Pampanguluhang
Primaryang
Halalan ng
California
Martes
Marso 3, 2020
Magbubukas ang mga Presinto Mula 7:00 a.m. hanggang
8:00 p.m. sa Araw ng Halalan!

Opisyal na Gabay na Impormasyon ng Botante

Sertipiko ng Pagiging Tama
Ako, si Alex Padilla, Kalihim ng Estado ng Estado ng California, ay
nagpapatunay sa pamamagitan nito na ang panukalang isinama
rito ay isusumite sa mga tagahalal ng Estado ng California sa
Pampanguluhang Primaryang Halalan na gaganapin sa buong
Estado sa Marso 3, 2020, at na ang gabay na ito ay inihanda nang
tama alinsunod sa batas. Saksihan ang aking kamay at ang Dakilang
Selyo ng Estado sa Sacramento, California, sa ika-9 na araw na ito ng
Disyembre 2019.

Alex Padilla, Kalihim ng Estado
Maaari kang humingi ng dagdag na kopya ng Opisyal na Gabay na Impormasyon ng Botante sa pamamagitan ng pagkontak
sa opisyal ng halalan ng inyong county o sa pamamagitan ng pagtawag sa (800) 345-VOTE (8683)

KATIPUNAN NG

MGA KARAPATAN NG BOTANTE
MAYROON KANG MGA SUMUSUNOD NA KARAPATAN:
1

Ang karapatang bumoto kung ikaw ay isang
rehistradong botante. Karapat-dapat kang
bumoto kung ikaw ay:
• isang mamamayan ng U.S. na naninirahan sa
California
• hindi bababa sa 18 taong gulang
• rehistrado kung saan kasalukuyan kang
naninirahan
• kasalukuyan ay wala sa pang-estado o pederal
na bilangguan o pansamantalang nakalaya nang
may kondisyon dahil sa pagkakahatol ng krimen
• kasalukuyan ay hindi nahatulan ng isang korte
bilang walang kakayahan ang pag-iisip para
bumoto

2

3

Ang karapatang bumoto kung isa kang
rehistradong botante, kahit pa wala sa listahan
ang iyong pangalan. Boboto ka gamit ang
isang probisyonal na balota. Bibilangin ang
iyong boto kapag napagpasyahan ng mga
opisyal ng halalan na karapat-dapat kang
bumoto.
Ang karapatang bumoto kapag nakapila ka pa
rin kapag nagsara ang mga presinto.

4

Ang karapatang magpasa ng sikretong balota
nang walang sinumang nang-aabala sa iyo o
nagsasabi sa iyo kung paanong boboto.

5

Ang karapatang makakuha ng bagong balota
kapag nagkamali ka, kung hindi mo pa
naipapasa ang iyong balota. Maaari mong/
kang:
Humingi sa isang opisyal ng halalan sa isang

6

Ang karapatang humingi ng tulong sa
pagpapasa ng iyong balota mula sa sinumang
iyong piliin, maliban sa iyong taga-empleyo o
kinatawan ng unyon.

7

Ang karapatang ihulog ang iyong
nakumpletong balota para sa pagboto sa
pamamagitan ng koreo sa alinmang presinto
ng botohan sa California.

8

Ang karapatang makakuha ng mga materyales
ng halalan sa isang lingguwaheng maliban
sa Ingles kung may sapat na tao sa inyong
presinto ng pagboto na nagsasalita ng
lingguwaheng iyon.

9

Ang karapatang magtanong sa mga opisyal
ng halalan tungkol sa mga pamamaraan ng
halalan at panoorin ang proseso ng halalan.
Kapag hindi masagot ng taong iyong tinanong ang
iyong mga tanong, dapat ituro ka nila sa tamang tao
para makakuha ng sagot. Kapag nakakagambala ka,
maaari nilang ihinto ang pagsagot sa iyo.

10

Ang karapatang iulat ang anumang ilegal o
mapanlinlang na aktibidad sa halalan sa isang
opisyal ng halalan o sa tanggapan Kalihim ng
Estado.
Sa web sa www.sos.ca.gov
Sa pamamagitan ng telepono sa
(800) 345-VOTE (8683)
Sa pamamagitan ng email sa
elections@sos.ca.gov

presinto ng botohan ng bagong balota,
Papalitan ang iyong balota para sa pagboto
sa pamamagitan ng koreo ng bago sa isang
tanggapan ng halalan o sa iyong presinto ng
botohan, o
Bumoto gamit ang isang probisyonal na balota.

KUNG NANINIWALA KANG IPINAGKAIT SA IYO ANG ALINMAN SA MGA KARAPATANG ITO, TUMAWAG SA KOMPIDENSIYAL NA
LIBRENG HOTLINE NG BOTANTE NG KALIHIM NG ESTADO SA (800) 345-VOTE (8683).
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TALAAN NG MGA NILALAMAN

PAHINA

MABILISANG SANGGUNIANG GABAY
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PROPOSISYON

13

Mag-aawtorisa ng Mga Bono para sa Pagkukumpuni ng Pasilidad, Konstruksyon, at Modernisasyon sa
Mga Pampublikong Preschool, Paaralang K–12, Mga Kolehiyo sa Komunidad, at Mga Unibersidad.
Batas ng Lehislatura.

10

PANGKALAHATANG PANANAW NG UTANG SA BONO NG ESTADO

18

MGA PAHAYAG NG MGA PARTIDONG PAMPULITIKA

24

TEKSTO NG IPINAPANUKALANG BATAS

36

IMPORMASYON NG BOTANTE

MAH

Katipunan ng Mga Karapatan ng Botante
Mga Pahayag ng Mga Kandidato sa Pagkapresidente
Liham mula sa Kalihim ng Estado
Hanapin ang Iyong Presinto ng Pagboto
Paano Boboto ng Presidente
Katipunan ng Mga Karapatan ng Senso
Senso 2020
Halalan sa California
Mga Nangungunang Tagapag-ambag sa Mga
Panukalang Balota
Pagpaparehistro ng Botante
Impormasyon sa Pagkapribado ng Pagpaparehistro
ng Botante

2
3
4
6
7
8
9
20
21
22
22

Pagpaparehistro ng Botante sa Parehong Araw
Tingnan ang Iyong Katayuan Bilang Botante Online
Paunang Magparehistro sa Ika-Labing-Anim
na Taong Gulang
Mga Militar at Mga Botante sa Ibayong-Dagat
Probisyonal na Pagboto
Batas sa Pagpili ng Botante
Paano Bumoto sa Pamamagitan ng Koreo
Paunang Binayarang Selyo
Tulong para sa Mga Botanteng May Kapansanan
Mga Madalas Itanong
Mga Tanggapan ng Halalan ng County
Mga Petsang Dapat Tandaan

22
23
23
26
27
28
29
29
30
31
35
47

Mga Kandidato sa Pagkapresidente ng U.S.

AGA
AL

A

PA
U N AW

Makakakuha ng impormasyon tungkol sa mga kandidatong tumatakbo para sa
Pagkapresidente sa website ng Impormasyong Gabay para sa Botante ng Kalihim ng
Estado. Bisitahin ang voterguide.sos.ca.gov para sa dagdag na detalye.

Martes, Marso 3, 2020
Huwag Kalimutang Bumoto!
Magbubukas ang mga presinto mula 7:00 a.m.
hanggang 8:00 p.m.

Pebrero 3
Unang araw para bumoto sa pamamagitan ng koreo.

Pebrero 18*
Huling araw para magparehistro upang bumoto.

Pebrero 25
Huling araw na tatanggap ang mga opisyal ng halalan
sa county ng aplikasyon ng sinumang botante para sa
balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo.

Para
sa mga karagdagang
Impormasyong
For additional
copies of thekopya
Voterng
Information
GuideGabay
ng
Botante
alinman languages,
sa mga sumusunod
na lingguwahe,
in any
of thesafollowing
please call:
pakitawagan ang:
English: (800) 345-VOTE (8683)
TTY/TDD: (800) 833-8683
Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682)
中文 /Chinese: (800) 339-2857
/Hindi: (888) 345-2692
/Japanese: (800) 339-2865
/Khmer: (888) 345-4917
/Korean: (866) 575-1558
Tagalog: (800) 339-2957
/Thai: (855) 345-3933
/Vietnamese: (800) 339-8163

Text Vote to GOVOTE (468683) to find the location of your polling place.
I-text ang Vote sa GOVOTE (468683) upang mahanap ang lokasyon ng iyong presinto sa pagboto.
* Maaari ka pa rig magparehistro nang “may kondisyon” at bumoto sa tanggapan ng halalan ng inyong
county matapos ang 15 araw na itinakda para sa pagpaparehistro ng botante.

Itsek ang status ng iyong pagpaparehistro bilang botante online sa voterstatus.sos.ca.gov

3

Kalihim ng Estado
Minamahal na Kapwa Californian,
Ang karapatang bumoto ay pundasyon ng demokrasya sa Amerika. Binibigyang
hugis ng iyong boto ang kinabukasan ng ating bayan, ating estado, at iyong
komunidad. Mahalaga ang iyong paglahok.
Maaari kang matulungan ng Gabay sa Botante na ito upang makagawa ng mga
may kabatirang desisyon at maghanda para sa Pampanguluhang Primaryang
Halalan sa Marso 3, 2020. May kasama itong walang kinikilingan, walang
pinapanigang pagsusuri at mga argumentong sang-ayon at laban sa panukalang
balota sa buong estado. Maaari mo ring aralin ang mga mahahalagang
patakaran sa halalan at ang iyong mga karapatan bilang botante ng California.
Makukuha rin ang gabay na ito online, sa sampung lingguwahe, sa website ng
Kalihim ng Estado ng California: voterguide.sos.ca.gov.
Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa iyong
pagpaparehistro bilang botante o pagpapasa ng iyong balota, maaari mong
kontakin ang tanggapan ng Kalihim ng Estado sa pamamagitan ng libreng
pagtawag sa 1-800-345-VOTE (8683).
Maaari mo ring bisitahin ang vote.ca.gov para sa mga kapaki-pakinabang na
mga sanggunian at kasangkapan para sa halalan.
Hindi nagtatapos ang ating tungkuling sibiko sa pagsasara ng mga presinto sa
Araw ng Halalan.
Sa 2020, kailangan nating mapalahok ang lahat ng Californian sa Senso ng
U.S. Ang minsan-sa-isang-dekada na pagbibilang ng populasyon na ito ay
may direktang epekto sa inyong komunidad—ang pagtatakda ng pederal na
pagpopondong matatanggap natin para sa ating mga paaralan, imprastruktura,
pangangalagang pangkalusugan, at mga serbisyong pang-emerhensiya sa
susunod na sampung taon. Itatakda rin ng bilang ng senso ang bilang ng mga
kinatawan sa kongreso at mga boto sa electoral college ng California.
Salamat sa iyong katapatan sa ating demokrasya. Binabalak mo mang bumoto
sa pamamagitan ng koreo o nang personal sa presinto, planuhin ang pagpapasa
ng iyong balota sa 2020. Mahalaga ang iyong boto. Mas malakas ang California
kapag mas maraming mamamayan—tulad mo—ang bumoboto.
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Pampanguluhang
Primaryang
Halalan ng
California
Martes
Marso 3, 2020
Magbubukas ang mga Presinto Mula 7:00 a.m. hanggang
8:00 p.m. sa Araw ng Halalan!

  

Mabilisang Sangguniang Gabay  

Espesyal na Paunawa

Ilabas ang Sangguniang
Gabay na ito at dalhin mo
ito sa presinto!
Ang mailalabas na sangguniang
gabay na ito ay naglalaman
ng buod at impormasyon
sa pagkontak para sa bawat
proposisyon ng estado na lalabas
sa balota ng Marso 3, 2020.

• Magbubukas ang mga presinto mula 7:00 a.m. hanggang
8:00 p.m. sa araw na nakasaad sa Impormasyong Gabay
ng Botante ng county.
• Makakakuha ng impormasyon kung paanong bumoto mula sa
isang manggagawa ng presinto o sa pamamagitan ng pagbabasa
ng iyong Impormasyong Gabay ng Botante.
• Maaaring hilingin sa mga bagong botante na magbigay
ng pagkakakilanlan o iba pang dokumentasyon alinsunod
sa pederal na batas. Mayroon kang karapatang magpasa
ng probisyonal na balota, kahit hindi mo ibigay ang
dokumentasyon.
• Mga karapat-dapat na botante lamang ang maaaring bumoto.
• Labag sa batas ang pangingialam sa mga kagamitan sa
pagboto.

