangalaga at ang 
hanggang sa kalahati ng 1 porsyento ay dapat na ilaan 
upang maitatag o masuportahan ang mga pinagbabahagiang 
laboratoryo, na nilalayong maging operational sa unang 
limang taon kasunod ng petsa ng pagkakaroon ng bisa ng 
inisyatibang nagdaragdag sa seksyong ito. Ang 
pagpopondong matatanggap ng isang grantee mula sa isang 
paggawad ng institusyon para sa konstruksyon ay dapat na 
mapailalim sa mga umiiral na batas sa sahod.

(5) Dapat limitahan ng institusyon ang mga hindi direktang 
gastos sa hindi hihigit sa 25 porsyento ng paggawad sa 
pananaliksik, nang ibinubukod ang mga halagang kasama sa 
isang paggawad sa pasilidad, maliban na lang kung ang 
limitasyon sa gastos ay maaaring pataasin sa halagang iyon 
kung saan nagbibigay ang grantee ng mga itinumbas na 
pondo na sobra sa 20 porsyento ng halaga ng gawad.

(b) Idinisenyo ang iskedyul sa pagpopondo ng institusyon 
upang makagawa ng positibong stream ng kita sa buwis para 
sa Estado ng California sa panahon ng unang limang taon sa 
kalendaryo kasunod ng pag‑apruba ng mga botante sa 
inisyatibong nagdaragdag sa seksyong ito, nang hindi 
kumukuha ng mga pondo mula sa Pangkalahatang Pondo ng 
estado para sa mga pagbabayad ng principal at interes para 
sa unang limang taon sa kalendaryo na iyon.

(c) Dapat maglaan ang institusyon ng hindi bababa sa isang 
bilyon at limang daang milyong dolyar ($1,500,000,000) 
ng mga kita sa mga bonong inawtorisa alinsunod sa Seksyon 
125291.110 upang makagawa ng mga gawad para sa 
pananaliksik, pagpapahusay ng therapy, at paghahatid ng 
therapy kaugnay ng mga sakit at kundisyong nauugnay sa 
utak at central nervous system, kabilang ang, ngunit hindi 
limitado sa sakit na Alzheimer’s, Parkinson’, stroke, 
dementia, epilepsy, schizophrenia, depresyon, traumatic 
brain injury, kanser sa utak, at autism, at para sa 
pangangasiwa ng gawad at mga pangkalahatang gastos ng 
administrasyon na nauugnay sa mga gawad at loan na ito, 
na napapailalim sa mga limitasyon sa subparagraph (C) ng 
talata (1) at subparagraph (A) ng talata (2) ng 
subdibisyon (a).

(d) Ang alokasyon ng mga kita sa mga bonong inawtorisa 
alinsunod sa Seksyon 125291.30 ay dapat patuloy na 
pamahalaan ayon sa Seksyon 125290.70.

SEK. 18. Ang Seksyon 125291.15 ng Kodigo sa 
Kalusugan at Kaligtasan ay inaamyendahan upang 
mabasang:

125291.15. Gaya ng pagkakagamit sa artikulong ito, ang 
Batas sa Bono ng California sa Pananaliksik at Mga Lunas 
na Nauugnay sa Stem Cell para sa Taong 2004 (California 
Stem Cell Research and Cures Bond Act of 2004), ang mga 
sumusunod na termino ay mayroon ng mga sumusunod 
na kahulugan:

(a) Ang salitang “batas” ay tumutukoy sa Batas ng 
California sa Bono sa Pananaliksik at Mga Lunas na 
Nauugnay sa Stem Cell na bumubuo sa Kabanata 3 (simula 
sa Seksyon 125290.10) ng Bahagi 5 ng Dibisyon 106.

(b) Ang salitang “lupon” o “institusyon” ay tumutukoy sa 
Institusyon ng California para sa Regenerative na Medisina 
na itinalaga alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 
125291.40.

(c) Ang salitang “komite” ay tumutukoy sa Komite sa 
Pananalapi ng California para sa Pananaliksik at Mga Lunas 
na Nauugnay sa Stem Cell na ginawa alinsunod sa 
subdibisyon (a) ng Seksyon 125291.40.

subparagraph na ito, kung saan ang pagbibigay ng pondo 
para sa bawat taon  ay isasagawa nang maaga sa loob ng isa 
hanggang pitong taon, maliban na lang kung ang anumang 
naturang pondo na hindi maibibigay ay maaaring palawigin 
sa loob ng isa o higit pa sa mga susunod na taon. Ang 
maximum na halaga ng pondo para sa pananaliksik na 
ilalaan taon‑taon ay: taon 1, 11 porsyento; taon 2, 
11 porsyento; taon 3 hanggang 10, 9 na porsyento; at taon 
11 at sa bawat taon pagkatapos nito, 6 na porsyento bilang 
kabuuan. Upang maisagawa ang mga layunin ng Seksyon 
125290.75, maaaring gamitin ang hanggang sa 2 porsyento 
ng halagang magagamit para sa mga gawad para sa mga 
pagpapakonsulta sa pananaliksik bilang pagsuporta sa 
access sa, at sa pagiging abot‑kaya ng, mga paggamot at 
lunas na magmumula sa pananaliksik at pagpapahusay at 
paghahatid ng therapy na pinopondohan ng institusyon, 
gaya ng matutukoy ng namamahalang lupon ng institusyon 
batay sa mga rekomendasyon ng Working Group para sa 
Pagiging Accessible at Pagiging Abot‑kaya ng Mga Paggamot 
at Lunas at ng pangulo.

(C) Ang hindi hihigit sa 3 porsyento ng mga kita sa mga 
bonong inawtorisa sa pamamagitan ng Seksyon 
125291.110 ay maaaring gamitin ng institusyon para sa 
mga gastos sa pagpapatupad ng pananaliksik at mga 
pasilidad para sa pananaliksik, kabilang ang pagpapahusay, 
administrasyon, at pangangasiwa sa proseso ng paggawa 
ng gawad.

(2) (A) Ang hindi hihigit sa 3.5 porsyento ng mga kita sa 
mga bonong inawtorisa alinsunod sa Seksyon 125291.110 
ay dapat gamitin para sa gastos sa pangkalahatang 
administrasyon ng institusyon.

(B) Ang hindi hihigit sa 1 porsyento ng mga kita sa mga 
bonong inawtorisa alinsunod sa Seksyon 125291.110 ay 
maaaring gamitin ng institusyon upang mabayaran ang 
gastos ng hanggang sa 15 full‑time na empleyado sa loob ng 
10 hanggang 15 o higit pang taon, kabilang ang, ngunit 
hindi limitado sa, pang‑administratibong suporta, mga 
gastos sa mga pasilidad, suweldo, mga benepisyo, 
pag‑reimburse para sa pagbiyahe, at mga gastos sa 
pagpupulong, upang masuportahan ang trabaho ng 
institusyon upang makabuo ng mga patakaran at programang 
makakatulong sa mga taga‑California na makakuha ng 
access sa mga klinikal na pagsubok sa tao, mga therapy, 
mga paggamot na pang‑mitigate, at mga lunas na 
magmumula sa pananaliksik na pinopondohan ng 
institusyon at upang maisulong ang pagiging accessible at 
pagiging abot‑kaya ng mga klinikal na pagsubok sa tao, mga 
paggamot, at mga lunas para sa mga taga‑California.

(3) Sa alinmang taon, ang anumang bagong pagpopondo 
para sa pananaliksik sa sinumang grantee para sa anumang 
taon ng programa ay limitado lang sa hindi hihigit sa 
1 porsyento ng kabuuang bonong inawtorisa alinsunod sa 
Seksyon 125291.110. Ang limitasyong ito ay dapat na 
hiwalay na isaalang‑alang para sa bawat bagong proposal 
nang hindi isinasama ang anumang pag‑apruba sa nakalipas 
na taon na maaaring magpondo sa mga aktibidad sa 
pananaliksik. Dapat na magsilbing batayan ang 
kinakailangang ito, maliban kung aaprubahan ng 
65 porsyento ng korum ng ICOC ang mas mataas na 
limitasyon para sa grantee na iyon.

