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เจ้าของบ้าน ผู้เช่า และผู้เสียภาษีต้องระวังการขึ้นภาษี!
สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในญัตติที ่13 ของปีนี้คือการเพิ่มเพดานการกู้ยืมของเขต
การศึกษาท้องถิ่นขึ้นเกือบสองเท่า เมื่อเขตการศึกษากู้ยืมเงิน จะใช้แค่
เพียงภาษีโรงเรือนในการช�าระหนี้ดังกล่าวคืนเท่านั้น! ใครคือผู้จ่ายภาษี
โรงเรือน? เราทุกคนต้องจ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงจากใบเรียกเก็บค่าภาษีโรง
เรือนหรือทางค่าเช่าที่บวกภาษีนี้ไว้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งจะแตกต่างจาก
ญัตติที ่13 ฉบับเดิมในปี 1978 เพราะญัตติที ่13 ฉบับนี ้อาจท�าให้ผู้
เสียภาษีทุกคนต้องเสี่ยงเสียภาษีแพงขึ้น
ไม่มีอะไรมารับประกันว่าจะเป็นการสูญเปล่า!
ค�าถามไม่ใช่ว่าเราจ�าเป็นต้องมีอาคารเรียนที่มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี
หรือไม ่แต่คือเราจะยอมเสียเงินเพื่อการนี้ให้ได้ประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร 
และจะสามารถรักษาค�ามั่นสัญญาที่ให้ไว้ได้หรือไม่ ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงได้
ผ่านงบกว่า 9 พันล้านเหรียญสหรัฐไปในป ี2016 เพื่อสร้างและซ่อมแซม
โรงเรียนต่าง ๆ แต่ในตอนนี้กลับบอกว่าเราไม่เคยซ่อมแซมท่อน�้าที่เสื่อม
สภาพและน�าแร่ใยหินออกไปจากห้องเรียนเช่นนั้นหรือ เป็นไปได้อย่างไร
ที่รถไฟความเร็วสูงได้งบประมาณเต็มที่ ในขณะที่โรงเรียนไม่ได้รับงบเช่น
นั้น

ผู้เสียภาษีเป็นเหยื่อให้กู้ยืมและเป็นหนี้เพิ่มขึ้น!
การกู้ยืมเงิน 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐเพื่อการก่อสร้างและซ่อมแซม
โรงเรียนนั้นไม่สมเหตุสมผล ในเมื่อแคลิฟอร์เนียมีงบประมาณเกินอยู่แล้วก
ว่า 2.2 หมื่นล้าน สิ่งที่แย่กว่านั้นคือ เมื่อคิดค่าดอกเบี้ยที่ประมาณ 80% 
นั่นหมายถึงเราต้องตกเป็นเหยื่อในมูลค่ารวมกว่า 2.7 หมื่นล้านเหรียญ
สหรัฐ แทนที่เราจะใช้เงินที่เรามีอยู่แล้วโดยตรงไปกับห้องเรียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาเรื่องคะแนนสอบที่ลดต�่าลงและอัตราการลาออกระหว่างภาคเรียนที่
พุ่งสูง
อย่าปล่อยซาคราเมนโตจัดล�าดับความส�าคัญผิดพลาดแล้วท�าให้การกู้ยืม
ที่ไร้ความรับผิดชอบนี้ท�าให้รัฐแคลิฟอร์เนียมีหนี้สินมากขึ้น ซึ่งจะน�าไปสู่
ภาษีท้องถิ่นที่สูงขึ้น
โหวตไม่รับญัตติที ่13!