Mabilisang Sangguniang Gabay | 5

MABILISANG SANGGUNIANG GABAY
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13

MAG-AAWTORISA NG MGA BONO PARA SA PAGKUKUMPUNI
NG PASILIDAD, KONSTRUKSYON, AT MODERNISASYON SA MGA
PAMPUBLIKONG PRESCHOOL, PAARALANG K–12, MGA KOLEHIYO
SA KOMUNIDAD, AT MGA UNIBERSIDAD. BATAS NG LEHISLATURA.

BUOD

Inilagay sa Balota ng Lehislatura

Mag-aawtorisa ng $15 bilyong pangkalahatang obligasyong
bono ng estado para sa konstruksiyon at pagsasamoderno ng
mga pasilidad ng pampublikong edukasyon. Epekto sa
Pananalapi: Mas malaking mga gastusin ng estado upang
bayaran ang mga bono ay tinatayang nasa humigit-kumulang
$740 milyon kada taon (kabilang ang interes) sa susunod na
35 taon.

ANONG IBIG SABIHIN NG IYONG BOTO

OO

Ang isang botong OO sa
panukalang ito ay
nangangahulugang: Maaaring
magbenta ang estado ng $15
bilyong pangkalahatang
obligasyong bono upang pondohan
ang mga proyektong pasilidad ng
mga paaralan, kolehiyo sa
komunidad, at unibersidad.
Dagdag dito, aawtorisahan ang
mga distrito ng paaralan at mga
distrito ng kolehiyo sa komunidad
na maglabas ng mas maraming
lokal na bono, at magkakaroon ang
mga distrito ng paaralan ng
bagong limitasyon sa kanilang
kakayahang magpataw ng mga
bayad sa developer.

MGA ARGUMENTO

MAKA-OO

SA
PROP. 13
na magpopondo ng mahahalagang
pagkukumpuni upang gawing mas
ligtas at malusog ang mga
pampublikong paaralan ng
California. Pagtatanggal ng mga
nakalalasong amag at asbestos
mula sa mga nalulumang silidaralan. Mas maraming pasilidad
ng nars sa paaralan. Mas malinis
na inuming tubig. Mga
pangkaligtasang pagsasaayos
laban sa sunog at lindol. Matatag
na kontrol ng mga nagbabayad ng
buwis. Iniendorso ng mga
bumbero, doktor, nars, at guro.
Para sa mga bata ng California.
YesonProp13.com

HINDI

Ang isang botong
HINDI sa
panukalang ito ay
nangangahulugang: Hindi
maaaring ibenta ng estado ang
$15 bilyong pangkalahatang
obligasyong bono upang pondohan
ang mga proyektong pasilidad ng
edukasyon. Hindi rin
magpapatupad ang estado ng mga
pagbabago sa umiiral na lokal na
limitasyon sa paghiram ng mga
distrito ng paaralan at mga distrito
ng kolehiyo sa komunidad o sa
mga umiiral na patakaran ng mga
distrito ng paaralan sa pagpapataw
ng mga bayad sa developer.

DISBENTAHE
Inaawtorisahan ng panukalang ito
ang $15 bilyong utang, na
magpapataw sa mga nagbabayad
ng buwis ng $27 bilyon kasama
ang interes, upang magtayo at
magkumpuni ng mga paaralan.
Ang pangungutang ay halos
dalawang beses na mas mahal sa
pagbabayad ng konstruksiyon ng
paaralan mula sa regular na
badyet, na may $21 bilyong
pasobra. Dagdag lamang ito sa
nasasayang ng gobyerno. Bumoto
ng hindi.

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

PARA
SA
LABAN SA
Mga Californian para sa Ligtas at Jon Coupal
Malusog na Pag-aaral, Oo sa
Prop. 13
info@safeschoolsandhealthylearning.com
YesonProp13.com
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Howard Jarvis Taxpayers
Association
921 11th St. #1201
Sacramento, CA 95814
(916) 444-9950
info@hjta.org
www.hjta.org

| Mabilisang Sangguniang Gabay

Hanapin ang Iyong Presinto sa
Pagboto o isang Sentro ng Pagboto
Ang mga presinto ng pagboto at mga sentro ng
pagboto ay itinatatag ng mga opisyal ng halalan
ng county. Hanapin ang address ng iyong presinto
ng pagboto o mga lokasyon ng sentro ng pagboto
sa Impormasyong Gabay ng Botante ng county na
matatanggap mo sa koreo ilang linggo bago ang Araw
ng Halalan.
Maaari mo ring bisitahin ang website ng Kalihim
ng Estado sa vote.ca.gov o tawagan nang libre ang
Hotline ng Botante sa (800) 345-VOTE (8683).
Maaari ka ring mag-text ng Vote sa GOVOTE (468683)
upang mahanap ang lokasyon ng presintong iyong
pagbobotohan.
Kung ikaw ay nakatira sa Amador, Butte, Calaveras,
El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa,
Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo,
Santa Clara, o Tuolumne County, maaari kang bumoto
sa alinmang sentro ng pagboto sa inyong county.
Bisitahin ang voterschoice.sos.ca.gov o tingnan
ang pahina 28 ng gabay na ito para sa dagdag na
impormasyon.
MGA RESULTA NG
PAMPANGULUHANG
PRIMARYANG HALALAN

Gustong makita ang mga resulta ng Pampanguluhang
Primaryang Halalan ng Marso 3, 2020 pagkatapos na
magsara ang mga presinto ng 8:00 p.m.? Bisitahin
ang website ng mga Resulta ng Halalan ng Kalihim ng
Estado ng California sa electionresults.sos.ca.gov.
Ina-update ang website ng Mga Resulta ng Halalan
kada limang minuto sa Gabi ng Halalan habang
iuulat ng mga county ang mga resulta sa Kalihim
ng Estado. Nagpapadala ang mga opisyal ng halalan
ng county ng mga bahagyang opisyal na resulta ng
halalan sa website ng Kalihim ng Estado matapos na
magsara ang mga presinto ng 8:00 p.m. at patuloy
na nagpapadala ng mga update nang hindi bababa sa
kada dalawang oras hanggang sa mabilang ang lahat
ng balota ng Araw ng Halalan.
Simula Marso 5 hanggang Abril 2, 2020, i-a-update
ang website ng Mga Resulta ng Halalan araw-araw ng
5:00 p.m. habang binibilang ng mga county ang mga
natitirang balota.
Ang mga opisyal na resulta ng halalan ay ipapaskil sa
Abril 10, 2020, sa sos.ca.gov/elections.

HALALAN

2020

PAANO BOBOTO NG

PRESIDENTE

Nakarehistro para bumoto bilang Walang Kinakatigang Partido*?
Bilang botanteng nakarehistro sa Walang Kinakatigang Partido, kung talagang nais
mong bumoto para sa Presidente ng U.S., kailangan mong humingi ng balota ng
primaryang halalan kasama ng mga kandidato sa pagkapresidente mula sa isa sa
mga sumusunod na partido:
•
•
•

Partidong Amerikanong Independiyente
Partidong Demokratiko
Partidong Libertaryan

Kapag bumoto ka sa pamamagitan ng koreo, kakailanganin mong hingin ang balotang
ito mula sa tanggapan ng halalan sa inyong county.
Kapag bumoto ka sa mga presinto, maaari kang humingi ng balota kapag nagtsetsek
in sa presinto ng pagboto.
Para sa dagdag na impormasyon ukol sa prosesong ito, bisitahin ang
HowToVoteForPresident.sos.ca.gov.
Kung nais mong iboto ang Luntian, Kapayapaan at Kalayaan, o mga kandidato
sa pagkapresidente ng Mga Partidong Republikano, kakailanganin mong
magparehistrong muli kasama ng nabanggit na partidong iyon. Upang palitan ang
iyong pagpaparehistro bilang botante, bisitahin ang registertovote.ca.gov.
*Ang mga botanteng rehistrado sa isang hindi kuwalipikadong partido politikal ay itinuturing bilang mga botanteng
Walang Gustong Partido.

Nakarehistro sa isang Kuwalipikadong Partidong Pampulitika?
Kung nagparehistro ka sa alinman sa mga sumusunod na kuwalipikadong partido
politikal, maaari ka lamang bumoto para sa mga kandidato sa pagkapresidente ng
partidong iyon:
•
•
•
•
•
•

Partidong
Partidong
Partidong
Partidong
Partidong
Partidong

Amerikanong Independiyente
Demokratiko
Luntian
Libertaryan
Kapayapaan at Kalayaan
Republikado

Kung nais mong bumoto para sa kandidato sa pagkapresidente ng ibang partido,
kakailanganin mong magparehistro ulit sa partikular na partidong iyon. Upang palitan
ang iyong rehistro, bisitahin ang registertovote.ca.gov.
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KATIPUNAN NG MGA
KARAPATAN SA SENSO
MAYROON KANG MGA SUMUSUNOD NA KARAPATAN:

CALIFORNIA

LAHAT

SENSO

2020

MAGSISIMULA SA
ABRIL 2020!

2020

californiacensus.org

1. Mabilang sa 2020 Senso.
• Ang bawat taong naninirahan sa California sa Abril 1, 2020, anuman ang katayuan ng
pagkamamamayan, ay dapat mabilang sa senso.

2. Makalahok sa pederal na senso kada sampung taon nang walang banta o
pananakot.
3. Para sa pagiging kumpidensiyal at pagkapribado.
• Sa ilalim ng pederal na batas (Titulo 13), ang Kawanihan ng Senso ng U.S. ay HINDI
pinahihintulutang ibahagi ang inyong mga indibidwal na sagot sa senso sa publiko o sa iba pang
mga ahensiya ng gobyerno, tulad ng imigrasyon at tagapagpatupad ng batas.

4. Upang sumagot sa senso nang online, sa telepono, o sa papel.
5. Upang humingi ng tulong sa lingguwahe.
• Ang nai-print na form ng senso ay makukuha lamang sa Ingles at Espanyol.
• Ang online na palatanungan at tulong sa telepono ay magagamit sa mga sumusunod na
lingguwahe: Espanyol, Tsino, Vietnamese, Koreano, Ruso, Arabe, Tagalog, Polish, Pranses,
Haitian Creole, Portuges, at Hapon.
• Ang Mga Gabay sa Tulong sa Lingguwahe ng Kawanihan ng Senso ng U.S. ay magagamit sa 59 na
lingguwaheng hindi Ingles, kabilang ang American Sign Language.

6. Upang mapatunayan ang pagkakakilanlan ng isang empleyado ng senso.
• Kapag mayroong empleyado ng Kawanihan ng Senso ng U.S. na kumatok sa inyong pinto
at kinontak kayo, maaari kang humingi ng pagpapakilanlan o ng kanilang pangalan upang
makumpirmang nagtatrabaho sila para sa Kawanihan. May karapatan kang tumanggi na magbigay
ng anumang personal na impormasyon sa taong magpupunta sa inyong tahanan nang walang
pederal na pagkakakilanlan na nagpapatunay na sila ay empleyado ng Kawanihan ng Senso ng U.S.

ESPESYAL NA PAUNAWA:
Sa ilalim ng batas ng California, ang isang taong gumawa ng kahit alin sa mga sumusunod ay nagkasala nang maliit, na
mapaparusahan sa pamamagitan ng pagkakakulong sa bilangguan ng county nang hindi lalampas ng isang taon, o sa
pamamagitan ng multa na hindi lalampas ng isang libong dolyar ($1,000) o ng parehong multa at pagkakakulong.
• Mapanlinlang na nagpapanggap na sila ay isang tagakuha ng senso, na may layuning makagambala sa pagpapatakbo
ng senso o nang may layuning makakuha ng impormasyon o pahintulot sa isang pangangapkap o pananamsam na
labag sa batas.
• Mapanlinlang na ipinagpapalagay na ang ilan o lahat ng aktibidad ng isang tagakuha ng senso na may layuning
makagambala sa pagpapatakbo ng senso o may layuning makakuha ng impormasyon o pahintulot sa isang pangangapkap
o pananamsam na labag sa batas.
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SENSO

2020
NS
SE O
CALIFORNIA

LAHAT
2020

Sa pamamagitan ng pagkumpleto sa form
ng Senso 2020, matutulungan mo ang
inyong komunidad na makakuha ng mga
pangangailangan at pagpopondo upang:

SENSO

2020

MAGSISIMULA SA
ABRIL 2020!
californiacensus.org

MAGTAYO NG MAS MAGAGANDANG
KALSADA AT PAARALAN
PONDOHAN ANG MGA PROGRAMA
NG KOMUNIDAD PARA SA MGA
NAKATATANDA, MGA BATA, AT MGA
PAMILYA
PAUNLARIN ANG PABAHAY

MGA SUSING PETSA NG SENSO NG U.S. SA 2020
MAR 12–20
MAR 26–ABR 3

ABR 1

Magpapadala sa koreo ng mga imbitasyon para kumpletuhin
ang palatanungan ng Senso 2020 online
Ipapadala sa koreo ng paalalang sulat

Araw ng Senso

ABR 8–16

Ipapadala sa koreo ang pangalawang paalala at palatanungan

ABR 20–27

Magpapadala sa koreo ng huling paalalang sulat bago
magpunta nang personal ang Kawanihan ng Senso

MAYO–HULYO

Pangunahing operasyon ng pag-follow-up sa hindi
pagtugon ng mga sambahayang hindi kusang tumugon

Ligtas, protektado, at kompidensiyal ang iyong data sa Senso 2020. Seryoso ang
California sa pagtitiyak ng kumpleto at tamang bilang ng lahat ng Californian.