(4) Ang hanggang 1.5 porsyento ng mga kita sa mga bonong 
inawtorisa alinsunod sa Seksyon 125291.110, neto ng mga 
gastos na inilalarawan sa mga talata (2), (4), at (5) ng 
subdibisyon (a) ng Seksyon 125291.100, ay dapat na ilaan 
para sa mga grant upang maitatag, masuportahan, o 
mapondohan ang mga operasyon ng Mga Sentro ng 
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Pooled Money Investment Board upang makuha at 
mabayaran ang loan. Ang anumang halagang inutang ay 
dapat ideposito sa pondo na ilalaan ng institusyon alinsunod 
sa artikulong ito.

SEK. 22. Ang Seksyon 125291.70 ng Kodigo sa 
Kalusugan at Kaligtasan ay inaamyendahan upang 
mabasang:

125291.70. Ang lahat ng perang nakadeposito sa pondo 
na galing sa premium at naipong interes sa mga naibentang 
bono ay dapat ireserba sa pondo at dapat na magawang 
ilipat sa Pangkalahatang Pondo bilang isang kredito sa mga 
paggasta para sa interes ng bono, maliban na lang kung ang 
mga halagang galing sa premium ay maaaring ireserba at 
gamiting pambayad sa halaga ng pag‑isyu nito bago ang 
anumang paglilipat sa Pangkalahatang Pondo.

SEK. 23. Ang Seksyon 125291.75 ng Kodigo sa 
Kalusugan at Kaligtasan ay inaamyendahan upang 
mabasang:

125291.75. Ang mga bonong inisyu at ibinenta alinsunod 
sa artikulong ito ay maaaring ibalik alinsunod sa Artikulo 6 
(simula sa Seksyon 16780) ng Kabanata 4 ng Bahagi 3 ng 
Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan, na isang 
bahagi ng Batas ng Estado sa Pangkalahatang Obligasyong 
Bono. Kasama sa pag‑apruba ng mga botante ng estado 
para sa pag‑isyu ng mga bonong inilalarawan sa artikulong 
ito ang pag‑apruba sa pag‑isyu ng anumang bonong inilabas 
upang maibalik ang anumang bonong orihinal na na‑isyu sa 
ilalim ng artikulong ito o ng mga muling pinopondohang 
bono na dati nang na‑isyu. Ang anumang ibabalik na bono 
gamit ang mga nalikom ng mga muling pinopondohang bono 
na inawtorisa ng seksyong ito ay maaaring legal na pawalan 
ng bisa hanggang sa lawak na pinapahintulutan ng batas sa 
paraan at sa hangganang itinakda sa resolusyon, na 
pana‑panahong inaamyendahan, na nag‑aawtorisa sa 
ibinalik na bono na iyon.

SEK. 24. Ang Artikulo 2.5 (simula sa Seksyon 125291.90) 
ay idinaragdag sa Kabanata 3 ng Bahagi 5 ng Dibisyon 106 
ng Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, upang mabasang:

Artikulo 2.5. Batas sa Bono ng California sa Pananaliksik, 
Mga Paggamot, at Mga Lunas na Nauugnay sa Stem Cell 

para sa Taong 2020 (California Stem Cell Research, 
Treatments, and Cures Bond Act of 2020)

125291.90. Ang artikulong ito ay tatawagin, at maaaring 
tukuyin, bilang Batas sa Bono ng California sa Pananaliksik, 
Mga Paggamot, at Mga Lunas na Nauugnay sa Stem Cell 
para sa Taong 2020.

125291.95. Gaya ng pagkakagamit sa artikulong ito, ang 
mga sumusunod na termino ay mayroon ng mga sumusunod 
na kahulugan:

(a) Ang salitang “batas” ay tumutukoy sa Batas ng 
California sa Pananaliksik at Mga Lunas na Nauugnay sa 
Stem Cell na bumubuo sa kabanatang ito, gaya ng 
inamyendahan ng Inisyatibo ng California sa Pananaliksik, 
Mga Paggamot, at Mga Lunas na Nauugnay sa Stem Cell 
para sa Taong 2020.

(b) Ang salitang “lupon” o “institusyon” ay tumutukoy sa 
Institusyon ng California para sa Regenerative na Medisina 
na itinalaga alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 
125291.120.

(c) Ang salitang “komite” ay tumutukoy sa Komite sa 
Pananalapi ng California para sa Pananaliksik at Mga Lunas 
na Nauugnay sa Stem Cell na ginawa alinsunod sa 
subdibisyon (a) ng Seksyon 125291.40 at itinalaga 
alinsunod sa subdibisyon (a) ng Seksyon 125291.120.

(d) Ang salitang “pondo” ay tumutukoy sa Pondo ng 
California para sa Pananaliksik at Mga Lunas na Nauugnay 
sa Stem Cell na ginawa alinsunod sa Seksyon 125291.25.

(e) Ang salitang “interim na utang” ay tumutukoy sa 
anumang interim na loan alinsunod sa subdibisyon (b) ng 
Seksyon 125290.70, at Seksyon 125291.60 at 
125291.65, mga bond anticipation note o commercial 
paper note na inisyu upang makapagsagawa ng mga 
deposito sa pondo at babayaran mula sa mga kita sa mga 
bonong inisyu alinsunod sa artikulong ito.

SEK. 19. Ang Seksyon 125291.35 ng Kodigo sa 
Kalusugan at Kaligtasan ay inaamyendahan upang 
mabasang:

125291.35. Ang mga bonong inaawtorisa ng artikulong ito 
ay dapat na ihanda, isagawa, ilabas, ibenta, bayaran, at 
tubusin gaya ng nakasaad sa Batas ng Estado sa 
Pangkalahatang Obligasyong Bono (Kabanata 4 (simula sa 
Seksyon 16720) ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng 
Kodigo ng Pamahalaan), at ang lahat ng probisyon ng batas 
na iyon, gaya ng pana‑panahong inaamyendahan, maliban 
sa mga subdibisyon (a) at (b) ng Seksyon 16727 ng Kodigo 
ng Pamahalaan ay nalalapat sa mga bono at sa artikulong 
ito at isinasama sa artikulong ito na waring nakasaad nang 
buo sa artikulong ito.

SEC. 20. Ang Seksyon 125291.60 ng Kodigo sa 
Kalusugan at Kaligtasan ay inaamyendahan upang 
mabasang:

125291.60. Ang Para sa layuning isakatuparan ang 
artikulong ito, maaaring iawtorisa ng Direktor ng Pananalapi 
ang pag‑withdraw mula sa Pangkalahatang Pondo ng halaga 
o mga halagang, hindi lalampas sa halaga ng mga hindi pa 
naibebentang bono na inawtorisa ng komite, na ibenta para 
sa layuning isakatuparan ang artikulong ito, hindi kasama 
ang anumang muling pinopondohang bono na inawtorisa 
alinsunod sa Seksyon 125291.75, ibinawas ang anumang 
halagang ipinautang alinsunod sa Seksyon 125291.65 at 
hindi pa nababayaran, at anumang halagang na‑withdraw 
mula sa Pangkalahatang Pondo alinsunod sa seksyong ito at 
hindi pa naibabalik sa Pangkalahatang Pondo. Dapat 
ideposito sa pondo ang anumang halagang na‑withdraw. 
Dapat ibalik sa Pangkalahatang Pondo ang anumang perang 
ginawang magagamit sa ilalim ng seksyong ito, kasama ang 
halagang katumbas ng interes na dapat sana ay kinita ng 
pera sa Pooled Money Investment Account, mula sa perang 
natanggap mula sa pagbebenta ng mga bono para sa 
layuning isakatuparan ang artikulong ito.