BRIAN JONES วุฒิสมาชิกแห่งรัฐ
เขต 38
JON COUPAL ประธาน
สมาคมผู้เสียภาษี Howard Jarvis
LARRY SAND ครูเกษียณอายุ

ญัตติที ่13 จะช่วยให้โรงเรียนและวิทยาลัยของแคลิฟอร์เนียมีความ
ปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น
สภาพของอาคารเรียนต่าง ๆ ในแคลิฟอร์เนียในปัจจุบันนี้นั้นไม่สามารถ
รับได้เลย
แม้จะมีการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักเรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นใน
ห้องเรียนที่มีความทันสมัยและปลอดภัย แต่อาคารเรียนจ�านวนมากกลับ
อยู่ในสภาพสภาพทรุดโทรม ไม่ปลอดภัย และไม่แข็งแรง คนอีกนับพัน
ที่ยังคงต้องเสี่ยงกับไฟป่าหรือแผ่นดินไหว และอีกหลาย ๆ คนที่ต้องได้
รับปนเปื้อนจากตะกั่ว รา แร่ใยหิน และวัสดุอันตรายอื่น ๆ ลูกหลานของ
แคลิฟอร์เนียสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้
ญัตติที ่13 เป็นพันธสัญญาด้านโรงเรียนทั่วทั้งรัฐที่แข็งแกร่งที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ ที่จะท�าให้โรงเรียนของรัฐแคลิฟอร์เนียมีสภาพที่ดีขึ้น 
ปลอดภัยขึ้น และเอื้อต่อการเรียนรู้มากขึ้น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญอย่างยิ่ง
ในการปกป้องและให้ความรู้แก่ลูกหลานของเรา
จากข้อมูลของ Public Policy Institute of California ที่ระบุไว้ว่า
กว่า 70% ของโรงเรียนของเราซึ่งนั่นหมายถึงโรงเรียนกว่า 10,000 
แห่งและห้องเรียนอีกกว่า 300,000 ห้องที่มีอายุมากกว่า 25 ป ีส่วนอีก 
10% มีอายุอย่างน้อย 70 ป ีซึ่งคาดการณ์ว่าโรงเรียนทั่วทั้งรัฐจะต้องใช้
เงินมากกว่า 1 แสนล้านเหรียญสหรัฐและเวลาอีกกว่าหนึ่งทศวรรษเพื่อให้
ตรงตามมาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และหลักสูตรการศึกษา แต่
กระนั้นแล้ว ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคของสถานศึกษาต่อนักเรียนหนึ่ง
คนของรัฐแคลิฟอร์เนียกลับลดลงอย่างมากตั้งแต่ป ี2006
ญัตติที ่13 การซ่อมแซมและการยกระดับโรงเรียนของรัฐแคลิฟอร์เนีย 
มีโรงเรียนจ�านวนมากที่ต้องประสบปัญหาสภาพที่ไม่ปลอดภัย รวมถึง
คุณภาพอากาศและน�้าที่ไม่ดี รวมถึงการปนเปื้อนจากเชื้อราและแร่ใยหิน 
ญัตติที ่13 จัดหาเงินทุนเพื่อซ่อมแซมอาคารที่ทรุดโทรม เปลี่ยนท่อน�้าที่
เสื่อมสภาพให้เหมาะกับการจ่ายน�า้ดื่มที่สะอาด และก�าจัดวัสดุอันตรายออก
จากห้องเรียนที่เก่าแก่
ญัตติที ่13 เพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่ส�าคัญส�าหรับโรงเรียน จัดหา
ทรัพยากรที่จ�าเป็นส�าหรับโรงเรียนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับนักเรียน 
รวมถึงการป้องกันอัคคีภัยและความรุนแรงต่าง ๆ ญัตติที ่13 มีไว้เพื่อ
มอบระบบแจ้งเตือนควันและไฟไหม ้การปรับปรุงความมาตรการความ
ปลอดภัยทางกายภาพ และการยกระดับระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วง
หน้าได้เป็นเวลานาน รวมถึงขยายโอกาสการเข้าถึงโรงเรียนอนุบาล ที่
ปรึกษาแนะแนว และพยาบาลประจ�าโรงเรียนเพื่อการดูแลทั้งสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต

ญัตติที ่13 ช่วยฟื้นฟูโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า แผ่นดินไหว 
และภัยพิบัติทางธรรมชาติอื่น ๆ ในกรณีฉุกเฉิน มาตรการความปลอดภัย
ของโรงเรียนในท้องถิ่นจะมีความส�าคัญมากกว่าที่เคย ญัตติที ่13 ให้
ความช่วยเหลือที่จ�าเป็นและเร่งด่วน รวมถึงมอบสิ่งอ�านวยความสะดวก