CALIFORNIACENSUS.ORG
#CALIFORNIAFORALL
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13
PROPOSISYON

13

MAG-AAWTORISA NG MGA BONO PARA SA PAGKUKUMPUNI NG PASILIDAD, KONSTRUKSYON,
AT MODERNISASYON SA MGA PAMPUBLIKONG PRESCHOOL, PAARALANG K–12, MGA
KOLEHIYO SA KOMUNIDAD, AT MGA UNIBERSIDAD. BATAS NG LEHISLATURA.

OPISYAL NA PAMAGAT AT BUOD

INIHANDA NG PANGKALAHATANG ABOGADO

Ang teksto ng panukalang ito ay matatagpuan sa pahina 36 at sa website ng Kalihim ng Estado sa
https://voterguide.sos.ca.gov.
• Mag-aawtorisa ng $15 bilyon na mga
pangkalahatang obligasyong bono ng estado
para sa mga pasilidad ng pampublikong
edukasyon: $9 na bilyon para sa mga
preschool at K–12 (kabilang ang $5.2 bilyon
para sa pagsasamoderno, $2.8 bilyon para
sa bagong konstruksyon, $500 milyon para
sa mga tsarter na paaralan, at $500 milyon
para sa edukasyong teknikal na pangkarera);
$6 na bilyon para sa mga pampublikong
unibersidad at kolehiyo ng komunidad.
• Pagbubutihin ng mga proyekto ang mga
kalagayan ng kalusugan/kaligtasan ng mga
pasilidad (kabilang ang kaligtasan sa lindol/
sunog at pagtatanggal ng tingga sa tubig) at
pagpaparami ng abot-kayang pabahay para
sa estudyante.
• Lilimitahan ang mga pang-administratibong
gastusin sa 5%.
• Maglalaan ng pera mula sa Pangkalahatang
Pondo para bayaran ang mga bono.

BUOD NG TANTIYA NG PAMBATASANG TAGASURI SA
NETONG PISKAL NA EPEKTO NG PANG-ESTADO AT
LOKAL NA GOBYERNO:
• Tumaas na mga gastusin ng estado upang
bayaran ang mga bonong tinantiyang nasa
mga $740 milyon kada taon (kasama ang
interes) sa loob ng susunod na 35 taon.
• Magkalahong epekto sa halaga ng mga lokal
na bonong inisyu ng mga distrito ng paaralan
at kolehiyo ng komunidad at malamang na
pagbabawas sa halaga ng singil ng developer
na kinokolekta ng ilang distrito ng paaralan
na magpapatuloy.
Buod ng mga Gastusin ng Estado
Panibago Paghihiram
Prinsipal
Interes
Kabuuang Tantiyang Gastos
Mga Kabayaran
Karaniwang taunang gastos
Malamang na panahon ng
pagbabayad
Pinagmumulan ng mga
kabayaran

$15 bilyon
11 bilyon
$26 na bilyon
$740 milyon
35 taon
Mga kita sa buwis sa
Pangkalahatang Pondo

PANGHULING BOTO NG LEHISLATURA SA AB 48 (PROPOSISYON 13)
(KABANATA 530, MGA BATAS NG 2019)
Senado:

Mga Botong Oo 35

Mga Botong Hindi 4

Asembleya:

Mga Botong Oo 78

Mga Botong Hindi 1

PAGSUSURI NG PAMBATASANG TAGASURI

KASAYSAYAN

Nagkakaloob ng Pampublikong Edukasyon ang
California sa 9.2 Milyong Estudyante. Nagkakaloob
ng pampublikong edukasyon ang California mula
sa antas na pang-preschool hanggang sa pangunibersidad. Tinatayang dalawang-katlo ng mga
estudyante ang naka-enrol sa mga antas ng
preschool, elementarya, o sekundaryang paaralan.
10 | Pamagat at Buod / Pagsusuri