SEK. 21. Ang Seksyon 125291.65 ng Kodigo sa 
Kalusugan at Kaligtasan ay inaamyendahan upang 
mabasang:

125291.65. Maaaring hilingin ng institusyon na 
magsagawa ng loan ang Pooled Money Investment Board 
mula sa Pooled Money Investment Account alinsunod sa 
Seksyon 16312 ng Kodigo ng Pamahalaan para sa mga 
layuning maisakatuparan ang artikulong ito, hindi kasama 
ang anumang muling pinopondohang bonong inawtorisa 
alinsunod sa Seksyon 125291.75, ibinawas ang anumang 
halagang ipinautang alinsunod sa seksyong ito at hindi pa 
nababayaran, at anumang halagang na‑withdraw mula sa 
Pangkalahatang Pondo alinsunod sa Seksyon 125291.60 at 
hindi pa naibabalik sa Pangkalahatang Pondo. Ang halaga 
ng kahilingan ay hindi dapat humigit sa halaga ng mga hindi 
pa naibebentang bono na inawtorisa ng komite, sa 
pamamagitan ng resolusyon, na ibenta para sa layuning 
isakatuparan ang artikulong ito. Dapat pagtibayin ng 
institusyon ang anumang dokumentong kinakailangan ng 
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pagbabayad ng mga gastos sa pagpapatuloy ng mga taunang 
administrasyon ng mga hindi pa nababayarang bono.

125291.105. Ang mga kita sa interim na utang at mga 
bono na inilabas at ibinenta alinsunod sa artikulong ito ay 
dapat ideposito sa Tesorerya ng Estado para sa kredito ng 
Pondo ng California sa Pananaliksik at Mga Lunas na 
Nauugnay sa Stem Cell para sa Taong 2020, na ginawa ng 
State Treasury, maliban sa hangganang ang mga kita sa 
pagpapalabas ng mga bono ay direktang ginamit upang 
mabayaran ang interim na utang.

125291.110. Ang mga bono na nasa kabuuang halagang 
limang bilyon at limang daang milyong dolyar 
($5,500,000,000), hindi kasama ang halaga ng anumang 
muling pinopondohang bono na inilabas alinsunod sa 
Seksyon 125291.155, o sa halagang kinakailangan, ay 
maaaring ilabas at ibenta upang magkaloob ng isang 
pondong magagamit sa pagsasakatuparan ng mga layuning 
inilahad sa artikulong ito, magagamit at maibebenta para sa 
pagsasakatuparan ng mga layunin ng Seksyon 125291.100, 
at matubos ang Umiikot na Pondo sa Paggasta ng 
Pangkalahatang Obligasyong Bono alinsunod sa Seksyon 
16724.5 ng Kodigo ng Pamahalaan. Ang mga bono, kapag 
naibenta, ay dapat bumuo ng isang balido at may‑bisang 
obligasyon ng estado, at ang buong katapatan at kredito ng 
estado, sa pamamagitan nito, ay ipinapangako para sa nasa 
oras na pagbabayad ng parehong principal ng, at interes sa, 
mga bono kapag ang principal at interes ay dapat at maaari 
nang bayaran.

125291.115. Ang mga bonong inaawtorisa ng artikulong 
ito ay dapat na ihanda, isagawa, ilabas, ibenta, bayaran, at 
tubusin gaya ng itinatadhana sa Batas ng Estado sa 
Pangkalahatang Obligasyong Bono (Kabanata 4 (simula sa 
Seksyon 16720) ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng 
Kodigo ng Pamahalaan) at ang lahat ng probisyon ng batas 
na iyon, gaya ng pana‑panahong inaamyendahan, maliban 
sa mga subdibisyon (a) at (b) ng Seksyon 16727 ay 
nalalapat sa mga bono at sa artikulong ito at isinasama sa 
artikulong ito na waring nakasaad nang buo sa artikulong ito.

125291.120. (a) Para lang sa layuning awtorisahan ang 
paglalabas at pagbebenta, alinsunod sa Batas ng Estado sa 
Pangkalahatang Obligasyong Bono (Kabanata 4 (simula sa 
Seksyon 16720) ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng 
Kodigo ng Pamahalaan), ng mga bono at interim na utang 
na inawtorisa ng artikulong ito, ng Komite sa Pananalapi ng 
California para sa Pananaliksik at Mga Lunas na Nauugnay 
sa Stem Cell, na itinatag alinsunod sa Seksyon 125291.40, 
ay itinatalaga sa pamamagitan nito, bilang “ang komite” 
gaya ng pagkakagamit sa terminong iyon sa Batas ng Estado 
sa Pangkalahatang Obligasyong Bono.

(b) Para sa mga layunin ng Batas ng Estado sa 
Pangkalahatang Obligasyong Bono, ang Namamahalang 
Lupon ng Institusyon ng California para sa Regenerative na 
Medisina ay itinatalaga bilang “lupon.”

125291.125. (a) Ang komite ang dapat magpasiya kung 
kinakailangan o kanais‑nais o hindi na mag‑isyu ng mga 
bonong inawtorisa alinsunod sa artikulong ito upang 
maisakatuparan ang mga aksyong tinukoy sa artikulong ito 
at, kung ganoon, ang halaga ng mga bonong mai‑isyu at 
ibebenta. Dapat magsagawa ng makatuwirang pagsisikap 
ang Ingat‑yaman upang maibenta ang mga bono sa presyong 
orihinal o mas mataas at bayaran ang mga gastos sa 
paglalabas mula sa hulog kung makatuwirang magagawa at 
sa pinakamabuting interes ng estado, sa pagpapasiya ng 
Ingat‑yaman. Ang magkakasunod na pag‑isyu ng mga bono 
ay maaaring iawtorisa at ibenta upang maisakatuparan ang 
mga aksyon nang progresibo, at hindi kailangang ang lahat 

(d) Ang salitang “pondo” ay tumutukoy sa Pondo ng 
California para sa Pananaliksik at Mga Lunas na Nauugnay 
sa Stem Cell para sa Taong 2020 na ginawa alinsunod sa 
Seksyon 125291.105.

(e) Ang salitang “interim na utang” ay tumutukoy sa 
anumang interim na loan alinsunod sa Seksyon 
125291.140 at 125291.145, mga bond anticipation note, 
o mga commercial paper note na inilabas upang 
makapagsagawa ng mga deposito sa pondo at babayaran 
mula sa mga kita sa mga bonong inilabas alinsunod sa 
artikulong ito.

125291.100. (a) Sa kabila ng anumang sumasalungat sa 
Seksyon 13340 ng Kodigo ng Pamahalaan o anupamang 
probisyon ng batas, ang mga pera sa pondo ay inilalaan 
nang hindi isinasaalang‑alang ang mga taon ng pananalapi 
sa institusyon para sa mga sumusunod na layunin:

(1) Pagbibigay ng mga gawad o loan upang mapondohan 
ang isang pananaliksik at makapagtayo ng mga pasilidad 
para sa pananaliksik, gaya ng inilalarawan sa at alinsunod 
sa Seksyon 125290.70.5.

(2) Pagbabayad ng pangkalahatang administratibong gastos 
ng institusyon (hindi dapat lumampas sa 3.5 porsyento 
alinsunod sa subparagraph (A) ng talata (2) ng subdibisyon 
(a) ng Seksyon 125290.70.5).

(3) Pagbabayad ng taunang gastos ng administrasyon ng 
anumang interim na utang o bono pagkalipas ng Disyembre 
31 ng ikalimang buong taon sa kalendaryo pagkatapos 
magkabisa ang seksyong ito.