ชั่วคราวและเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าให้กับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่า
และเหตุการณ์ภัยพิบัติ
ญัตติที ่13 สนับสนุนการศึกษาด้านอาชีพเชิงเทคนิคแก่ทหารผ่านศึก 
ญัตติที ่13 ช่วยให้โรงเรียนและวิทยาลัยชุมชนในท้องถิ่นสามารถขยาย
การศึกษาด้านเทคนิคอาชีพที่มีคุณภาพสูง เพื่อช่วยชาวแคลิฟอร์เนียรวม
ถึงทหารผ่านศึกที่ได้รับใช้ประเทศของเราในการเตรียมความพร้อมส�าหรับ
งานที่มีทักษะสูงและค่าจ้างสูงในระบบเศรษฐกิจสมัยใหม่ให้ได้มากขึ้น
ญัตติที ่13 ปกป้องให้การควบคุมเป็นของท้องถิ่นในทุกโครงการ ให้เงิน
สนับสนุนโครงการปรับปรุงโรงเรียนในท้องถิ่น ซึ่งชุมชนท้องถิ่นและผู้เสีย
ภาษีมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจว่าจะจัดล�าดับความส�าคัญของกองทุน
เหล่านี้เพื่อเสริมสร้างโรงเรียนใกล้เคียงได้อย่างไร
ญัตติที ่13 มีมาตรการความรับผิดชอบของผู้เสียภาษีอย่างเข้มแข็ง ความ
รับผิดชอบทางการเงิน ญัตติที ่13 จะจ�ากัดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อย่างเข้มงวด เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการน�าเงินทุนต่าง ๆ ไปใช้กับโรงเรียน
โดยตรง ไม่ใช่กับระบบราชการของรัฐบาล ซึ่งต้องมีการตรวจสอบจาก
หน่วยงานอิสระอย่างเข้มงวดและการเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ
ญัตติที่ 13 ได้รับการสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากสองพรรค ซึ่งฝ่าย
นิติบัญญัติของรัฐของเสียงส่วนใหญ่จากทั้งสองพรรคได้ระบุไว้บนบัตร
ลงคะแนน และยังได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มครู แพทย ์พยาบาล นักดับ
เพลิง และทหารผ่านศึกอย่างกว้างขวาง
วิทยาศาสตร์นั้นบอกไว้อย่างชัดเจน อาคารเรียนที่ปลอดภัย มีสุขภาพดี 
และมีคุณภาพสูงช่วยเพิ่มการเรียนรู ้อีกทั้งนักเรียนของแคลิฟอร์เนียไม่
สามารถทนรอได้อีกต่อไป
เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ๆ และอนาคตของเราในฐานะรัฐ โปรดเข้าร่วม
กับเราในการลงคะแนน ผ่าน ให้กับญัตติที่ 13
BRIAN RICE ประธาน
นักผจญเพลิงมืออาชีพแห่งแคลิฟอร์เนีย
E. TOBY BOYD ประธาน
สมาคมครูแห่งแคลิฟอร์เนีย
PAMELA KAHN ประธาน
สมาคมพยาบาลประจ�าโรงเรียนแห่งแคลิฟอร์เนีย
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อย่าเชื่อการโจมตีแบบผิด ๆ
ญัตติที่ 13 จะแก้ไขและยกระดับโรงเรียนของรัฐที่ไม่ปลอดภัย ล้าสมัย 
และต้องการการซ่อมแซมทั่วทั้งรัฐแคลิฟอร์เนีย ญัตติผ่านการรับรองอย่าง
กว้างขวางจากครู ครูใหญ ่นักดับเพลิง แพทย ์และพยาบาล รวมถึงได้รับ
การสนับสนุนอย่างแข็งขันจาก Republicans Democrats และพรรค
อิสระอื่น ๆ
ญัตติที่ 13 จะท�าให้อาคารเรียนในท้องถิ่นแข็งแกร่งขึ้นและสร้างเสริมสุข
ภาพที่ดีขึ้น ก�าจัดแร่ใยหิน เชื้อราที่เป็นพิษ และวัสดุอันตรายออกจาก
ห้องเรียนที่มีอายุมาก เปลี่ยนท่อที่เสื่อมสภาพเพื่อให้เด็ก ๆ มีน�า้ดื่มที่
ปลอดภัย เพิ่มสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านการพยาบาลในโรงเรียน ท�าให้
โรงเรียนปลอดภัยจากไฟป่า แผ่นดินไหว และภัยธรรมชาติยิ่งขึ้น การ
ศึกษาแสดงให้เห็นว่าอาคารเรียนที่ปลอดภัยมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้
นักเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ญัตติที่ 13 ยังให้การรับประกันว่าเงินทุกเหรียญที่ใช้ไปจะต้องอธิบาย