Ang California ay kasalukuyang may tinatayang
10,000 ng mga ganitong uri ng mga paaralang
pinapatakbo sa 944 na distrito ng paaralan.
(Tinatayang 1,300 ng mga paaralang ito ay mga
tsarter na paaralan, na karaniwang inaaprubahan
ng pinakamalapit na distrito ng paaralan ngunit
kahit paano ay pinapatakbo nang may kalayaan.)
Ang natitirang isang-katlo ay naka-enrol sa mga
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pampublikong kolehiyo o unibersidad. Ang
sistema ng California Community College (CCC,
Kolehiyo ng Komunidad ng California) ay binubuo
ng 115 kampus na pinapatakbo ng 73 distrito.
Mayroong dalawang sistema ng pampublikong
unibersidad ang estado—ang California State
University (CSU, Pang-estadong Universidad ng
California) at ang University of California (UC,
Unibersidad ng California). Ang sistemang CSU
ay mayroong 23 kampus at ang sistemang UC at
mayroong 10 kampus.
Tumutulong ang Estado sa Pagsagot sa Gastusin sa mga
Pasilidad ng Pampublikong Edukasyon. Nakagawian
na ng estado ang tumulong sa pagsagot sa gastusin
sa konstruksyon at renobasyon ng mga pangakademikong pasilidad, kabilang ang mga silidaralan, laboratoryong pang-agham, at mga espasyo
para sa edukasyong teknikal na pangkarera (gaya
ng mga workshop na pangmekaniko). Karaniwang
ipinapatayo ang mga bagong pang-akademikong
pasilidad kapag tumataas ang enrolment sa
mga lugar. Ang mga proyektong renobasyon (o
pagsasamoderno) ay karaniwang isinasagawa kapag
ang mga bahagi ng gusali (gaya ng kuryente, tubo,
o sistema ng heating at cooling) ay naluluma at
nagiging hindi maaasahan o may natukoy na isyu
sa kaligtasan ng buhay (gaya ng pangangailangang
alisin ang amag o patibayin ang gusali upang
makayanan ang lindol). Nakagawian na ng estadong
hindi pondohan ang mga pasilidad ng preschool
dahil pinopondohan ito ng mga distrito gamit ang
lokal na pagpopondo.
Pinag-aaralan ng Estado ang mga Kahilingan para sa
Pasilidad. Para sa mga proyekto para sa pasilidad
ng paaralan, nagsusumite ang mga distrito ng
paaralan ng mga aplikasyon para sa pagpopondo
ng estado sa Tanggapan ng Konstruksyon ng
Pampublikong Paaralan. Pinag-aaralan ng
tanggapan ang mga aplikasyon at pagkatapos ay
inihahatid ang mga karapat-dapat na aplikasyon sa
Lupon ng Paglalaan ng Estado para maaprubahan
gamit ang batayang “tutugunan kung sino ang
nauna”. Para sa mga kolehiyo at unibersidad,
magsusumite ng mga mungkahi ang mga kampus
sa kanilang mga sistemang tanggapan. (Ang
sistemang CCC ay pinangangasiwaan ng Lupon ng
mga Gobernador, ang sistemang CSU ng Lupon
ng mga Katiwala, at ang sistemang UC ng Lupon
ng mga Rehente.) Pagkatapos ay pinagtitipon ng
namamahalang lupon ng bawat sistema ang mga
kahilingang ito ng kampus at isinusumite ang mga
Para sa buong teksto ng Proposisyon 13, tingnan ang pahina 36.
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napiling proyekto sa Lehislatura at Gobernador
upang pag-aralan at aprubahan.
Mayroong mga Patakaran ang Estado sa
Pagbabahagi ng mga Gastusin sa Proyekto sa
mga Paaralan. Para sa mga distrito ng paaralan,
nakagawian na ng estado ang sagutin ang
pamantayang bahagi ng gastusin sa bawat
naaprubahang proyektong pasilidad. Partikular
na, sinasagot ng estado ang 50 porsyento ng
gastusin sa karamihan sa mga bagong proyekto
ng konstruksyon at 60 porsyento sa gastusin
sa karamihan sa mga proyektong renobasyon.
Inaasahang sasagutin ng mga distrito ng paaralan
ang mga natitirang gastusin para sa proyekto
gamit ang mga lokal na pondo, bagaman ang
mga distrito ng paaralang nahihirapang sagutin
ang kanilang lokal na bahagi ay maaaring maging
kwalipikado para sa karagdagang pagpopondo
ng estado. Para sa mga distrito ng kolehiyo ng
komunidad at mga kampus ng unibersidad,
kadalasang nakikibahagi rin ang estado sa
mga gastusin sa proyekto, bagaman walang
pamantayang iniaatas ang batas ng estado
pagdating sa bahagi ng gastusin para sa mga ito.
Nakagawian na ng Estadong Gamitin ang mga
Bono upang Pondohan ang mga Pasilidad para
sa Edukasyon. Karaniwang ginagamit ng estado
ang pangkalahatang obligasyong bono (paraan
ng paghiram) upang bayaran ang bahagi nito sa
mga gastusin sa proyekto. Dapat aprubahan ng
mayorya ng mga botante sa buong estado ang mga
bonong ito. Binibigyan ng mga botante ang estado
ng pahintulot na ibenta ang mga bono sa mga
namumuhunan. Nagkakaloob ang mga bono ng
pagpopondong ginagamit ng estado para sa mga
proyekto. Pagkatapos ay binabayaran ng estado
ang mga namumuhunan, kasama ang interes, mula
sa Pangkalahatang Pondo. (Ang Pangkalahatang
Pondo ay ang pangunahing account ng estado
sa pagpapatakbo na pangunahing nakukuha ang
mga kita nito mula sa mga buwis sa personal na
kita, mga buwis sa pagbebenta at paggamit ng
estado, at mga buwis sa kumpanya.) Karaniwang
binabayaran ng estado ang mga namumuhunan sa
pamamagitan ng pagbabayad nang taun-taon sa
loob ng ilang dekada. Ang pagbabayad sa bono ay
ginagarantiya ng pangkalahatang kapangyarihan
ng estado sa pagbubuwis. (Para sa higit pang
impormasyon hinggil sa paggamit ng mga bono ng
estado, tingnan ang “Pangkalahatang Pananaw ng
Utang sa Bono ng Estado” sa gabay na ito.)
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Mayroong Ilang Natitirang Awtoridad sa Bono
nila mula sa estado. Nilayon ang pagbabagong ito
ang Estado Ngunit ang Karamihan sa mga ito ay
upang bigyan ang CSU at UC ng mas malaking
Naipangako na. Ipinapakita sa Larawan 1 na
kontrol sa kanilang mga pasilidad at hikayatin ang
mula 2002 hanggang 2016, inaprubahan ng
mga kampus na bawasan ang mga gastusin sa mga
mga botante ang apat na panukala sa bono para
proyekto. Simula ng mabuo ang panibagong sistema
sa pasilidad na pang-edukasyon na nagbigay ng
ng pagpopondong ito, ang CSU at UC ay nagsagawa
kabuuang $45 bilyon sa pagpopondo ng estado
ng tinatayang $2 bilyon na mga proyekto para sa
sa bono. Tatlo sa mga panukala sa bono ang
pasilidad na pinondohan ng bono ng unibersidad.
nagbigay ng pagpopondo para sa mga distrito ng
Kasalukuyang gumagawa ng taun-taong pagbabayad
paaralan at kolehiyo ng komunidad pati na rin
ang mga unibersidad ng tinatayang $140 milyon
sa mga unibersidad, habang pinondohan lamang
para sa mga proyektong ito.
ng isa (Proposisyon 51 noong 2016) ang mga
Karaniwang Itinataas ng mga Distrito ang Kanilang
distrito ng paaralan at kolehiyo ng komunidad.
mga Lokal na Bahagi sa Pamamagitan ng Pag-iisyu
Sa $45 bilyong inaprubahang pagpopondo sa
ng mga Lokal na Bono. Karaniwang sinasagot
bono, naibenta na ng estado ang $37.2 bilyon,
ng mga distrito ng paaralan at kolehiyo ng
at $7.8 bilyon ay hindi pa naibebenta sa mga
komunidad ang kanilang lokal na bahagi ng
namumuhunan. Sa katunayan, ang lahat ng mga
mga gastusin sa proyekto gamit ang mga lokal
hindi ba naibebentang bonong ito ay mula sa
na pangkalahatang obligasyong bono. Dapat
natitirang mga pondo ng Proposisyon 51. Ngunit
mapaaprubahan ng mga distrito sa hindi bababa
ang estado ay nakatanggap ng mga aplikasyong
sa 55 porsyento ng kanilang mga botante
halos lampas sa natitirang awtoridad sa bono
ang pagbebenta ng lokal na pangkalahatang
ng Proposisyon 51 para sa mga proyekto ng
obligasyong bono. Simula pa noong 2002,
paaralan. (Kasalukuyang pinoproseso ng estado
inaprubahan ng mga botante ang $154 na bilyon
ang mga aplikasyong ito.) Ipinangako na rin ng
sa mga lokal na pangkalahatang obligasyong
estado ang dalawang-katlo ng pagpopondo sa
bono para sa mga proyekto para sa pasilidad sa
bono ng Proposisyon 51 para sa mga proyekto
paaralan at kolehiyo ng komunidad.
sa kolehiyo ng komunidad. (Karaniwang
nagkakaroon ng pagkaantala mula sa panahong
Naglalagay ng mga Limitasyon ang Batas ng Estado
nangako ng pagpopondo sa bono ang estado
sa mga Lokal na Panghihiram. Nililimitahan ng
para sa mga proyekto hanggang sa panahong
batas ng estado ang kabuuang halaga ng mga
ibinibenta nito ang nauugnay na bono.) Ang
lokal na bonong maaaring iisyu ng mga distrito
kasalukuyang taunang bayad ng estado sa dating
ng paaralan at kolehiyo ng komunidad. Ang mga
mga ibinentang bono para sa pasilidad na panglimitasyon ay nakabatay sa tinasang halaga ng ariedukasyon ay $2.9 bilyon.
arian sa loob ng distrito. Maaaring mag-isyu ang
Kasalukuyang Nakadepende ang Estado sa mga Bono
mga distrito ng paaralang elementarya at mataas
ng Universidad upang Pondohan ang mga Proyekto
na paaralan na katumbas ng 1.25 porsyento
ng CSU at UC. Noong 2013, bumuo ang estado ng
ng kanilang tinasang halaga ng ari-arian. Para
bagong paraan para pondohan
ang mga proyekto para sa
Larawan 1
pasilidad ng unibersidad. Sa
Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado para sa Edukasyon Kamakailan
ilalim ng bagong pamamaraan,
(Sa Bilyon)
ang mga unibersidad—sa halip
na estado—ang nag-iisyu ng
Mga Inawtorisahang Halaga
mga bono. Hindi katulad ng mga
Mga Kolehiyo ng California State University of
Mga
pangkalahatang obligasyong
Taon
Proposisyon Mga Paaralan Komunidad
University
California
Kabuuan
bono, hindi ang mga botante
ang nag-aapruba sa mga bono
2002
47
$11.4
$0.7
$0.5
$0.4
$13.1
2004
55
10.0
0.9
0.7
0.7
12.3
ng unibersidad. Binabayaran
2006
1D
7.3
1.5
0.9
0.7
10.4
ng mga unibersidad ang utang
2016
51
7.0
2.0
—
—
9.0
sa kanilang mga bono gamit
Mga Kabuuan
ang pagpopondong natatanggap
$35.7
$5.2
$2.1
$1.8
$44.8
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sa mga pinag-isang distrito ng paaralan at mga
MUNGKAHI
distrito ng kolehiyo ng komunidad, mas mataas
ang limitasyon—2.5 porsyento—kung sumusunod Magmumungkahi ng Pagpopondo sa Bono para sa
mga Pasilidad sa Pampublikong Edukasyon. Gaya
ang mga distrito sa ilang iba pang mga kondisyon
ng ipinapakita sa Larawan 2, pinapahintulutan ng
sa panghihiram. Ang mga distrito ng paaralang
panukalang ito ang estado na magbenta ng mga
hindi makakapaglikom ng hindi bababa sa $5
pangkalahatang obligasyong bono sa kabuuang
milyon sa pamamagitan ng mga lokal na bono sa
$15 bilyon—kung saan $9 na bilyon mula rito
ilalim ng mga limitasyong ito ay maaaring magaplay para sa karagdagang pagpopondo ng estado. ay para sa mga pampublikong paaralan at $6 na
Maaari ring humiling ang mga distrito ng paaralan bilyon ang para sa mga pasilidad para sa mas
mataas na edukasyon. Ang pagpopondo para sa
ng mga pagpapaliban mula sa estado upang
mga pasilidad ng paaralan ay itinalaga para sa apat
malampasan ang mga limitasyong ito. Simula
na espesipikong uri ng mga proyekto: renobasyon,
2010, 7 porsyento ng mga distrito ng paaralan
bagong konstruksyon, mga tsarter na paaralan,
ang nakatanggap ng mga pagpapalibang ito.
at mga pasilidad para sa edukasyong teknikal na
Maaari ring Likumin ng mga Distrito ng Paaralan ang
pangkarera. Maaaring humiling ang mga distrito
mga Lokal na Pondo mula sa mga Singil sa Developer.
ng paaralan ng ilan sa mga pagpopondo sa bono
Hindi katulad ng mga kolehiyo ng komunidad at
para sa kanilang mga pasilidad ng preschool. Ang
unibersidad, makakapaglikom ang mga
distrito ng paaralan ng mga pondo para sa
kanilang mga pasilidad sa pamamagitan
Larawan 2
ng pagtatasa ng pag-isang beses na mga
Mga Gamit ng Iminumungkahing Pondo sa Bono
singil sa mga residensyal, pangkomersyo,
at industriyal na pagpapaunlad.
(Sa Bilyon)
Halimbawa, makakapagsingil ang isang
Halaga
distrito ng paaralan sa isang developer
ng bagong komunidad ng pabahay kung
Mga Pasilidad ng Pampublikong Paaralan
maipapakita ng distrito na ang bagong
pagpapaunlad ay maghahatid ng mga
Renobasyon
$5.2a,b
bagong estudyante sa distrito. Ang
Bagong konstruksyon
2.8a
eksaktong halagang maaaring singilin ng
Mga pasilidad para sa edukasyong teknikal na pangkarera
0.5
mga distrito ng paaralan ay nakabatay sa
mga patakarang partikular na nakasaad
Mga pasilidad ng tsarter na paaralan
0.5
sa batas ng estado. Gumagamit ang mga
Kabuuan
$9.0
distrito ng nagreresultang kita upang
tumulong sa pagsagot sa gastusin sa
Mga Pasilidad ng Pampublikong Mas Mataas na Paaralan
pagpapatayo ng mga bagong paaralan
Mga pasilidad ng kolehiyo ng komunidad
$2.0
sa loob ng lugar na iyon. Simula 2002,
tinatayang 90 porsyento ng mga distrito
Mga pasilidad ng California State University
2.0
ng paaralan ang nakapaglikom ng ilang
Mga pasilidad ng University of California
2.0c
kita mula sa mga singil sa developer.
Kabuuan
$6.0
Sa panahong ito, nakapaglikom ang
mga distrito ng paaralan ng kabuuan ng
Kabuuang Bilang
$15.0d
tinatayang $10 bilyon mula sa mga singil
a Sa halagang ito, hanggang 10 porsyento ang ilalaan para sa mga distrito ng paaralang may
na ito. Bagaman ang kita mula sa singil
2,500 estudyante o mas kaunti pa.
sa developer ay bumubuo sa maliit na
b Sa halagang ito, $150 milyon ang ilalaan para sa pagsusuri at paggamot sa tingga sa tubig
bahagi (mga 5 porsyento) ng kabuuang
sa mga paaralan.
pagpopondo para sa mga pasilidad ng
c Bahagi ng halagang ito ay maaaring magamit para sa mga pasilifaf sa Hastings College of
paaralan, nakakapag-ambag ang mga
the Law, na kaanib ng University of California.
singil na ito sa hanggang kalahati ng mga
d Hanggang 5 porsyento ng pagpopondo sa bono ay maaaring gamitin para sa mga panggastusin sa konstruksyon para sa ilang
administratibong layunin.
proyekto.
Para sa buong teksto ng Proposisyon 13, tingnan ang pahina 36.
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mga pagpopondo sa mas mataas na edukasyon
ay pantay-pantay na ipinamamahagi sa CCC, CSU
at UC. Nakaugnay ang panukala sa lehislasyong
gumagawa ng ilang pagbabago sa mga patakarang
namamahala sa mga proyekto para sa pasilidad ng
pampublikong edukasyon (nakalarawan sa ibaba).
Kung maipapasa ang panukala, magiging balido
ang mga pagbabagong ito.
Binabago ang mga Patakaran sa Pasilidad para sa
mga Paaralan. Kung maipapasa ang panukala,
tatlong katangi-tanging pagbabago ang gagawin sa
mga patakaran para sa mga pasilidad ng paaralan.
Una, ang umiiral na bahagi ng mga gastusin sa
proyekto ng estado (50 porsyento para sa bagong
konstruksyon at 60 porsyento para sa renobasyon)
ay papalitan gamit ang sliding scale. Sa ilalim
ng sliding scare, magiging kwalipikado ang mga
distrito ng paaralan para sa pagpopondo ng estado
na katumbas ng sa pagitan ng 50 porsyento
at 55 porsyento ng mga gastos para sa bagong
proyektong pangkonstruksyon at sa pagitan ng 60
porsyento at 65 porsyento para sa mga proyektong
panrenobasyon. Ang mas mataas na bahagi ng
estado ay magiging para sa mga distritong may mas
kaunting kakayahang lumikom ng mga lokal na
pondo at mag-e-enrol ng mas mataas na bahagi para
sa mga estudyanteng may mababang kita, foster na
kabataan, at mga mag-aaral ng Ingles. Pangalawa,
papalitan ng estado ang umiiral na pamamaraan na
unang tutugunan ang unang darating pagdating sa
pag-aaral sa mga aplikasyon gamit ang mga bagong
patakaran. Magtatalaga ang mga bagong patakaran
ang ilang kategorya sa pagbibigay ng priyoridad.
Mabibigyan ng pinakamataas na priyoridad ang
mga proyekto para sa kalusugan at kaligtasan ng
buhay, kasunod ng mga aplikasyong isinumite ng
mga distritong nahihirapang makalikom ng kanilang
lokal na bahagi at mga proyektong sumusuri at
tinutugunan ang tingga sa tubig sa mga paaralan
bukod sa iba pang mga kategorya. Sa loob ng bawat
isa sa mga kategoryang may priyoridad na ito, higit
pang mabibigyan ng priyoridad ang mga aplikasyon
kung may kasunduan ang mga distritong gamitin
ang isina-unyong maggagawa sa konstruksyon. Ang
pangatlong pagbabago ay aatasan ang distrito ng
paaralang magsumite ng isang limang taong master
plan para sa pasilidad bilang isang kondisyon sa
pagtanggap ng pagpopondo sa bono.
Magtatatag ng mga Bagong Inaasahan para sa
Pagpili ng mga Proyekto ng Unibersidad. Gagamitin
din ng estado ang mga bagong patakaran sa
14 | Pagsusuri
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pagbibigay ng priyoridad sa mga proyekto ng
CSU at UC. Upang maging kwalipikado para
sa mga pondo sa bono ng estado, aatasan ang
Lupon ng mga Katiwala ng CSU at Lupon ng
mga Rehente ng UC na bigyang priyoridad ang
mga proyektong tumutugon sa mga kaligtasan ng
buhay at ilang partikular na kakulangan sa mga
kasalukuyang pasilidad. Aatasan din ang mga
kampus ng unibersidad na bumuo ng mga limang
taong plano upang palawakin ang mga opsyon
sa abot-kayang pabahay para sa kanilang mga
estudyante. Aatasan ang mga lupon ng sistema
ng mga unibersidad na isaalang-alang ang mga
plano sa pabahay bilang isang karagdagang salik
sa pagbibigay ng priyoridad bilang bahagi ng mga
proyekto para sa pasilidad ng kampus.
Babaguhin ang mga Patakaran sa Lokal na
Pagpopondo para sa mga Distrito. Gagawa rin
ng tatlong pangunahing pagbabago ang estado
kaugnay ng kakayahang lumikom ng lokal na kita
ng mga distrito ng paaralan at ng mga distrito
ng kolehiyo ng komunidad. Una, pahihintulutan
ang mga distritong mag-isyu ng mga lokal
na pangkalahatang obligasyong bono sa mas
mataas na halaga. Partikular na para sa mga
distrito ng paaralang elementarya at mataas
na paaralan, itataas ang limitasyon mula 1.25
porsyento hanggang 2 porsyento ng tinasang
halaga ng ari-arian. Para sa mga distrito ng
pinag-isang paaralan at mga distrito ng kolehiyo
ng komunidad, itataas ang limitasyon mula 2.5
porsyento hanggang 4 na porsyento ng tinasang
halaga ng ari-arian. Pangalawa, makakapagaplay para sa karagdagang pagpopondo ng
estado ang mga distrito ng paaralang hindi
makakalikom ng $15 milyon sa ilalim ng mga
bagong limitasyong ito (tumaas mula sa umiiral
na limitasyong $5 milyon). Pangatlo, magtatatag
ang estado ng mga bagong limitasyon sa mga
singil sa developer. Partikular na, pagbabawalan
ang mga distrito ng paaralan sa pagtatasa ng
mga singil sa developer sa mga residensyal na
pagpapaunlad na pangmaramihang pamilya (gaya
ng mga apartment complex) na matatagpuan
sa loob ng kalahating milya ng pangunahing
hintuan ng transit (gaya ng isang light rail na
istasyon). Para sa lahat ng iba pang residensyal
na pagpapaunlad na pangmaramihang pamilya,
ang kasalukuyang pinahihintulutang mga antas ng
singil sa developer ay babawasan ng 20 porsyento
na magpapatuloy. Itatalaga ang mga limitasyong
ito hanggang ika-1 ng Enero, 2026.