(4) Pagbabayad sa mga gastos ng paglalabas ng interim na 
utang, pagbabayad sa taunang gastos ng administrasyon ng 
interim na utang hanggang sa at kasama ang Disyembre 31 
ng ikalimang buong taon sa kalendaryo pagkatapos 
magkabisa ng seksyong ito, at pagbabayad ng interes sa 
interim na utang, kung ang naturang interim na utang ay 
natamo o inilabas nang o bago ang Disyembre 31 ng 
ikalimang buong taon sa kalendaryo pagkatapos magkabisa 
ng seksyong ito.

(5) Pagbabayad sa mga gastos ng paglalabas ng mga bono, 
pagbabayad sa taunang gastos ng administrasyon ng mga 
bono hanggang sa at kasama ang Disyembre 31 ng 
ikalimang buong taon sa kalendaryo pagkatapos magkabisa 
ng seksyong ito, at pagbabayad ng interes sa mga bonong 
naipon nang o bago ang Disyembre 31 ng ikalimang buong 
taon sa kalendaryo pagkatapos magkabisa ng seksyong ito, 
maliban na lang kung ang mga naturang limitasyon ay hindi 
nalalapat sa premium at naipong interes gaya ng isinasaad 
sa Seksyon 125291.150.

(b) Ang mga pera sa pondo o iba pang kita mula sa 
pagbebenta ng mga bono na inawtorisa ng artikulong ito ay 
maaaring gamitin upang mabayaran ang principal ng, presyo 
ng pagtubos, kabilang ang naipong interes, o premium sa 
anumang interim na utang na inilabas bago ang inisyal na 
paglalabas ng mga bonong inawtorisa ng artikulong ito. Ang 
mga perang idineposito sa pondo mula sa mga kita sa 
interim na utang ay maaaring gamiting pambayad sa 
pangkalahatang administratibong gastos ng institusyon nang 
hindi isinasaalang‑alang ang 3.5 porsyentong limitasyong 
itinakda sa talata (2) ng subdibisyon (a), hangga't ang 
naturang 3.5 porsyentong limitasyon ay natutugunan para 
sa bawat paglalabas ng mga bono.

(c) Ang pagbabayad sa principal at interes sa anumang loan 
na ginawa ng institusyon alinsunod sa artikulong ito ay 
dapat na ideposito sa pondo at gamitin para sa mga layunin 
ng Seksyon 125290.70.5, kabilang ang mga 
administratibong gastos ng institusyon, o para sa 
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alinsunod sa Seksyon 125291.155, ibinawas ang anumang 
halagang ipinautang alinsunod sa Seksyon 125291.145 at 
hindi pa nababayaran, at anumang halagang na‑withdraw 
mula sa Pangkalahatang Pondo alinsunod sa seksyong ito at 
hindi pa naibabalik sa Pangkalahatang Pondo. Dapat 
ideposito sa pondo ang anumang halagang na‑withdraw. 
Dapat ibalik sa Pangkalahatang Pondo ang anumang perang 
ginawang magagamit sa ilalim ng seksyong ito, kasama ang 
halagang katumbas ng interes na dapat sana ay kinita ng 
pera sa Kuwenta ng Pamumuhunan ng Pinagsama‑samang 
Pera, mula sa perang natanggap mula sa pagbebenta ng 
mga bono para sa layuning isakatuparan ang artikulong ito.

125291.145. Ang institusyon ay maaaring humiling sa 
Pooled Money Investment Board na gumawa ng pautang 
mula sa Pooled Money Investment Account, alinsunod sa 
Seksyon 16312 ng Kodigo ng Pamahalaan para sa mga 
layuning isakatuparan ang artikulong ito. Ang halaga ng 
pautang ay hindi dapat humigit sa halaga ng hindi pa 
naibebentang mga bono na inawtorisa ng komite, sa 
pamamagitan ng resolusyon, na ibenta, para sa layuning 
isakatuparan ang artikulong ito, hindi kasama ang anumang 
muling nagpopondong bono na inawtorisa alinsunod sa 
Seksyon 125291.155, ibinawas ang anumang halagang 
ipinautang alinsunod sa seksyong ito at hindi pa 
nababayaran, at anumang halagang na‑withdraw mula sa 
Pangkalahatang Pondo alinsunod sa Seksyon 125291.140 
at hindi pa naibabalik sa Pangkalahatang Pondo. Dapat 
pagtibayin ng institusyon ang mga dokumentong iniaatas ng 
Pooled Money Investment Board upang makuha at 
mabayaran ang utang. Ang anumang halagang inutang ay 
dapat ideposito sa pondo upang mailaan ng institusyon 
alinsunod sa artikulong ito.

125291.150. Ang lahat ng perang nakadeposito sa pondo 
na galing sa premium at naipong interes ng mga naibentang 
bono ay dapat ireserba sa pondo at dapat magawang ilipat 
sa Pangkalahatang Pondo bilang isang kredito sa mga 
paggasta para sa interes ng bono, maliban na lang kung ang 
mga halagang galing sa premium ay maaaring ireserba at 
gamiting pambayad sa mga halaga ng pagpapalabas bago 
ang anumang paglipat sa Pangkalahatang Pondo.

125291.155. Ang mga bonong inilabas at ibinenta 
alinsunod sa artikulong ito ay maaaring ibalik alinsunod sa 
Artikulo 6 (na nagsisimula sa Seksyon 16780) ng Kabanata 
4 ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo ng 
Pamahalaan, na isang bahagi ng Batas sa Pangkalahatang 
Obligasyong Bono ng Estado. Kasama sa pag‑aproba ng mga 
botante ng estado sa pag‑isyu ng mga bonong inilalarawan 
sa artikulong ito ang pag‑aproba sa pagpapalabas ng 
anumang mga bonong inisyu upang ibalik ang anumang mga 
bonong orihinal na inisyu alinsunod sa artikulong ito, o 
anumang mga muling nagpopondong bono na dati nang 
inisyu. Ang anumang ibabalik na bono gamit ang mga 
nalikom ng mga muling nagpopondong bono na inawtorisa 
ng seksyong ito ay maaaring legal na pawalan ng bisa 
hanggang sa lawak na pinahihintulutan ng batas sa paraan 
at sa hangganang itinakda sa resolusyon, na pana‑panahong 
sinususugan, na nag‑aawtorisa sa ibinalik na bono na iyon.

125291.160. Sa kabila ng anumang probisyon ng 
artikulong ito o ng Batas sa Pangkalahatang Obligasyong 
Boto ng Estado (Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksyon 
16720) ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo sa 
Pamahalaan), kung ang Ingat‑yaman ay nagbenta ng mga 
bono alinsunod sa artikulong ito na kinabibilangan ng isang 
opinyon ng abugado ng bono na may epekto na ang interes 
sa mga bono ay hindi isinama mula sa kabuuang kita para 
sa mga layunin ng pederal na buwis, sa ilalim ng mga 
itinalagang kondisyon, ang Ingat‑yaman ay maaaring 

ng bonong inawtorisang ma‑isyu ay ibenta sa anumang isang 
pagkakataon. Ang mga bono ay maaaring magtaglay ng 
interes, na maisasama sa kabuuang kita para sa mga layunin 
ng pederal na buwis sa kita kung tutukuyin ng komite na 
kinakailangan ang nasabing pangangasiwa upang 
makapagbigay ng mga pondo para sa mga layunin ng batas. 
Ang mga gastos sa bawat paglalabas ng bono na naibenta sa 
o pagkatapos ng ika‑61 buwan pagkatapos magkaroon ng 
bisa ang artikulong ito ay dapat nasa pagpapasiya ng 
Ingat‑yaman at maaaring bayaran nang hulugan sa loob ng o 
hanggang 40 taon.

