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ประกาศพิเศษ

• สถานที่เลือกตั้งเปิดตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง 20:00 น. ตามวันที่ก�าหนดไว้ใน
คู่มือที่มีข้อมูลส�าหรับผู้ลงคะแนนเสียงของเทศมณฑล

• สามารถขอรับขั้นตอนเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนได้จาก
เจ้าหน้าที่ประจ�าคูหาเลือกตั้งหรืออ่านคู่มือที่มีข้อมูลส�าหรับผู้ลงคะแนนเสียง
ของเทศมณฑลของคุณ

• ผู้ที่ออกเสียงลงคะแนนใหม่อาจถูกขอให้แสดงเอกสารยืนยันตัวตนหรือเอกสาร
อื่น ๆ ตามที่กฎหมายรัฐบาลกลางก�าหนด คุณมีสิทธิในการหย่อนบัตรลง
คะแนนเสียงชั่วคราวถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เตรียมเอกสารมา

• สามารถออกเสียงลงคะแนนได้เฉพาะผู้มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเท่านั้น
• การท�าลายอุปกรณ์การออกเสียงลงคะแนนเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

น�าคู่มือแนะน�าฉบับ
ย่อนี้ติดตัวไปยัง
คูหาเลือกตั้งด้วย!
คู่มือแนะน�าฉบับย่อนี้มีมีข้อมูลสรุปและ
ข้อมูลติดต่อส�าหรับญัตติของรัฐแต่ละ
ญัตติที่ปรากฏในบัตรเลือกตั้งในวันที ่
3 มีนาคม 2020

การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดี
ขั้นต้นของรัฐ
แคลิฟอร์เนีย
วันอังคารที ่3 
มีนาคม 2020

สถานที่เลือกตั้งเปิดตั้งแต่เวลา 7:00 น. ถึง 20:00 น. ของวันเลือกตั้ง!
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ค้นหาคูหาเลือกตั้งหรือศูนย์ลง
คะแนนเสียงเลือกตั้งของคุณ
คูหาเลือกตั้งและศูนย์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจัดตั้งขึ้นโดยเจ้า
หน้าที่การเลือกตั้งประจ�าเทศมณฑล มองหาที่อยู่สถานที่ออก
เสียงลงคะแนนหรือที่ตั้งศูนย์ออกเสียงลงคะแนนในค�าแนะน�า
ข้อมูลผู้ออกเสียงลงคะแนนของเทศมณฑลที่คุณได้รับทาง
ไปรษณีย์สองสามสัปดาห์ก่อนวันเลือกตั้ง

คุณอาจเข้าไปที่เว็บไซต์เลขาธิการแห่งรัฐที ่vote.ca.gov 
หรือสายด่วนผู้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งโทรฟรีที ่
(800) 345-VOTE (8683)

หรือจะส่งข้อความว่า Vote ไปยัง GOVOTE (468683) เพื่อ
หาคูหาเลือกตั้งของคุณก็ได้

หากคุณอาศัยอยู่ในเทศมณฑล Amador, Butte, Calaveras, 
El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, 
Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, 
Santa Clara, หรือ Tuolumne คุณสามารถออกเสียงลง
คะแนนได้ทุกศูนย์ออกเสียงลงคะแนนในเทศมณฑลของคุณ ดู
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต ์voterschoice.sos.ca.gov หรือ
หน้าที ่28 ของคู่มือนี้
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ข้อสรุป การลงบัตรลงคะแนนเสียงโดยสภานิติบัญญัติ
อนุมัติเงินเป็นจ�านวน 15 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในพันธบัตรภาระผูกพันทั่วไป
ของรัฐส�าหรับการก่อสร้างและการปรับปรุงสิ่งอ�านวยความสะดวกทางการ
ศึกษาของรัฐให้ทันสมัย ผลกระทบทางงบประมาณ : ต้นทุนของรัฐในการ
ช�าระคืนพันธบัตรเพิ่มขึ้น ซึ่งประมาณการว่าราว 740 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อป ี
(รวมดอกเบี้ย) ในช่วงเวลา 35 ปีข้างหน้า

มาตรการนี้
อนุมัติ

ให้มีการกู้ยืมเงินเป็นจ�านวน 15 พัน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท�าให้ผู้เสียภาษี
เสียเงินรวมถึงดอกเบี้ยคิดเป็นมูลค่า 
27 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสร้าง
และซ่อมแซมโรงเรียน การกู้ยืมเงิน
มีค่าใช้จ่ายเกือบสองเท่าของค่าใช้
จ่ายในการก่อสร้างโรงเรียนจากงบ
ประมาณปกติ ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 21 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นี่เป็นแค่เพียง
สิ่งที่รัฐบาลสูญเสียมากขึ้น เลือกว่า
ไม่ประสงค์