ได้ ตรวจสอบได้ โปร่งใสต่อผู้เสียภาษีของรัฐ อีกทั้งยังก�าหนดค่าใช้จ่าย
ในการบริหารไว้ที่ไม่เกิน 5% เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะมีเงินที่จะลงทุนกับ
โรงเรียนโดยตรงได้มากกว่าที่เคยมีมา

อย่าเชื่อฟังค�าของเรา ให้ฟังผู้เชี่ยวชาญ :
ประธานนักดบัเพลิงมอือาชพีแห่งแคลิฟอร์เนีย Brian Rice กล่าวว่า : 
“ญัตติที ่13 จะให้เงินทุนในการปรับปรุงเพื่อท�าให้โรงเรียนของเรา
ปลอดภัยยิ่งขึ้น โรงเรียนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นจะสร้างชุมชนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น 
นั่นเป็นเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยสาธารณะสนับสนุนญัตติ
ที ่13”
Dr. Peter Bretan ประธานสมาคมการแพทย์แห่งแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็น
องค์กรแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดของรัฐกล่าวว่า : “นักเรียนสมควรได้เข้าเรียนใน
โรงเรียนที่เอื้อให้มีสุขภาพด ีมีน�า้สะอาด อากาศถ่ายเทได้ดี และมีพยาบาล
ประจ�าโรงเรียน ผู้ให้บริการด้านสุขภาพของรัฐแคลิฟอร์เนียสนับสนุนญัตติ
ที่ 13”
ประธานกรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ธุรกิจโรงเรียนแห่งแคลิฟอร์เนีย 
Molly McGee Hewitt กล่าวว่า : “พันธบัตรโรงเรียนได้รับการพิสูจน์
แล้วว่าเป็นวิธีการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบทางการ
เงินมากที่สุดในการซ่อมแซมอาคารที่เสื่อมสภาพ ลงคะแนนผ่านให้กับ
ญัตติที่ 13!”
CELIA JAFFE ประธาน
สมาคมครูผู้ปกครองแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย
DR. LINDA KAMINSKI ประธาน
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนแห่งแคลิฟอร์เนีย
PAMELA KAHN ประธาน
สมาคมพยาบาลประจ�าโรงเรียนแห่งแคลิฟอร์เนีย

ญัตติที ่13 ของปีนี ้คือเรื่องหลอกลวง!
อย่าให้ชื่อมาตรการใช้จ่ายงบประมาณลวงตาคุณด้วยค�าว่า “ญัตติที ่13” 
ญัตติที ่13 ของปีนี้แตกต่างจากการคุ้มครองผู้เสียภาษีของสถานที่ส�าคัญ
ในป ี1978 เพราะจะท�าให้ผู้เสียภาษีต้องตกเป็นเหยื่องบประมาณกว่า 
2.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐแทน
การค�านวณดอกเบี้ยบัตรเครดิตทั่วไปแบบนักการเมืองชาวซาคราแมนโต
นักการเมืองวางแผนที่จะกู้ยืมเงิน 1.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐจาก Wall 
Street จากนั้นก็ให้ผู้เสียภาษีจ่ายเงินจ�านวนนี้คืนให้แทนบวกค่าดอกเบี้ย
รวมทั้งหมดอีก 80% ซึ่งนั่นคือเงินเพิ่มอีก 1.2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐที่
เราถูกบังคับให้จ่าย ท�าให้จ�านวนเงินรวมทั้งก้อนนั้นอยู่ที ่2.7 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐ 
ผู้ว่าการรัฐและฝ่ายนิติบัญญัติไม่ให้ความส�าคัญกับโรงเรียน
แทนท่ีจะใช้เงินส่วนเหลือ 2.1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในการยกระดับ
สิ่งอ�านวยความสะดวกของโรงเรียนและให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงแก่
ลูกหลานของเรา ผู้ว่าการรัฐและฝ่ายนิติบัญญัติก�าลังพยายามผลาญเงิน
ไปกับโครงการที่ตัวเองคิดขึ้น เงินส่วนเหลือนั้นสามารถน�าไปใช้ค้นหา
ทางออกส�าหรับระบบการศึกษาของเราได้ ทั้งในด้านการสอนในชั้นเรียน
และส�าหรับสิ่งอ�านวยความสะดวกใหม่ ๆ โดยไม่จ�าเป็นต้องสร้างหนี้สิน
ก้อนใหมใ่ห้ลูกหลานของเราเป็นภาระไปอีกสามทศวรรษ!