(b) Ang kabuuang halaga ng mga bonong inawtorisa ng 
Seksyon 125291.110 na maaaring ma‑isyu sa anumang 
taon ng kalendaryo, na magsisimula sa 2021, ay hindi dapat 
lumampas sa pinagsama‑samang average na limang daan at 
apatnapung milyong dolyar ($540,000,000). Kung 
mag‑iisyu ng mas maliit sa halagang ito ng mga bono sa 
anumang taon, ang matitirang pinapahintulutang halaga ay 
maaaring idagdag sa isa o higit pang kasunod na taon. 
Alinsunod sa Seksyon 125291.140, maaaring iawtorisa ng 
Direktor ng Pananalapi, sa pagpapasiya ng direktor, ang 
pautang mula sa Pangkalahatang Pondo sa institusyon sa o 
pagkatapos ng petsa ng pagkakaroon ng bisa ng 
artikulong ito.

(c) Hanggang sa Disyembre 31 ng ika‑limang buong taon ng 
kalendaryo pagkatapos magkaroon ng bisa ang seksyong ito, 
ang lahat ng interes sa anumang pansamantalang utang o 
mga bono na inisyu sa ilalim ng artikulong ito ay babayaran 
mula sa mga malilikom mula sa pagbebenta ng 
pansamantalang utang o mga bonong iyon alinsunod sa 
layunin ng inisyatibang ito na iwasan ang anumang 
pagbabayad sa serbisyo sa utang mula sa Pangkalahatang 
Pondo, ng prinsipal at interes, sa inisyal na panahon ng 
pangkaraniwang pananaliksik at development sa 
pamamagitan ng therapy kasunod ng petsa ng pagkakaroon 
ng bisa ng seksyong ito.

125291.130. Dapat kolektahin ang mga ito kada taon at 
sa parehong paraan at sa parehong oras kagaya ng 
pagkolekta sa iba pang kita ng estado, bilang karagdagan sa 
mga ordinaryong kita ng estado, isang kabuuan sa halagang 
kinakailangan upang mabayaran ang prinsipal ng, at interes 
sa, mga bonong dapat bayaran kada taon. Tungkulin ng 
lahat ng opisyal na inaatasan ng batas ng anumang 
tungkuling nauugnay sa pagsingil ng kita na gawin at 
gampanan ang bawat kinakailangang aksyon upang 
makolekta ang nabanggit na karagdagang halaga.

125291.135. Sa kabila ng Seksyon 13340 ng Kodigo ng 
Pamahalaan, sa pamamagitan nito, may inilalaang halaga 
mula sa Pangkalahatang Pondo ng State Treasury, para sa 
mga layunin ng artikulong ito, ang halagang katumbas ng 
kabuuan ng sumusunod:

(a) Ang halagang kailangan taun‑taon upang mabayaran ang 
prinsipal ng, at interes sa, mga bonong inilabas at ibinenta 
alinsunod sa artikulong ito, kapag kailangan at maaari nang 
bayaran ang nabanggit na prinsipal at interes.

(b) Ang halagang kailangan upang maisagawa ang Seksyon 
125291.140, na inilaan nang hindi isinasaalang‑alang ang 
mga taon ng pananalapi.

125291.140. Para sa mga layuning isakatuparan ang 
artikulong ito, maaaring iawtorisa ng Direktor ng Pananalapi 
ang pag‑withdraw mula sa Pangkalahatang Pondo ng halaga 
o mga halagang, hindi lalampas sa halaga ng mga hindi pa 
naibebentang bono na inawtorisa ng komite, na ibenta para 
sa layuning isakatuparan ang artikulong ito, hindi kasama 
ang anumang muling nagpopondong bono na inawtorisa 
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(g) (i) Ang “mga bonong may nagbabagong antas” ay 
tumutukoy sa mga bonong walang nakapirming antas ng 
interes hanggang sa panghuling petsa ng maturity ng mga 
ito, kasama na ang mga pangkomersiyong papel na tala.

(h) (j) Ang “pondo” ay tumutukoy sa Pondo ng California sa 
Pananaliksik at Mga Lunas sa Sakit na Nauugnay sa Stem 
Cell na ginawa alinsunod sa Seksyon 125291.25.

(i) (k) Ang “gawad” ay tumutukoy sa gawad, pautang, 
o garantiya.

(j) (l) Ang “gagawaran” may tumutukoy sa tatanggap ng 
isang gawad mula sa institusyon. Ang lahat ng institusyong 
gagawaran ng Unibersidad ng California ay dapat na 
isalang‑alang bilang mga hiwalay at indibidwal na 
institusyong gagawaran.

(k) (m) Ang “pag‑clone sa pagpaparami ng tao” ay 
tumutukoy sa kasanayan ng paggawa o pagsubok na gumawa 
ng isang tao sa pamamagitan ng paglilipat ng nucleus mula 
sa isang cell ng tao papunta sa isang cell ng itlog kung saan 
inalis ang nucleus para sa layuning i‑implant ang 
magreresultang produkto sa isang bahay‑bata upang 
magpasimula ng pagbubuntis.

(l) (n) Ang “mga hindi direktang gastos” ay tumutukoy sa 
mga gastos ng tatanggap sa pamamahala, pagkuwenta, 
pangkalahatang overhead, at mga pangkalahatang gastos sa 
suporta para sa pagpapatupad ng isang gawad o pautang ng 
institusyon. Gagamitin ang mga pagpapakahulugan ng NIH 
sa mga hindi direktang gastos bilang isa sa mga batayan ng 
Working Group para sa Mga Pamantayan sa Siyentipiko at 
Medikal na Pananaliksik upang makagawa ng alituntunin 
para sa mga tatanggap sa pagpapakahulugang ito, nang may 
mga pagbabago upang salaminin ang patnubay ng ICOC at 
ng batas na ito.

(m) (o) Ang “institusyon” ay tumutukoy sa Institusyon ng 
California para sa Regenerative na Medisina.

(n) (p) Ang “mga pansamantalang pamantayan” ay 
tumutukoy sa mga pansamantalang pamantayan na 
nagsasagawa ng mga parehong tungkulin gaya ng “mga 
pang‑emergency na regulasyon” sa ilalim ng Batas sa 
Pampangasiwaang Pamamaraan (Kodigo ng Pamahalaan, 
Titulo 2, Dibisyon 3, Bahagi 1, Kabanata 4.5 3.5, Seksyon 
11340 at kasunod) maliban upang makapagbigay ng mas 
magandang pagkakataon para sa komento ng publiko sa 
mga permanenteng regulasyon, mananatiling may bisa sa 
loob ng 270 araw sa halip na 180 araw.

(o) (q) Ang “pangkomersiyong entidad ng life science” ay 
tumutukoy sa isang kumpanya o organisasyon, na may 
himpilan sa California, na may mga modelo ng negosyo na 
biomedical o biotechnology na pag‑develop ng produkto at 
komersyalisasyon.

(p) (r) Ang “medikal na ethicist” ay tumutukoy sa 
indibidwal na may advanced na pagsasanay sa etika na may 
Ph.D., MA, o katumbas na pagsasanay sa biological sciences 
o sa larangan ng klinikal na medisina o klinikal na etika at 
gumugugol o gumugol ng maraming oras sa (1) pananaliksik 
at pagsusulat tungkol sa mga isyung etikal na nauugnay sa 
medisina, at (2) pangangasiwa sa mga etikal na pag‑iingat 
habang isinasagawa ang proseso ng klinikal na pagsubok, sa 
partikular sa pamamagitan ng serbisyo sa mga lupon ng 
pagsusuring pang‑institusyon.