ข้อดี เลือกว่าประสงค์ญัตติ 13 เงินทุนซ่อมแซม
ที่จ�าเป็นเพื่อท�าให้โรงเรียนของรัฐ
แคลิฟอร์เนียมีความปลอดภัยมาก
ขึ้นและมีสุขภาพดีขึ้น การก�าจัดเชื้อ
ราและแร่ใยหินที่เป็นพิษออกจาก
ห้องเรียนที่เก่าแก ่สิ่งอ�านวยความ
สะดวกของห้องพยาบาลในโรงเรียน
เพิ่มเติม มีน�้าดื่มที่สะอาดมากขึ้น 
ปรับปรุงความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหม้และแผ่นดินไหว มีมาตรการ
ควบคุมผู้เสียภาษีที่เข้มงวด ซึ่งได้รับ
การยอมรับโดยนักดับเพลิง แพทย ์
พยาบาล และคร ูส�าหรับเด็ก ๆ ในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย YesonProp13.com

ข้อโต้แย้ง

ไม  ่อนุมัต ิไม่ออกเสียงลงคะแนน
ในมาตรการนี้หมายถึง : 

รัฐไม่สามารถขายพันธบัตรภาระ
ผูกพันทั่วไปจ�านวน 15 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้เงินทุนสนับสนุน
โครงการสิ่งอ�านวยความสะดวกด้าน
การศึกษาได้ รัฐจะไม่เปลี่ยนแปลง
วงเงินการกู้ยืมท้องถิ่นที่มีอยู่ของเขต
การศึกษาและเขตวิทยาลัยชุมชนหรือ
กฎระเบียบที่มีอยู่แล้วส�าหรับเขตเพื่อ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้พัฒนา

อนุมัติแล้ว ออกเสียงลงคะแนนเลยในมาตรการ
นี้หมายถึง : รัฐสามารถขายพันธบัตร
ภาระผูกพันทั่วไปจ�านวน 15 พัน
ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นเงินทุน
สนับสนุนโครงการสิ่งอ�านวยความ
สะดวกโรงเรียน วิทยาลัยชุมชน
และโครงการสาธารณูปโภคใน
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ เขตการ
ศึกษาและเขตวิทยาลัยชุมชนจะได้รับ
อนุญาตให้ออกพันธบัตรท้องถิ่นเพิ่ม
เติมและเขตการศึกษาจะมีงบประมาณ
ใหม่เกี่ยวกับความสามารถในการ
เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้พัฒนา

คะแนนออกเสียงของคุณหมายถึงอะไร

เห็นด้วยกับ
ชาวแคลิเฟอร์เนียในการเรียนรู้
ด้านสุขภาพและความปลอดภัย
แคลิฟอร์เนียns เห็นด้วยกับ 
ญัตติ 13
info@safeschoolsandhealthylearning.com
YesonProp13.com

คัดค้าน
จอน คับพาล (Jon Coupal)
สมาคมผู้เสียภาษีโฮวาร์ด จาร์วิซ 
(Howard Jarvis)
921 11th St. #1201 
Sacramento, CA 95814
(916) 444-9950
info@hjta.org
www.hjta.org

ส�าหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ต้องการดูผลเลือกตั้งประธานาธิบดีขั้นต้นในวันที ่3 มีนาคม 
2020 หลังจากปิดสถานที่เลือกตั้งเวลา 20:00 น. หรือ
ไม ่เข้าไปที่เว็บไซด์ผลการเลือกตั้งของเลขาธิการแห่งรัฐ
แคลิฟอร์เนียที ่electionresults.sos.ca.gov.

เว็บไซด์ผลการเลือกตั้งจะอัปเดตทุกห้านาทีในคืนเลือกตั้งตาม
ที่เทศมณฑลรายงานผลมายังเลขาธิการแห่งรัฐ เจ้าหน้าที่การ
เลือกตั้งของเทศมณฑลจะส่งผลการเลือกตั้งกึ่งทางการมายัง
เว็บไซต์ของเลขาธิการแห่งรัฐหลังจากปิดคูหาเลือกตั้งเวลา 
20:00 น. และส่งข้อมูลอัปเดตมาต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ สอง
ชั่วโมงจนกระทั่งบัตรเลือกตั้งในวันเลือกตั้งทุกใบถูกนับแล้ว  

เว็บไซต์ผลการเลือกตั้งจะอัปเดตทุกวันเวลา 17:00 น. ใน
ขณะที่เทศมณฑลนับคะแนนที่เหลืออยู ่ตั้งแต่วันที ่5 มีนาคม 
2020 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2020

ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะถูกเปิดเผยในวันที ่10 
เมษายน 2020 ที ่sos.ca.gov/elections.

ผลการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีขั้นต้น

ญัตติ
อนุญาตให้มีการออกพันธบัตรเพื่อการซ่อมแซมสถาน
ที่ การก่อสร้าง และการปรับปรุงโรงเรียนระดับก่อนวัย
เรียน โรงเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
วิทยาลัยชุมชน และมหาวิทยาลัยของรัฐให้ทันสมัย กฏสภา
นิติบัญญัติ
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