MAG-AAWTORISA NG MGA BONO PARA SA PAGKUKUMPUNI NG PASILIDAD, KONSTRUKSYON,
AT MODERNISASYON SA MGA PAMPUBLIKONG PRESCHOOL, PAARALANG K–12, MGA
KOLEHIYO SA KOMUNIDAD, AT MGA UNIBERSIDAD. BATAS NG LEHISLATURA.
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PAGSUSURI NG PAMBATASANG TAGASURI

MGA EPEKTO SA PANANALAPI

Patataasin ng Panukala ang mga Gastusin
ng Estado upang Bayaran ang mga Bono.
Pahihintulutan ng panukalang ito ang estado na
manghiram ng $15 bilyon sa pamamagitan ng
pagbebenta ng mga pangkalahatang obligasyong
bono. Babayaran ng estado ang mga bono,
kasama ang interes, mula sa Pangkalahatang
Pondo. Ang halaga ng mga bonong ito ay
magdedepende sa iba’t ibang salik, gaya ng
mga antas ng interes sa mga bono sa panahon
ng pagbebenta at ang panahon ng pagbabayad
sa mga ito. Tinatantiya naming ang kabuuang
halaga upang mabayaran ang mga bono ay
$26 bilyon—$15 bilyon para sa prinsipal at
$11 bilyon para sa interes. Babayaran ng estado
ang mga bono sa pamamagitan ng pagbibigay
ng mga taunang kabayaran ng tinatayang
$740 milyon kada taon sa loob ng 35 taon.
Ang halagang ito ay tinatayang kalahati ng 1
porsyento ng kasalukuyang badyet ng estado sa
Pangkalahatang Pondo.
Hindi Sigurado Kung Paano Maaapektuhan ng
Panukala ang mga Pasilidad ng Unibersidad. Para
sa mga proyekto ng CSU at UC, ang epekto ng
panukala ay magdedepende sa mga desisyon sa
hinaharap. Kung nagbigay ng pagpopondo ang
estado para sa mga bono ng unibersidad bukod
sa iminumungkahing bono ng estado, higit pang
mga proyekto ng CSU at UC ang maisasagawa at
mas magiging mataas ang mga gastusin ng estado
kaysa sa tinantiya sa itaas. Sa alternatibong
paraan, kung ang iminumungkahing bono ng
estado ay ginamit sa halip na mga bono ng
unibersidad, hindi magiging mas mataas ang mga
gastusin ng estado kaysa sa tinantiya sa itaas.

Para sa buong teksto ng Proposisyon 13, tingnan ang pahina 36.

13

IPINAGPAPATULOY

Maaapektuhan ng Panukala ang mga Distrito sa Iba’t
ibang Paraan. Makakagawa ng higit pang mga
proyekto para sa pasilidad ang maraming distrito
ng paaralan at kolehiyo ng komunidad dahil
mayroong karagdagang pagpopondo sa bono ng
estado at karagdagang kakahayang mag-isyu ng
mga lokal na bono. Maaaring magpasya ang ibang
mga distritong magkaroon ng parehong bilang ng
mga proyekto para sa pasilidad na naiplano sa
ibang paraan ngunit sa lokal na halaga (pagkuha
ng pagpopondo sa bono ng estado ngunit hindi
itinataas ang lokal na panghihiram). Ang ilang
distrito ng paaralan, lalo na ang mga apektado
ng mga bagong limitasyon sa mga singil sa
developer, ay maaaring magsagawa ng mas
kakaunting proyekto.

Bumisita sa http://cal-access.sos.ca.gov/campaign/
measures/ para sa listahan ng mga komiteng
pangunahing binuo upang suportahan o tutulan ang
panukalang ito.
Bumisita sa http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top‑contributors.html upang ma-access ang 10
nagungunang taga-ambag ng komite. https://www.
sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-access-resources/
measure-contributions/2020-ballot-measurecontribution-totals/
Matatagpuan ang kopya ng buong teksto ng panukala
ng estado sa pahina 36 ng gabay na ito.
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GAGAWIN NG PROP. 13 ANG MGA PAARALAN AT KOLEHIYO NG
CALIFORNIA NA MAS LIGTAS AT MAS MALUSOG
Ang kasalukuyang kalagayan ng mga gusali ng paaralan ng
California ay hindi katanggap-tanggap.
Sa kabila ng mga pananaliksik na nagpapakita na ang mga
estudyante ay mas mahusay na natututo sa mga silid-aralan na
moderno at ligtas, napakaraming gusali ng paaralan na sira-sira
na, hindi ligtas at hindi malusog. Libu-libo ang nananatiling
nanganganib sa malalaking sunog o lindol. Ang iba ay kontaminado
ng tingga, amag, asbestos, at ibang mga mapanganib na materyal.
Ang mga bata ng California ay nararapat sa mas mahusay.
Ang Prop. 13 ay ang PINAKAMALAKAS NA PAMBUONGESTADONG BONO NG PAARALAN SA KASAYSAYAN, ginagawang
mas malusog, mas ligtas, mas nakakatulong sa pag-aaral ang mga
gusali ng paaralan ng California. Ito ay isang mahalagang hakbang
patungo sa pagprotekta at pagtuturo sa ating mga bata.
Alinsunod sa Instituto ng Pampublikong Patakaran ng California,
ang 70% ng higit sa 10,000 paaralan at 300,000 silid-aralan
ng ating estado ay higit sa 25 taong gulang na. 10% ang hindi
bababa sa 70 taong gulang. Ang mga paaralan sa buong estado
ay inaasahang mangangailangan ng higit sa $100 bilyon sa
susunod na dekada upang matugunan lamang ang mga basikong
pamantayan sa kalusugan, kaligtasan, at kurikulum. Pero ang
kada-mag-aaral na paggasta ng California sa mga pasilidad ng
paaralan ay bumaba nang malaki mula noong 2006.
ANG PROP. 13 AY NAGKUKUMPUNI AT NAGTATAAS NG
KALAGAYAN NG MGA PAMPUBLIKONG PAARALAN NG
CALIFORNIA. Napakaraming paaralan ang dumaranas ng mga
hindi ligtas na kalagayan, kabilang ang mahinang kalidad ng
hangin at tubig at kontaminasyon mula sa amag at asbestos. Ang
Prop. 13 ay nagkakaloob ng pagpopondo upang ayusin ang mga
sirang gusali, palitan ang mga humihinang tubo ng tubig para sa
malinis na iniinom na tubig, at tanggalin ang mga mapanganib na
materyal mula sa mga lumang silid-aralan.
ANG PROP. 13 AY NAGDARAGDAG NG MGA NAPAKAHALAGANG
HAKBANG SA MGA PAARALAN. Ito ay nagkakaloob sa mga
paaralan ng mga kailangang tagapagdulot upang itaas ang
kaligtasan ng estudyante kabilang ang pagpigil sa sunog at
karahasan. Ang Prop. 13 ay nagkakaloob ng nakagaganap na
mga alarma sa usok at apoy, mga pagpapahusay sa pisikal na
seguridad, at matagal nang dapat ginawa na mga pagtataas
ng kalagayang panlindol. Ito ay nagpapalawak din ng akses sa
preschool, mga tagapayong gumagabay, at mga nars ng paaralan
para sa pangangalagang pangkalusugan at kalusugan ng isip.
ANG PROP. 13 AY NAGBABALIK NG MGA PAARALANG
NAAPEKTUHAN NG MALALAKING SUNOG, MGA LINDOL, AT

IBANG MGA LIKAS NA KALAMIDAD. Sa mga emerhensiya, ang
ligtas na pagpapatakbo ng mga lokal na paaralan ay mas mahalaga
higit kailanman. Ang Prop. 13 ay nagkakaloob ng mahalaga at
agad na tulong, kabilang ang mga pansamantalang pasilidad
at tagalikha ng kuryente, sa mga paaralang naapektuhan ng
malalaking sunog at mga kalamidad.
ANG PROP. 13 AY SUMUSUPORTA SA PANGKARERANG TEKNIKAL
NA EDUKASYON PARA SA MGA BETERANO. Ang Prop. 13 ay
nagbibigay ng kakayahan sa mga lokal na paaralan at mga kolehiyo
ng komunidad na palawakin ang mataas ang kalidad na pangkarerang
teknikal na edukasyon upang makatulong sa mas maraming
mamamayan ng California, kabilang ang mga beteranong naglingkod
sa ating bansa, na maihanda para sa mataas ang kasanayan, mataas
ang suweldo na mga trabaho sa modernong ekonomiya.
ANG PROP. 13 AY NAGPOPROTEKTA SA LOKAL NA
PAGKONTROL SA BAWAT PROYEKTO. Ito ay nagpopondo sa
mga proyektong pagpapahusay ng lokal na paaralan, kung saan
ang mga lokal na komunidad at mga nagbabayad ng buwis ay
may makapangyarihang tinig sa pagpapasiya kung paano ilalaan
ang mga pondong ito upang palakasin ang mga paaralan ng
kapitbahayan.
ANG PROP. 13 AY NAGTATAGLAY NG MATATAG NA MGA
HAKBANG PARA SA PANANAGUTAN SA NAGBABAYAD NG
BUWIS. Responsable sa pananalapi, ang Prop. 13 ay mahigpit na
naglilimita sa mga gastos na pampangasiwaan, tinitiyak na ang mga
pondo ay tuwirang ginagasta sa mga paaralan, hindi sa burukrasya
ng pamahalaan. Ito ay nag-aatas ng mahihigpit na independiyenteng
pagsusuri at mga bukas na pampublikong pagdinig.
ANG PROP. 13 AY MAY MALAKAS NA SUPORTA NG DALAWANG
PARTIDO. Ito ay inilagay sa balota sa pamamagitan ng napakalaking
mayoriya ng dalawang partido ng mga mambabatas ng estado. Ito
ay sinusuportahan din ng isang malawak na koalisyon ng mga guro,
doktor, nars, bumbero, at mga beterano ng militar.
Ang agham ay malinaw—ang ligtas, malusog, mataas ang kalidad
na mga gusali ng paaralan ay nagpapahusay ng pag-aaral. Hindi
makakaya ng mga estudyante ng California na maghintay pa.
Para sa kaligtasan ng ating mga bata at ating hinaharap bilang
isang estado, MANGYARING SUMAMA SA AMIN SA PAGBOTO NG
OO SA PROP. 13.
BRIAN RICE, Presidente
Mga Propesyonal na Bumbero ng California
E. TOBY BOYD, Presidente
Kapisanan ng mga Guro ng California
PAMELA KAHN, Presidente
Kapisanan ng mga Nars ng Paaralan ng California