(q) (s) Ang “mga pluripotent cell” ay tumutukoy sa mga 
cell na may kakayahang mag‑self renew, at may malawak na 
potensyal na mag‑differentiate sa maraming uri ng cell ng 
nasa hustong gulang. Maaaring makuha ang mga pluripotent 
stem cell mula sa mga paglilipat ng nucleus ng somatic cell 

magpanatili ng nakahiwalay na mga kuwenta para sa 
pamumuhunan ng mga nalikom ng bono at mga kinita sa 
pamumuhunan sa mga nalikom na iyon. Ang Ingat‑yaman ay 
maaaring gumamit o mag‑utos ng paggamit ng mga nalikom 
o kinitang iyon upang bayaran ang anumang pagsasauli, 
multa, o ibang pagbabayad na iniaatas sa ilalim ng pederal 
na batas o gumawa ng anumang aksyon na nauukol sa 
pamumuhunan at paggamit ng mga nalikom sa mga bono na 
iniaatas o kanais‑nais sa ilalim ng pederal na batas upang 
panatilihin ang libre sa buwis na katayuan ng mga bonong 
iyon at upang kumuha ng anumang ibang makakabuti sa 
ilalim ng pederal na batas sa ngalan ng mga pondo ng 
estadong ito.

125291.165. Ang mga nalikom mula sa pagbebenta ng 
mga bono na inawtorisa ng artikulong ito ay hindi “mga 
nalikom ng mga buwis” kung paano ginamit ang terminong 
iyon sa Artikulo XIII B ng Saligang‑Batas ng California, at 
hindi napapailalim ang pagbabayad sa mga nalikom na ito 
sa mga limitasyong ipinataw ng artikulong iyon.

SEK. 25. Ang Seksyon 125292.10 ng Kodigo sa 
Kalusugan at Kaligtasan ay sinususugan upang mabasang:

125292.10. Mga Pagpapakahulugan

Gaya ng paggamit sa kabanatang ito at sa Artikulo XXXV ng 
Saligang‑Batas ng California, ang mga sumusunod na 
termino ay may mga sumusunod na kahulugan:

(a) Ang “batas” ay tumutukoy sa Batas sa Bono ng 
California sa Pananaliksik at Mga Lunas na Nauugnay sa 
Stem Cell na bumubuo sa Kabanata 3 (na nagsisimula sa 
Seksyon 125290.10) ng Bahagi 5 ng Dibisyon 106 ng 
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan.

(b) Ang “stem cell ng nasa hustong gulang” ay tumutukoy 
sa undifferentiated cell na makikita sa differentiated tissue 
sa isang organismong nasa hustong gulang na 
makakapag‑renew ng sarili nito at maaaring, nang may ilang 
partikular na limitasyon, mag‑differentiate upang magkaroon 
ng lahat ng espesyal na uri ng cell ng tissue kung saan ito 
nagmula, kasama ang isang cell na nakatuong gawin ang 
lahat ng functional cell ng tissue o organ kung saan ito 
namamalagi at nagre‑regenerate ngunit undifferentiated din 
ito mismo.

(c) Ang “pangkaraniwang pananaliksik” ay tumutukoy sa 
pagsisiyasat sa mga pangkaraniwang mekanismong 
pinagbabatayan ng stem cell biology, cellular plasticity, 
cellular differentiation, at iba pang mahahalagang 
oportunidad sa pananaliksik.

(c) (d) Ang “naka‑kapital na interes” ay tumutukoy sa 
interes na pinopondohan sa pamamagitan ng mga nalikom 
sa bono.

(d) (e) Ang “komite” ay tumutukoy sa Komite sa Pananalapi 
ng California para sa Pananaliksik at Mga Lunas na 
Nauugnay sa Stem Cell na ginawa alinsunod sa subdibisyon 
(a) ng Seksyon 125291.40.

(e) (f) Ang “mga opisyal ayon sa saligang‑batas” ay 
tumutukoy sa Gobernador, Tenyente Gobernador, 
Ingat‑yaman, at Kontroler ng California.

(g) Ang “paunang development” ay tumutukoy sa pagtuklas 
ng mga may potensyal na bagong teknolohiyang nakabatay 
sa stem cell na maaaring isalin upang bigyang‑daan ang 
malawakang paggamit at lalong mapahusay ang 
pangangalaga sa pasyente.

(f) (h) Ang “mga pasilidad” ay tumutukoy sa mga gusali, 
mga pagpapaupa ng gusali, o kapital na kagamitan.
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pamamagitan ng pananaliksik at ang mga pasilidad ng 
institusyon ay mas malaki kaysa sa serbisyo sa utang sa mga 
bono ng estado na aktuwal na binayaran ng Pangkalahatang 
Pondo sa parehong taon.

(x) (aa) Ang “mga stem cell” ay tumutukoy sa mga 
nonspecialized cell na may kakayahang maghiwa‑hiwalay sa 
culture at mag‑differentiate sa mas maraming mature na 
cell na may mga espesyal na tungkulin.

(ab) Ang “pananaliksik na pagtuklas sa stem cell” ay 
tumutukoy sa pangkaraniwang pananaliksik, paunang 
development, at sa pagtuklas, pagsusuri, o pagpapahusay sa 
mga kagamitan at teknolohiya sa mga larangan ng 
pananaliksik sa stem cell at sa genes at iba pang 
mahahalagang oportunidad sa pananaliksik.

(y) (ac) Ang “mahalagang oportunidad sa pananaliksik” ay 
tumutukoy sa siyentipiko at medikal na pananaliksik at mga 
teknolohiya, kasama na ang, ngunit hindi limitado sa, 
genetics, naka‑personalize na gamot, at pagtanda bilang 
patolohiya, at/o anumang pananaliksik sa stem cell na hindi 
aktuwal na pinopondohan ng institusyon sa ilalim ng 
subparagraph (C) ng talata (1) talata (3) ng subdibisyon (c) 
ng Seksyon 125290.60 na magbibigay ng talagang 
napakagandang oportunidad sa pananaliksik, na mahalaga 
upang maisulong ang medikal na agham na tutukuyin sa 
pamamagitan ng hindi bababa sa dalawang‑katlong boto ng 
isang korum ng mga miyembro ng Working Group para sa 
Pagpopondo sa Siyentipiko at Medikal na Pananaliksik at 
irerekomenda ng working group na iyon sa ICOC, o ayon sa 
tutukuyin sa pamamagitan ng boto ng mayoriya ng korum ng 
mga miyembro ng ICOC. Ang pag‑clone sa pagpaparami ng 
tao ay hindi dapat isang mahalagang oportunidad sa 
pananaliksik.

SEK. 26. Susog.

Ang mga probisyon ng inisyatibang ito, maliban sa mga 
probisyon ng bono, ay hindi maaaring susugan bago 
maaprubahan ng mga botante ang panukala. Maaaring 
susugan ang mga probisyon ng inisyatibang ito pagkatapos 
itong aprubahan ng mga botante sa pamamagitan ng isang 
batas na ipinasa sa pamamagitan ng botong 70 porsiyento 
ng mga miyembro ng bawat kapulungan ng Lehislatura at 
nilagdaan ng Gobernador, basta't ang mga nasabing susog 
ay sumusunod sa at isinusulong ang layunin ng mga 
programa ng gawad at utang na ginawa ng inisyatibang ito.

SEK. 27. Kakayahang Ihiwalay.