ระดับหนี้ที่สูงขึ้นน�าไปสู่ภาษีที่สูงขึ้น
เราเคยเห็นนักการเมืองซาคราเมนโตท�าสิ่งนี้มาแล้ว พวกเขาใช้จ่ายมาก
เกินไป พวกเขาออกพันธบัตรแล้วลงโทษเราด้วยการขึ้นภาษีรถยนต ์ภาษี
น�้ามันเชื้อเพลิง และภาษีรายได้ของเรา ซึ่งนักการเมืองแทบใช้การปรับขึ้น
ภาษีไปกับสิ่งที่พวกเขาพูดว่าจะท�าเลย เขาเพียงแค่มองไปที่ถนนผุพังของ
เราแล้วเห็นเงินหลายพันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเปลี่ยนถนนนี้ให้กลายเป็น
รถไฟความเร็วสูง!
เงินจ�านวนหลายพันล้านเหรียญสหรัฐจะตกลงสู่เข้าสู่หลุมเงิน ไม่ใช่การ
สอนในชั้นเรียน
หลุมเงินทีเสียเปล่าไปกับระบบการศึกษาอันเวิ้งว้างนั้นต้องใช้เงินเป็น
จ�านวนมหาศาล แต่กลับไม่มีแม้เพียงเซนต์เดียวที่จะใช้ไปกับการสอน
โดยตรงในห้องเรียน เงินจ�านวนนี้จะสูญเปล่าไปกับโครงการก่อสร้างที่เอื้อ

ผลประโยชน์พิเศษ
เขตการศึกษาท้องถิ่นจะไปสู่ภาระหนี้ที่รุนแรงขึ้น
สิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในบัญญัตินี้จะสนับสนุนให้โรงเรียนในท้องถิ่นสามารถ
เพิ่มการกู้ยืมเงินได้มากขึ้นอีกกว่า 60% หนี้ของโรงเรียนในท้องถิ่นจะถูก
ช�าระคืนด้วยภาษีโรงเรือนที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งเราได้ช�าระหนี้ส�าหรับการกู้ยืม
ครั้งก่อนไปแล้ว แต่ปัญหาก็ไม่เคยได้รับการแก้ไข
ข้อตกลงแสนหอมหวานส�าหรับนักพัฒนา แต่ผู้ที่ตอบสนองคนแรกกลับไม่
เคยได้อะไร
ผู้ที่จะสามารถตัดสินใจอุดหนุนนักพัฒนาผู้มั่งคั่งในขณะที่ระงับเงินส�าหรับ
ต�ารวจท้องที่และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มีแค่เฉพาะในอาคารรัฐสภาแห่ง
สหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่นั่นคือสิ่งที่ญัตตินี้จะท�า ซึ่งเหล่านักการเมืองคง
หวังไว้ว่าจะไม่มีใครอ่านอักษรตัวเล็ก ๆ เหล่านี ้แต่เราก็ได้อ่านและจับได้
คาหนังคาเขา
เราท�าเพื่อลูกหลานของเราได้ดีกว่านี้
โรงเรียนของรัฐแคลิฟอร์เนียได้รับการจัดอันดับไว้ในระดับที่แทบจะต�่า
ที่สุดในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะใช้งบประมาณ 2.7 หมื่นล้าน
เหรียญสหรัฐไปกับโครงการก่อสร้างโรงเรียน รัฐของเราต้องการทางออก
ระยะยาวที่คิดมาอย่างถี่ถ้วนเพื่อให้ได้มาตรฐานความเป็นเลิศในด้านการ
อ่าน การเขียน และด้านคณิตศาสตร์ในระดับสูงสุด มาตรการที่มีราคาแพง
นี้ไม่ได้ท�าอะไรเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือช่วยให้ลูก
หลานของเรามีความส�าเร็จแต่อย่างใด
โหวตไม่รับญัตติที ่13 ที่แสนหลอกลวงนี้
BRIAN JONES วุฒิสมาชิก
เขต 38
JON COUPAL ประธาน
สมาคมผู้เสียภาษี Howard Jarvis
LARRY SAND ครูเกษียณอายุ