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PROPOSISYON 13
MGA MAY-ARI NG BAHAY, UMUUPA, AT LAHAT NG NAGBABAYAD
NG BUWIS MAG-INGAT SA MGA PAGTAAS NG BUWIS!
Nakatago sa Proposisyon 13 ng taong ito ang halos PAGDOBLE
sa mga limitasyon na maaaring humiram ang mga lokal na distrito
ng paaralan. Kapag ang mga distrito ng paaralan ay humihiram ng
pera, ang utang na iyon ay binabayaran nang eksklusibo ng MGA
BUWIS SA ARI-ARIAN! Sino ang nagbabayad ng mga buwis sa
ari-arian? Tayong lahat, tuwiran sa mga singil na buwis sa ari-arian
o sa pamamagitan ng mas mataas na mga renta at ibang mga
gastos. Hindi tulad ng orihinal na Proposisyon 13 mula sa 1978,
inilalagay nitong Proposisyon 13 ang lahat ng nagbabayad ng
buwis sa panganib ng mas mataas na mga buwis.
WALANG MGA GARANTIYA LABAN SA PAG-AAKSAYA!
Ang tanong ay hindi kung kailangan natin ang maayos
na pinananatiling mga gusali ng paaralan, kundi paano
pinakamahusay na magbabayad para sa mga ito at kung ang mga
nakaraang pangako ay tinupad. Inaprubahan na ng mga botante
ang $9 na bilyon noong 2016 upang magtayo at magkumpuni
ng mga paaralan. Ngayon sinasabi nila sa atin na hindi nila
kinumpuni ang mga humihinang tubo ng tubig at tinanggal ang
mga asbestos sa mga silid-aralan? Paano nakakakuha ang High
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Speed Rail ng buong pagpopondo pero ang mga paaralan ay hindi?
SASABIT ANG MGA NAGBABAYAD NG BUWIS PARA SA MGA
KARAGDAGANG PAGHIRAM AT UTANG!
Ang paghiram ng $15 bilyon para sa konstruksiyon at
pagkukumpuni ng paaralan ay hindi makatwiran ngayong ang
California ay may $22 bilyong sobra sa badyet. Ang mas masama,
ang 80% tinantiyang halaga ng interes ay nangangahulugang tayo
ay tunay na nakasabit para sa $27 bilyon. Sa halip, gastahin natin
ang perang nasa atin nang tuwiran sa silid-aralan upang tugunan
ang pagbaba ng mga iskor sa pagsusulit at mataas na bilang ng
mga tumitigil sa pag-aaral.
Huwag hayaan ang mga maling prayoridad ng Sacramento at
iresponsableng paghiram na ilubog pang lalo ang California sa
utang at dalhin tayo sa mas mataas na mga lokal na buwis.
BUMOTO NG HINDI SA PROPOSISYON 13!
SENADOR NG ESTADO BRIAN JONES
Distrito 38
JON COUPAL, Presidente
Howard Jarvis Taxpayers Association
LARRY SAND, Retiradong Guro

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor, at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya.
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PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 13
HUWAD ANG PROP. 13 NG TAONG ITO!
Huwag hayaang lituhin kayo ng mapanligaw na titulo ng
panukalang ito na ito nga ay “Prop. 13.” Hindi tulad ng
makasaysayang proteksiyon ng nagbabawas ng buwis ng 1978, ang
Prop. 13 ng taong ito ay isasabit ang mga nagbabayad ng buwis sa
$27 bilyon.
PANGKARANIWANG MATEMATIKANG KARD NG KREDITO NG
MGA PULITIKO SA SACRAMENTO
Ang mga pulitiko ay nagpaplanong humiram ng $15 bilyon mula
sa Wall Street at saka pagbabayarin ang mga nagbabayad ng
buwis ng higit sa 80% sa mga kabuuang gastos sa interes. Iyon ay
karagdagang $12 bilyon na mapipilitan tayong bayaran, dadalhin
ang buong bayarin sa $27 bilyon.
ANG GOBERNADOR AT LEHISLATURA AY NABIGONG GAWING
PRAYORIDAD ANG MGA PAARALAN
Sa halip na gastahin ang $21 bilyon na sobra ng estado sa
pagtataas ng kalagayan ng mga pasilidad ng paaralan at
pagkakaloob ng mataas ang kalidad na edukasyon para sa ating
mga bata, ang Gobernador at ang Lehislatura ay nag-aaksaya ng
ating pera sa kanilang mga paboritong proyekto. Ang sobrang
pera ay maaaring dalhin sa mga solusyon para sa ating sistema
ng edukasyon—pareho sa pagtuturo sa silid-aralan at para sa mga
bagong pasilidad—nang walang bagong utang na babayaran ng
ating mga anak sa tatlong dekada!
ANG MAS MATAAS NA MGA ANTAS NG UTANG AY
HUMAHANTONG SA MAS MATAAS NA MGA BUWIS
Nakita na natin ito mula sa mga pulitiko ng Sacramento—
gumagasta sila ng sobra, nag-iisyu sila ng mga bono, at
pinarurusahan nila tayo ng mga pagtaas ng buwis sa ating
mga sasakyan, gasolina, at kita. At ang mga pagtaas na ito ng
buwis ay halos hindi pumupunta sa sinasabi ng mga pulitiko na
pupuntahan—tingnan lamang ang ating mga nawawasak na daan
at tingnan ang bilyun-bilyong dolyar na dinala sa High Speed Rail!
BILYUN-BILYON ANG PUPUNTA SA MGA HUKAY NG PERA,
HINDI SA PAGTUTURO SA SILID-ARALAN
Ang maaksayang hukay ng pera sa malawak na burukrasya ng
edukasyon ay kukuha ng karamihan ng perang ito habang wala
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ni isang sentimo nito ang gagastahin para sa tuwirang pagtuturo
sa mga silid-aralan ng paaralan. Ang perang ito ay pupunta sa
maaksayang proyektong konstruksiyon na pinakikinabangan ng
mga espesyal na interes.
ANG MGA LOKAL NA DISTRITO AY LALONG LULUBOG SA
UTANG
Ang isang nakatagong tadhana ng proposisyong ito ay hihimok sa
mga lokal na distrito ng paaralan na itaas ang kanilang paggasta
ng higit sa 60%. Ang utang ng lokal na paaralan ay binabayaran
ng mas mataas na mga buwis sa ari-arian. Nagbabayad na tayo
ng malaki para sa naunang paghiram, at ang problema ay hindi
nalulutas.
MATAMIS NA PAKIKIPAG-AYOS PARA SA MGA TAGAPAGTAYO,
WALANG PERA PARA SA MGA UNANG TAGATUGON
Tanging sa Kapitolyo ng Estado may magpapasiyang tustusan
ang mayayamang tagapagtayo habang kumukuha ng pera mula
sa lokal na pulis at bumbero. Pero iyon ang eksaktong gagawin
ng proposisyong ito. Ang mga pulitiko ay umaasa na walang
makakabasa ng maliliit na letra, pero binasa namin at nahuli
namin sila.
MAKAKAGAWA TAYO NG MAS MAHUSAY PARA SA ATING MGA
ANAK AT MGA APO
Ang mga paaralan ng California ay patuloy na nirarangguhang
malapit sa pinakamababa sa bansa. Sa halip na maghagis ng $27
bilyon sa mga proyektong konstruksiyon ng paaralan, kailangan
ng ating estado ng isang lubos na pinag-isipan, pangmatagalang
solusyon upang makamit ang isang mataas na pamantayan
ng kagalingan sa pagbabasa, pagsusulat, at matematika. Ang
magastos na panukalang ito ay walang ginagawa upang pahusayin
ang pagtuturo sa silid-aralan o tulungang magtagumpay ang ating
mga bata.
BUMOTO NG HINDI SA HUWAD NA PROPOSISYON 13 NA ITO.
SENADOR BRIAN JONES
Distrito 38
JON COUPAL, Presidente
Howard Jarvis Taxpayers Association
LARRY SAND, Retiradong Guro

SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 13
Huwag maniwala sa mga maling atake.
Ang Proposisyon 13 ay mag-aayos at magtataas ng kalagayan
ng mga pampublikong paaralan sa buong California na hindi
ligtas, lipas na sa panahon, at lubhang nangangailangan ng
pagkukumpuni. Ito ay malawak na inirerekomenda ng mga guro,
punong-guro, bumbero, doktor, at nars—at may malakas na
suporta ng mga Republikano, Demokratiko, at independiyente.
Ginagawa ng Proposisyon 13 na mas malakas at mas malusog ang
mga gusali ng lokal na paralan. Tinatanggal ang mga asbestos,
nakakalasong amag, at mga mapanganib na materyal mula sa
mga lumang silid-aralan. Pinapalitan ang mga humihinang tubo
upang ang mga bata ay magkaroon ng ligtas na iniinom na tubig.
Nagdaragdag ng mga pasilidad ng pag-aalaga sa paaralan. Ang
mga paaralan ay ginagawang mas ligtas sa malalaking sunog,
lindol, at likas na kalamidad. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita
na ang mga ligtas na gusali ng paaralan ay mas malamang na
magresulta sa mas mataas na pagganap ng estudyante.
Ang Proposisyon 13 ay gumagarantiya rin na ang bawat dolyar
na ginagasta ay nakukuwenta, sinusuri, at malinaw sa mga
nagbabayad ng buwis sa estado. Ito ay nag-aatas na ang mga
gastos na pampangasiwaan ay limitahan sa hindi hihigit sa
5%, tinitiyak na mas maraming pondo higit kailanman ang
ipinupuhunan nang tuwiran sa mga paaralan.
Huwag asahan ang aming mga salita tungkol dito. Pakinggan ang

mga eksperto:
Ang Presidente ng Mga Propesyonal na Bumbero ng California na
si Brian Rice ay nagsabi: “Ang Proposisyon 13 ay magpopondo
sa mga pagpapahusay upang gawing mas ligtas ang ating mga
paaralan. Ang mas ligtas na mga paaralan ay lumilikha ng mas
ligtas na mga komunidad. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga
eksperto sa kaligtasan ng publiko ay sumusuporta sa Prop. 13.”
Si Dr. Peter Bretan, Presidente ng Kapisanang Medikal ng
California, ang pinakamalaking organisasyon ng mga doktor, ay
nagsabi: “Ang mga estudyante ay nararapat sa akses sa malulusog
na paaralan na may malinis na tubig, nalalanghap na hangin, at
mga nars ng paaralan. Ang mga tagapagkaloob ng kalusugan ng
California ay sumusuporta sa Proposisyon 13.”
Ang CEO ng Kapisanan ng mga Opisyal ng Gawain sa Paaralan
ng California Molly McGee Hewitt ay nagsabi: “Ang mga bono ng
paaralan ay subok na sa pagiging pinakamabisa at responsable sa
pananalapi na paraan upang pondohan ang mga pagkukumpuni sa
mga humihinang gusali ng paaralan. Oo sa Proposisyon 13!”
CELIA JAFFE, Presidente
Kapisanan ng mga Magulang at Guro ng Estado ng California
DR. LINDA KAMINSKI, Presidente
Kapisanan ng mga Tagapangasiwa ng Paaralan ng California
PAMELA KAHN, Presidente
Kapisanan ng mga Nars ng Paaralan ng California

Ang mga pangangatwirang nakalimbag sa pahinang ito ay mga opinyon ng mga awtor, at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya.
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PANGKALAHATANG PANANAW NG UTANG SA BONO NG ESTADO
Inilalarawan ng seksyong ito ang utang sa
bono ng estado. Tinatalakay rin nito kung
paano maaapektuhan ng panukala sa bono sa
balota (Proposisyon 13), kung aaprubahan ng
mga botante, ang mga gastusin ng estado sa
pagbabayad ng mga bono.