Kung ang anumang probisyon ng inisyatibang ito, o ang 
bahagi ng inisyatibang ito, o ang aplikasyon ng anumang 
probisyon o bahagi sa sinumang tao o anumang mga 
pangyayari, sa anumang dahilan ay ituturing na walang bisa, 
ang mga natitirang probisyon, o aplikasyon ng mga 
probisyon, ay hindi dapat maapektuhan, ngunit dapat ay 
manatili itong may buong kapangyarihan at bisa, at dahil 
dito ay maihihiwalay ang mga probisyon ng inisyatibang ito. 
Kung mapag‑alaman ng hukuman na ang isang panghuli at 
hindi masusuring pagpapasiya na ang pagbubukod ng isa o 
higit pang entidad o aktibidad mula sa pagiging nalalapat 
ng inisyatiba ay magreresulta sa pagiging labag sa 
saligang‑batas ng inisyatiba, dapat ihiwalay ang mga 
pagbubukod na iyon at ang inisyatiba ay dapat ilapat sa mga 
entidad o aktibidad na dating ibinukod sa inisyatiba. 
Layunin ng mga botante na ipatupad ang inisyatibang ito 
nagsama man o hindi ng anumang walang bisang probisyon 
o nagsagawa ng anumang walang bisang aplikasyon.

o mula sa mga sobrang produkto ng mga paggamot na in 
vitro fertilization kapag ibinigay ang mga nasabing produkto 
sa ilalim ng mga naaangkop na pamamaraan ng 
may‑kabatirang pahintulot. Ang mga sobrang cell na ito 
mula sa mga paggamot na in vitro fertilization ay itatapon 
na lang kung hindi magagamit para sa medikal na 
pananaliksik.

(r) (t) Ang “mga progenitor cell” ay tumutukoy sa mga 
multipotent o precursor cell na bahagyang differentiated 
ngunit nananatili ang kakayahang maghiwa‑hiwalay at 
magbigay‑daan sa mga differentiated cell.

(s) (u) Ang “korum” ay tumutukoy sa hindi bababa sa 
65 porsiyento ng mga miyembrong karapat‑dapat bumoto.

(t) (v) Ang “donor sa pananaliksik” ay tumutukoy sa taong 
nagdo‑donate ng mga biological na materyal para sa mga 
layunin ng pananaliksik pagkatapos ng buong paghahayag 
at pahintulot.

(u) (w) Kasama sa “pagpopondo sa pananaliksik” ang 
interdisciplinary na siyentipiko at medikal na pagpopondo 
para sa pangkaraniwang pananaliksik, lahat ng antas ng 
pananaliksik, kasama na ang, ngunit hindi limitado sa, 
pananaliksik na pagtuklas sa stem cell, paunang 
development, pananaliksik na pagsasalin, development sa 
pamamagitan ng terapiya, at ang development ng mga 
pharmacology at paggamot sa pamamagitan ng mga klinikal 
na pagsubok, kasama, nang walang limitasyon, ang 
pag‑reimburse ng mga gastos na kuwalipikado sa pasyente 
para sa mga kalahok sa pananaliksik at kanilang mga 
tagapag‑alaga alinsunod sa talata (4) ng subdibisyon (b) ng 
Seksyon 125290.35; ang operasyon ng mga working group, 
kasama ang mga gastos na nauugnay sa pagsusuri ng 
dalubhasa sa mga aplikasyon; ang mga gastos sa mga 
advisory group at consultant na itinakda o pinanatili upang 
suriin at payuhan ang namumunong lupon, ang mga working 
group, at mga gagawaran; at mga kumperensiya sa 
pananaliksik. Kapag hindi ibinigay ang gawad o pautang ng 
isang pasilidad upang tugunan ang lahat ng elemento ng 
pananaliksik, development sa pamamagitan ng terapiya, at/o 
mga klinikal na pagsubok, kasama dapat sa pagpopondo ng 
pananaliksik ang allowance para sa antas ng pag‑reimburse 
sa pagpapaupa sa merkado para sa pasilidad. Sa lahat ng 
kaso, ang mga gastos sa operasyon ng pasilidad, kasama 
ang, ngunit hindi limitado sa, silid‑aklatan at mga serbisyo 
sa komunikasyon, mga utilidad, pagpapanatili, paglilinis, at 
seguridad, ay dapat na isama bilang mga direktang gastos 
sa pagpopondo sa pananaliksik. Ang mga legal na gastos ng 
institusyon na naipon upang makipagnegosasyon sa mga 
pamantayan sa mga pederal at pang‑estadong pamahalaan 
at institusyon ng pananaliksik; upang ipatupad ang mga 
pamantayan o regulasyon; upang lutasin ang mga pagtatalo; 
at/o upang isagawa ang lahat ng iba pang aksyon na 
kinakailangan upang depensahan at/o isulong ang misyon ng 
institusyon ay dapat ituring na mga direktang gastos sa 
pagpopondo sa pananaliksik.

(v) (x) Ang “kalahok sa pananaliksik” ay tumutukoy sa 
taong nakatala na may buong paghahayag at pahintulot, at 
lumalahok sa mga klinikal na pagsubok.

(y) Ang “programa ng pananaliksik” ay tumutukoy sa mga 
proyekto ng pananaliksik na dinisenyo upang isulong ang 
parehong pangunahing layunin sa kahabaan ng pananaliksik 
at na isinasagawa ng mga pareho o nag‑o‑overlap na 
imbestigador.

(w) (z) Ang “positibong kita” ay tumutukoy sa lahat ng kita 
sa buwis ng estado na direkta o hindi direktang nalikom sa 
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SEK. 29. Paninindigan.

Sa kabila ng anumang ibang probisyon ng batas, kung ang 
estado, o alinman sa mga opisyal nito ay nabigong 
ipagtanggol ang pagiging ayon sa saligang‑batas ng 
inisyatibang ito, kasunod ng pag‑aproba nito ng mga 
botante, ang anumang ibang ahensiya ng pamahalaan ng 
estado ng estadong ito ay dapat magkaroon ng awtoridad na 
mamagitan sa anumang aksyon ng hukuman na humahamon 
sa pagiging ayon sa saligang‑batas ng inisyatibang ito para 
sa layunin ng pagtatanggol sa pagiging ayon sa 
saligang‑batas nito, ang nasabing aksyon man ay nasa sa 
pang‑estado o pederal na hukuman sa paglilitis, nasa apela, 
o nasa pagsusuring diskresiyonaryo ng Korte Suprema ng 
California o ng Korte Suprema ng Estados Unidos. Ang mga 
makatwirang bayarin at gastos sa pagtatanggol sa aksyon ay 
dapat singilin sa mga pondong inilaan ng Kagawaran ng 
Hustisya, na dapat tugunan agad.

SEK. 30. Liberal na Konstruksyon.

Ang inisyatibang ito ay dapat na liberal na bigyang‑kahulugan 
upang matupad ang mga layunin nito.

SEK. 28. Mga Magkasalungat na Inisyatiba.

(a) Sakaling lumabas ang inisyatibang ito at iba pang 
panukalang tumutugon sa medikal na pananaliksik o 
development sa pamamagitan ng therapy sa iisang balota sa 
buong estado, ang mga probisyon ng ibang panukala o mga 
panukala ay dapat na ituring na sumasalungat sa 
panukalang ito. Sakaling makatanggap ang inisyatibang ito 
ng mas malaking bilang ng sumasang‑ayong boto kaysa sa 
panukalang itinuturing na sumasalungat dito, dapat 
mangibabaw ang mga probisyon ng inisyatibang ito sa 
kabuuan ng mga ito, at dapat mawalan ng bisa ang ibang 
panukala o mga panukala.

(b) Kung aaprubahan ng mga botante ang inisyatibang ito 
ngunit pinawalang‑saysay ng batas sa pamamagitan ng 
anupamang sumasalungat na panukalang inaprubahan ng 
mga botante na may mas malaking bilang ng mga boto sa 
parehong halalan, at kalaunan ay ipinawalang‑bisa ang 
sumasalungat na panukala sa balota, ang inisyatibang ito ay 
dapat na nakakaganap sa sarili at bigyan ng buong 
kapangyarihan at bisa.

Teksto ng mga Iminumungkahing Batas
Ayon sa iniaatas ng batas, ang teksto ng 
Proposisyon 14 ay kasama sa gabay na ito 
dahil isa itong panukalang bono. Ang teksto 
ng mga iminumungkahing batas para sa lahat 
ng iba pang proposisyon ay makikita online sa 
voterguide.sos.ca.gov.

Kung gusto ninyo ng nakalimbag na kopya ng teksto para sa Mga 
Proposisyon 15–25:

Magpadala ng email sa Kalihim ng Estado sa 
vigfeedback@sos.ca.gov

Makipag‑ugnayan sa walang bayad na Hotline para sa Botante 
ng Kalihim ng Estado sa (800) 339‑2957
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Mga Opisina ng Halalan sa County
County ng Alameda
(510) 272-6933
www.acvote.org

County ng Alpine
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov

County ng Amador
(209) 223-6465
www.amadorgov.org/government/elections

County ng Butte
(530) 538-7761 o (800) 894-7761  
www.buttevotes.net

County ng Calaveras
(209) 754-6376
www.calaverasgov.us

County ng Colusa
(530) 458-0500 o (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections

County ng Contra Costa
(925) 335-7800
www.contracostacore.us

County ng Del Norte
(707) 464-7216
www.co.del-norte.ca.us

County ng El Dorado
(530) 621-7480 o (800) 730-4322
www.edcgov.us/Elections

County ng Fresno
(559) 600-8683
www.fresnovote.com

County ng Glenn
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/dept/elections/
welcome

County ng Humboldt
(707) 445-7481
www.humboldtgov.org/890/Elections-Voter-
Registration

County ng Imperial
(442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us/regvoters

County ng Inyo
(760) 878-0224
elections.inyocounty.us

County ng Kern
(661) 868-3590
www.kernvote.com

County ng Kings
(559) 852-4401
www.countyofkings.com

County ng Lake
(707) 263-2372
www.lakecountyca.gov/Government/
Directory/ROV.htm

County ng Lassen
(530) 251-8217
http://www.lassencounty.org/dept/county-
clerk-recorder/elections

County ng Los Angeles
(800) 815-2666
www.lavote.net

County ng Madera
(559) 675-7720 o (800) 435-0509
www.votemadera.com

County ng San Mateo
(650) 312-5222
www.smcacre.org

County ng Santa Barbara
(805) 568-2200
www.sbcvote.com

County ng Santa Clara
(408) 299-8683 o (866) 430-8683
www.sccvote.org

County ng Santa Cruz
(831) 454-2060
www.votescount.com

County ng Shasta
(530) 225-5730 o (888) 560-8683
www.elections.co.shasta.ca.us

County ng Sierra
(530) 289-3295
http://www.sierracounty.ca.gov/214/
Elections

County ng Siskiyou
(530) 842-8084 o 
(888) 854-2000 ext. 8084
www.sisqvotes.org

County ng Solano
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections

County ng Sonoma
(707) 565-6800
vote.sonoma-county.org

County ng Stanislaus
(209) 525-5200
http://www.stanvote.com

County ng Sutter
(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections

County ng Tehama
(530) 527-8190
http://www.co.tehama.ca.us/gov-
departments/elections

County ng Trinity
(530) 623-1220
https://www.trinitycounty.org/Elections

County ng Tulare
(559) 624-7300
http://www.tularecoelections.org/elections

County ng Tuolumne
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections

County ng Ventura
(805) 654-2664
https://recorder.countyofventura.org/
elections

County ng Yolo
(530) 666-8133
yoloelections.org

County ng Yuba
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

County ng Marin
(415) 473-6456
marinvotes.org

County ng Mariposa
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org/87/Elections

County ng Mendocino
(707) 234-6819
www.mendocinocounty.org/government/
assessor-county-clerk-recorder-elections/
elections

County ng Merced
(209) 385-7541 o (800) 561-0619
www.mercedelections.org

County ng Modoc
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us/departments/elections

County ng Mono
(760) 932-5537 o (760) 932-5530
monocounty.ca.gov/elections

County ng Monterey
(831) 796-1499 o (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us

County ng Napa
(707) 253-4321
www.countyofnapa.org

County ng Nevada
(530) 265-1298
http://www.mynevadacounty.com/1847/
Elections-Voting

County ng Orange
(714) 567-7600
www.ocvote.com

County ng Placer
(530) 886-5650
www.placerelections.com

County ng Plumas
(530) 283-6256 o (844) 676-VOTE
https://www.plumascounty.us/142/
Elections-Division-Home

County ng Riverside
(951) 486-7200
www.voteinfo.net

County ng Sacramento
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net

County ng San Benito
(831) 636-4016
sbcvote.us

County ng San Bernardino
(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com

County ng San Diego
(858) 565-5800 o (800) 696-0136
www.sdvote.com

County ng San Francisco
(415) 554-4375
sfelections.org

County ng San Joaquin
(209) 468-2890 o (209) 468-2885
www.sjcrov.org

County ng San Luis Obispo
(805) 781-5228 o (805) 781-5080
www.slovote.com

http://www.co.mendocino.ca.us/acr


 111

Oktubre 5, 2020
Magsisimulang magpadala ang 
mga county ng mga balota sa 
pagboto sa pamamagitan ng koreo.

Oktubre 19, 2020
Huling araw ng pagpaparehistro 
upang makaboto. Maaari kayong 
magparehistro “nang may 
kondisyon” at bumoto sa opisina 
ng halalan sa inyong county o 
lokasyon ng pagboto pagkatapos 
ng 15 araw na huling araw sa 
pagpaparehistro ng botante. 

Nobyembre 3, 2020
Araw ng Halalan!

HUWAG KALIMUTANG BUMOTO!
Bukas ang mga lugar ng botohan mula 7:00 a.m. hanggang 
8:00 p.m. sa Araw ng Halalan!

OKTUBRE

 Linggo Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado

     1 2 3

 4 5 6 7 8 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30 31

NOBYEMBRE

MGA PETSANG DAPAT TANDAAN!

 Linggo Lunes Martes Miyerkules Huwebes Biyernes Sabado

 1 2 3 4 5 6 7

 8 9 10 11 12 13 14

 15 16 17 18 19 20 21

 22 23 24 25 26 27 28

 29 30
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All California voters will receive a vote-by-mail ballot for the 
November 3, 2020, election. Learn more inside.  
English: (800) 345-VOTE (8683) TTY/TDD: (800) 833-8683

Todos los votantes de California recibirán una boleta electoral 
de voto por correo para la elección del 3 de noviembre de 
2020. Para preguntas o asistencia al votante, llame al número 
a continuación.  
Español /Spanish: (800) 232-VOTA (8682)

所有加州選民將收到用於 2020 年 11 月 3 日選舉的郵
寄投票選票。如有疑問或需要提供選民協助，請致電
下列號碼。
中文 /Chinese: (800) 339-2857

すべてのカリフォルニア州有権者には 2020 年 11 月 3 日選挙の
郵便投票用紙が送られます。お問 い合わせまたは有権者の支
援に関しては、以下 の番号までお電話ください。  

 /Japanese: (800) 339-2865

Tatanggap ang lahat ng botante ng California ng balota para 
sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa halalan sa 
Nobyembre 3, 2020. Para sa mga katanungan o tulong sa 
botante, mangyaring tawagan ang numero sa ibaba.  
Tagalog: (800) 339-2957

 /Vietnamese: (800) 339-8163

 

 /Korean: (866) 575-1558

모든 캘리포니아 유권자는 2020년 11월 3일 선거를 위한 
우편 투표지 받게 됩니다.  문의 사항  또는  유권자  지원을 
원하시면, 아 래  전화번호로 연락해주십시오.

 

3 2020

 /Thai: (855) 345-3933 /Hindi: (888) 345-2692
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