Mga Bono ng Estado at ang mga
Gagastusin sa mga ito
Ano ang mga Bono? Ang mga bono ay isang
paraang humihiram ng pera ang mga gobyerno at
kumpanya. Pangunahing ginagamit ng gobyerno
ng estado ang mga bono upang magbayad para
sa pagpaplano, konstruksyon, at renobasyon ng
mga proyektong pang-impraestruktura gaya ng
mga tulay, dam, bilangguan, parke, paaralan, at
gusali ng opisina. Nagbebenta ang estado ng mga
bono sa mga namumuhunan upang tumanggap
ng “paunang” pagpopondo para sa mga
proyektong ito at pagkatapos ay babayaran ang
mga namumuhunang ito, kasama ang interes, sa
loob ng ilang panahon.
Bakit Ginagamit ang mga Bono? Ang pangunahing
dahilan sa pag-iisyu ng mga bono ay na ang
impraestruktura ay karaniwang nagkakaloob ng
mga serbisyo sa loob ng maraming taon. Kung
kaya, makatwirang tumulong ang mga tao, sa
kasalukuyan at sa hinaharap, na magbayad para
sa mga proyekto. Dagdag dito, ang malalaking
gastusin sa mga proyektong ito ay maaaring
mahirap bayaran nang lahat at sabay-sabay.
Anu-ano ang mga Pangunahing Uri ng mga Bono?
Ang dalawang pangunahing uri ng mga bonong
ginagamit ng estado ay ang mga pangkalahatang
obligasyong bono at mga kitang bono. Isang
pagkakaiba sa pagitan ng mga pangkalahatang
obligasyong bono at mga kitang bono ay kung
paano binabayaran ang mga ito. Binabayaran
ng estado ang pangkalahatang obligasyong
bono gamit ang Pangkalahatang Pondo ng
estado (ang pangunahing account ng estado
sa pagpapatakbo, na ginagamit nito upang
magbayad para sa edukasyon, bilangguan,
pangangalagang pangkalusugan, at iba pang
mga serbisyo). Ang Pangkalahatang Pondo
ay pangunahing sinusuportahan ng mga kita
sa buwis sa kita at buwis sa pagbebenta.
Binabayaran ng estado ang mga kitang bono
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mula sa Pangkalahatang Pondo ngunit mula
rin sa iba mga pinagkukunan, gaya ng mga
singil na binabayaran ang mga gumagamit ng
pinopondohang proyekto (gaya ng mga bayad
sa pagdaan sa tulay). Isa pang pagkakaiba sa
pagitan ng mga pangkalahatang obligasyong
bono at mga kitang bono ng estado ay ang kung
paano inaaprubahan ang mga ito. Ang mga
pangkalahatang obligasyong bonong iniisyu ng
estado ay kailangang aprubahan ng mga botante,
habang ang mga kitang bono sa pangkalahatan ay
hindi.
Magkano ang mga Gastusin sa Pagpipinansya sa
mga Bono? Pagkatapos magbenta ng mga bono,
regular na magbabayad ang estado na karaniwan
ay sa loob ng susunod na ilang dekada hanggang
sa ganap na mabayaran ang mga bono. (Katulad
na katulad nito ang paraan ng pagbabayad sa
isang mortgage ng isang pamilya.) Kahit paano,
nagbabayad ang estado ng higit pa para sa mga
proyektong pinopondohan nito sa pamamagitan
ng mga bono kaysa para sa mga proyektong
paunang pinopondohan nito dahil sa interes. Ang
halaga ng karagdagang gastusin ay pangunahing
nakadepende sa antas ng interes at sa panahon
kung saan kailangang bayaran ang mga bono.

Paggasta ng Estado sa mga Bono
Halaga na Utang sa Pangkalahatang Pondo.
Ang estado ay may tinatayang $80 bilyong
bonong suportado ng Pangkalahatang Pondo
kung saan binabayaran nito ang prinsipal at
interes kada taon. Dagdag dito, inaprubahan ng
mga botante at ng Lehislatura ang tinatayang
$42 bilyon ng mga bonong suportado ng
Pangkalahatang Pondong hindi pa naibebenta.
Karamihan sa mga bonong ito ay inaasahang
maibebenta sa mga darating na taon dahil may
mga karagdagang proyektong nangangailangan
ng pagpopondo. Sa kasalukuyan, tinatantiya
naming nagbabayad ang estado ng tinatayang
$6 bilyon taun-taon mula sa Pangkalahatang
Pondo upang bayaran ang mga bono.
Proposisyon sa Balotang Ito. May isang panukala
sa pangkalahatang obligasyong bono sa
balotang ito. Pahihintulutan ng Proposisyon
13 ang estadong humiram ng $15 bilyon para
sa pagsasamoderno at konstruksyon ng mga

PANGKALAHATANG PANANAW NG UTANG SA BONO NG ESTADO
pasilidad ng paaralang pang-preschool, K-12, at
mas mataas na edukasyon.
Epekto ng Eleksyong ito sa mga Pagbabayad ng
Utang. Tinatantiya naming ang kabuuang gastos
(kabilang ang interes) upang ganap na bayaran
ang panukala sa pangkalahatang obligasyong
bono sa balotang ito ay magiging tinatayang $26
bilyon. Ang kabuuang ito ay magiging katumbas
ng tinatayang $740 milyon kada taon sa susunod
na 35 taon, na tinatayang may higit ng 13
porsyento kaysa sa kasalukuyang ginagasta ng
estado mula sa Pangkalahatang Pondo sa utang
nito sa bono. Ang mga eksaktong gastusin ay
magdedepende sa mga espesipikong detalye ng
mga pagbebenta sa bono.
Epekto ng Eleksyong Ito sa Bahagi ng mga Kita
ng Estado na Gagamitin upang Bayaran ang
Utang. Isang pagpapahiwatig ng kalagayan
ng pagkakautang ng estado ay ang bahagi ng
taunang kita sa Pangkalahatang Pondo ng
estado na dapat ilaan upang bayaran ang utang
sa bono. Kilala ito bilang debt-service ratio

IPINAGPAPATULOY

(DSR). Dahil dapat gamitin ang mga kitang ito
upang bayaran ang utang, hindi ito magagamit
bilang panggastos para sa iba mga programa
ng estado, gaya ng pagpapatakbo ng mga
kolehiyo o pagbabayad para sa pangangalagang
pangkalusugan. Gaya ng ipinapakita sa Larawan
1, ang DSR sa kasalukuyan ay nasa tinatayang
4 na porsyento. Kung hindi aaprubahan ng
mga botante ang iminumungkahing bono sa
balotang ito, inaasahan naming lalaki ang DSR
ng estado sa inaprubahan nang mga bono sa
susunod sa dalawang taon—na ang pinakamataas
na bilang sa tinatayang 4.1 porsyento sa
2020–21—at pagkatapos ay magsisimulang
bumaba. Kung aaprubahan ng mga botante ang
iminumungkahing pangkalahatang obligasyong
bono sa balotang ito, inaasahan naming itataas
nito ang DSR ng mas mababa sa kalahati ng
isang punto ng porsyento kumpara sa mangyayari
rito sa ibang paraan. Ang DSR ng estado sa
hinaharap ay magiging mas mataas kaysa sa
ipinapakita sa larawan kung aaprubahan ng
estado at mga botante ang mga karagdagang
bono sa hinaharap.

Larawan 1
Debt-Service Ratio ng Pangkalahatang Pondo
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Mga Halalan sa California

Ang Batas sa Bukas na Primarya ng Nangungunang Dalawang Kandidato ay nag-aatas
na ang lahat ng kandidato para sa isang iminumungkahi-ng-botante na katungkulan ay
ilista sa iisang balota. Dating kilala bilang mga partidistang katungkulan, kabilang sa
mga iminumungkahi-ng-botante na katungkulan ang mga pambatasang katungkulan, mga
katungkulang pangkongreso ng U.S., at mga katungkulang ayon sa saligang-batas ng estado.
Sa parehong bukas na primarya at pangkalahatang halalan, makakaboto kayo para sa
sinumang kandidato anuman ang kinakatigang partido na ipinabatid ninyo sa inyong
porma ng pagpaparehistro ng botante. Sa primaryang halalan, ang dalawang kandidatong
nakatanggap ng pinakamaraming boto—anuman ang kinakatigang partido—ay susulong sa
pangkalahatang halalan. Kung ang isang kandidato ay nakatanggap ng mayoriya ng boto
(hindi bababa sa 50 porsiyento +1), ang isang pangkalahatang halalan ay dapat pa ring
ganapin.
Ang bukas na sistema ng primarya ng California ay hindi umaaplay sa mga kandidatong
kumakandidato para Presidente ng U.S., sa komite sentral ng county, o mga lokal na
opisina.
Ang mga isinusulat-lamang na kandidato para sa mga iminumungkahi-ng-botante na
katungkulan ay makakatakbo pa rin sa primaryang halalan. Gayunman, ang isang isinusulatlamang na kandidato ay makakasulong lamang sa pangkalahatang halalan kung ang
kandidato ay isa sa dalawang nakakuha ng pinakamaraming boto sa primaryang halalan.
Bilang karagdagan, walang independiyenteng proseso ng pagmungkahi para sa isang
pangkalahatang halalan.
Ang Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay isang di-partidistang katungkulan.
Kung ang isang kandidato para Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo ay nakatanggap
ng isang mayoriya ng boto (hindi bababa sa 50 porsiyento +1) sa primaryang halalan,
ang kandidatong iyon ay ihahalal, at walang pangkalahatang halalan na gaganapin. Ang
karagdagang impormasyon tungkol sa mga di-partidistang katungkulan ay matatagpuan sa
ibaba.
Ang batas ng California ay nag-aatas na ang mga sumusunod na impormasyon ay ilimbag sa
patnubay na ito.

Mga Iminumungkahi-ng-Partido/Partidistang Katungkulan
Ang mga partidong pampulitika ay maaaring pormal na magmungkahi ng mga kandidato
para sa mga iminumungkahi-ng-partido/partidistang katungkulan sa primaryang halalan.
Ang isang iminungkahing kandidato ay kakatawan sa partidong iyon bilang opisyal na
kandidato nito para sa partikular na katungkulan sa pangkalahatang halalan at ang balota
ay sasalamin sa opisyal na pagtatalaga. Ang nakakuha ng pinakamaraming boto para sa
bawat partido sa primaryang halalan ay susulong sa pangkalahatang halalan. Ang mga
partido ay naghahalal din ng mga opisyal ng komite sentral ng county sa primaryang halalan.
Ang isang botante ay makakaboto lamang sa primaryang halalan ng partidong pampulitika
na isiniwalat niyang kinakatigan noong magparehistro para makaboto. Gayunman, ang isang
partidong pampulitika ay maaaring magpahintulot sa isang tao na tumangging isiwalat ang
isang kinakatigang partido na bumoto sa primaryang halalan ng partidong iyon.
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Mga Iminumungkahi-ng-Botante na Katungkulan
Ang mga partidong pampulitika ay hindi karapat-dapat na pormal na magmungkahi ng
mga kandidato para sa mga iminumungkahi-ng-botante na katungkulan sa primaryang
halalan. Ang isang kandidatong iminungkahi para sa isang iminumungkahi-ng-botante na
katungkulan sa primaryang halalan ay ang iminungkahi ng mga tao at hindi ang opisyal
na iminungkahi ng alinmang partido sa pangkalahatang halalan. Ang isang kandidato para
sa pagmungkahi sa isang iminumungkahi-ng-botante na katungkulan ay dapat maghayag
ng kanyang kinakatigang partido, o kawalan ng kinakatigang partido, sa balota, pero ang
pagtatalaga ng kinakatigang partido ay pinipili ng kandidato lamang at ipinakikita para sa
impormasyon ng mga botante lamang. Ito ay hindi nangangahulugan na ang kandidato ay
iminungkahi o inirekomenda ng itinalagang partido, o may pagkakaugnay sa pagitan ng
partido at kandidato, at walang kandidatong iminungkahi ng mga botante na dapat ituring
na opisyal na iminungkahing kandidato ng alinmang partidong pampulitika. Sa librito ng
Patnubay na Impormasyon para sa Botante ng county, ang mga partido ay maaaring maglista
ng mga kandidato para sa mga iminumungkahi-ng-botante na katungkulan na tumanggap ng
opisyal na pagrekomenda ng partido.
Sinumang botante ay maaaring bumoto para sa sinumang kandidato para sa isang
iminumungkahi-ng-botante na katungkulan, kung sila ay nakakatugon sa ibang mga
kuwalipikasyon na iniaatas upang makaboto para sa katungkulang iyon. Ang dalawang
nakakuha ng pinakaraming boto sa primaryang halalan ay susulong sa pangkalahatang
halalan para sa iminumungkahi-ng-botante na katungkulan kahit na ang parehong kandidato
ay tumukoy ng pagtatalaga sa iisang kinakatigang partido. Walang partido na karapat-dapat
magsulong ng isang kandidato na may itinalagang kinakatigang partido sa pangkalahatang
halalan, maliban kung ang kandidato ay isa sa dalawang pinakamarami ang mga nakuhang
boto sa primaryang halalan.

Mga Di-partidistang Katungkulan
Ang mga partidong pampulitika ay hindi karapat-dapat na magmungkahi ng mga kandidato
para sa mga di-partidistang katungkulan sa primaryang halalan, at ang isang kandidato
sa primaryang halalan ay hindi ang opisyal na iminungkahi ng alinmang partido para
sa partikular na katungkulan sa pangkalahatang halalan. Ang isang kandidato para sa
pagmungkahi sa isang di-partidistang katungkulan ay hindi maaaring magtalaga ng
kanyang kinakatigang partido, o kawalan ng kinakatigang partido, sa balota. Ang dalawang
nangungunang nakakuha ng pinakamaraming boto sa primaryang halalan ay susulong sa
pangkalahatang halalan para sa di-partidistang katungkulan.

Mga Nangungunang Tagapag-ambag sa
Mga Kandidato ng Estado at Mga Panukalang Balota
Kapag sinuportahan o tinutulan ng isang komite (isang tao o grupo ng mga tao na
nakakatanggap o gumagastos ng pera para sa layunin ng paghihikayat sa mga botante na
suportahan o labanan ang mga kandidato o mga panukalang balota) ang isang panukalang
balota o kandidato at nakalikom sila ng hindi bababa sa $1 milyon, dapat i-ulat ng komite
ang nangungunang 10 tagapag-ambag sa Komisyon ng Patas na Mga Kasanayang Politikal
ng California (California Fair Political Practices Commission, FPPC). Kailangang PINAKATAAS
i-update ng komite ang listahan ng nangungunang 10 kapag nagkaroon ng
anumang pagbabago.
Ang mga listahang ito ay makukuha sa website ng FPPC sa
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html.
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Pagpaparehistro ng Botante

Kung nakapagparehistro ka na para bumoto, hindi mo na kailangang magparehistro ulit maliban kung
nagpalit ka ng pangalan, address ng tirahan, o kung gusto mong magpalit o pumili ng partido politikal.
Maaari kang magparehistro upang bumoto online sa registertovote.ca.gov o tawagan nang libre ang
Hotline ng Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 345-VOTE (8683) upang mapadalhan ka ng form sa
koreo.
Makakakuha ng mga form sa pagpaparehistro ng botante sa karamihan ng mga post office, library, at
tanggapan ng gobyerno ng county, mga tanggapan ng halalan ng county, at sa Tanggapan ng Kalihim ng
Estado ng California.

Pagpaparehistro ng Botante sa Parehong Araw

Nakalimutan mo bang magparehistro o i-update ang iyong rehistro bilang botante? Walang Problema!
Pinahihintulutan ka ng bagong batas na magparehistro upang bumoto at bumoto hanggang 8:00 p.m. sa
Araw ng Halalan sa tanggapan ng halalan ng inyong county, o sa alinmang sentro ng pagboto o presinto
ng pagboto sa inyong county. Ang prosesong ito ay tinatawag na May-kondisyong Pagpaparehistro ng
Botante (CVR) at karaniwang tinatawag na Pagpaparehistro ng Botante sa Parehong Araw. Ganito ang
dapat gawin:
1. Pumunta sa tanggapan ng halalan ng inyong county, sa isang sentro ng pagboto, o presinto ng
pagboto sa inyong county na matatagpuan sa iyong Impormasyong Gabay ng Botante ng county o
sa vote.ca.gov.
2. Kumpletuhin ang isang card sa pagpaparehistro ng botante.
3. Bumoto gamit ang iyong balota sa tanggapan ng halalan ng inyong county, sa iyong sentro ng
pagboto, o sa presinto ng pagboto.
4. Sa sandaling naiproseso ng opisyal ng halalan ng county ang iyong pagpaparehistro at
napagpasiyahan nitong karapat-dapat ka, irerehistro ka para bumoto at bibilangin ang iyong
balota.
Upang makaalam pa tungkol sa May-kondisyong Pagpaparehistro ng Botante, bisitahin ang vote.ca.gov.
Mayroong mga sentro ng pagboto para sa mga botanteng naninirahan sa county ng Amador, Butte,
Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San
Mateo, Santa Clara, at Tuolumne. Bisitahin ang voterschoice.sos.ca.gov o tingnan ang pahina 28 para sa
dagdag na impormasyon tungkol sa Batas sa Pagpili ng Botante at mga sentro ng pagboto.

Impormasyon sa Pagkapribado ng Pagpaparehistro ng Botante
Programa ng Ligtas na Pagpaparehistro ng Kumpidensiyal na Botante sa Tahanan: Ang ilang botanteng
kumakaharap sa mga banta sa buhay (hal., mga biktima at nakaligtas sa karahasan sa tahanan,
pagsubaybay, sekswal na pag-atake, human trafficking, pang-aabuso ng nakatatanda/dependent na nasa
wastong gulang) ay maaaring magkwalipika sa kumpidensiyal na katayuan ng botante kung sila ay mga
aktibong miyembro ng programang Ligtas sa Tahanan. Para sa dagdag na impormasyon, kontakin ang
programang Ligtas sa Tahanan ng Kalihim ng Estado nang libre sa (877) 322-5227 o bisitahin ang
sos.ca.gov/registries/safe-home.
Pagkapribado ng Impormasyon ng Botante: Ang impormasyon sa iyong apidabit ng pagpaparehistro ng
botante ay gagamitin ng mga opisyal ng halalan upang padalhan ka ng opisyal na impormasyon ukol
sa proseso ng pagboto, tulad ng lokasyon ng iyong presinto ng pagboto at ang mga usapinat mga
kandidatong lalabas sa balota. Ipinagbabawal ng batas at isang pagkakasala ang komersyal na paggamit
ng impormasyon sa pagpaparehistro ng botante. Maaaring magbigay ng impormasyon ng botante sa
isang kandidatong tumatakbo para sa isang posisyon, sa isang komite ng panukalang balota, o iba
pang tao para sa mga layunin ng halalan, pag-aaral, pamamahayag, politikal, o pangpamahalaan, tulad
ng tinukoy ng Kalihim ng Estado. Hindi maaaring ilabas para sa mga layuning ito ang iyong lisensya
sa pagmamaneho at mga social security number, o ang iyong lagda tulad ng makikita sa iyong card
sa pagpaparehistro ng botante. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa paggamit
ng impormasyon ng botante o nais mong mag-ulat ng pinaghihinalaang maling paggamit ng naturang
impormasyon, pakitawagan ang Hotline ng Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 345-VOTE (8683).
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Tingnan ang Iyong Status Bilang Botante Online
ANG AKING
STATUS BILANG
BOTANTE

Bisitahin ang pahina ng Ang Aking Status bilang Botante
ng Kalihim ng Estado sa voterstatus.sos.ca.gov, kung saan
maaari mong itsek ang iyong status bilang botante, hanapin
ang iyong presinto ng pagboto o isang sentro ng pagboto, at
marami pang iba.

Gamitin Ang Aking Status bilang Botante upang:
• Tingnan kung rehistrado kang bumoto at, kung gayon, sa aling county
• Itsek ang iyong piniling partido politikal
• Hanapin ang iyong presinto ng pagboto
• Maghanap ng sentro ng pagboto (para sa mga botanteng naninirahan sa county ng Amador,
Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange,
Sacramento, San Mateo, Santa Clara, at Tuolumne)
• Maghanap ng mga paparating na halalan sa inyong lugar
• Makuha ang iyong Impormasyong Gabay ng Botante (Voter Information Guide, VIG) ng estado
sa pamamagitan ng email bago ang bawat halalang pang-estado (tingnan sa ibaba ang mas
maraming impormasyon kung paanong tatanggihan ang VIG)
• Maghanap ng impormasyon sa pagkontak para sa tanggapan ng halalan ng inyong county
• Itsek ang status ng iyong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo o probisyonal na balota
Upang itsek ang iyong status bilang botante, kakailanganin mong ilagay ang iyong pangalan, apelyido,
lisensya sa pagmamaneho sa California o numero ng identification card, ang huling apat (4) na numero
ng iyong social security number, at petsa ng kapanganakan.
Maaari mong gamitin ang tool na Ang Aking Status bilang Botante upang tanggihan ang pagtanggap
ng VIG ng estado. Gayunpaman, kapag mayroong ibang rehistradong botante sa inyong sambahayan
na humiling na makuha ito sa pamamagitan ng koreo, magpapadala pa rin ng VIG sa iyong address sa
pamamagitan ng koreo. Kung tumanggi ka at hindi mo natanggap ang VIG sa koreo, makakakuha pa rin
ng impormasyon ukol sa mga kandidato at mga panukalang balota ng buong estado sa website ng VIG
(voterguide.sos.ca.gov) bago ang bawat halalang pang-estado.
Pumunta sa voterstatus.sos.ca.gov upang magsimula.

Paunang magparehistro sa ika-labing-anim na taong
gulang. Bumoto pagsapit ng ika-labing walong taong gulang.
Magagamit na ngayon ang online na paunang pagpaparehistro para sa mga karapat-dapat na 16 at 17
taong gulang sa registertovote.ca.gov o sa pamamagitan ng papel na form ng pagpaparehistro ng botante.
Magiging aktibo ang pagpaparehistro ng mga kabataan ng California na paunang magpaparehistro para
makaboto kapag nag-18 taong gulang na sila.
Paunang magparehistro sa pamamagitan ng 4 na madadaling hakbang:
1. Pumunta sa registertovote.ca.gov
2. I-click ang button ng “Paunang Magparehistro upang Makaboto”
3. Awtomatikong mairehistro sa iyong ika-18 kaarawan
4. Ipasa ang iyong balota sa Araw ng Halalan!

Ano ang Paunang Pagpaparehistro?

Kung ikaw ay 16 o 17 years taong gulang at natutugunan mo ang lahat ng iba pang pangangailangan
para maging karapat-dapat na botante, maaari kang paunang magparehistro upang bumoto sa
registertovote.ca.gov.
Kumpletuhin lang ang online na aplikasyon para sa paunang pagpaparehistro at sa ika-18 kaarawan mo,
awtomatiko ka nang marerehistro para bumoto.
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MGA PAHAYAG NG LAYUNIN NG PARTIDONG PAMPULITIKA
PARTIDONG REPUBLIKANO
Ang Partidong Republikano ng California ay dedikadong upang
gawing abot-kaya ang California para sa lahat.
Ang nabigong pamumuno sa California ay humantong sa mabilis na
pagtaas ng halaga ng pamumuhay, isang epidemiya ng kawalan ng
tirahan, at mga nabibigong paaralan. Kailangan natin ng mga bagong
lider—na may isang bagong bisyon—na aayusin ang mga seryosong
problemang kinakaharap ng ating estado.
Kami ay nakapokus sa paglahok at pakikinig sa bawat komunidad
upang gawing realidad ang pangarap na California para sa milyunmilyon. Ang pagkakaiba-iba sa California ay ang lakas na maaaring
magbuklod sa atin upang magtayo ng isang estado na uunlad ang
mga susunod na henerasyon.
Gusto naming gawin ang California na lupain ng oportunidad—
may mga trabahong mahusay magpasuweldo at mga abot-kayang
bahay. Naniniwala kami na ang masipag na pagtatrabaho ay dapat
gantimpalaan ng nadagdagang oportunidad.

Naniniwala kami na ang bawat bata ay nararapat sa isang
maipagmamalaki-sa-mundo na edukasyon na ipinagkakaloob ng
mabisa, mahusay na binabayarang mga guro.
Kami ay nakalaang humanap ng isang pangmatagalan,
maisasagawa, at komprehensibong solusyon sa epidemiya ng
kawalan ng tirahan sa California.
Naniniwala kami na may karapatan ang mga mamamayan ng
California na madamang sila ay ligtas sa kanilang mga tahanan, sa
kanilang mga kapitbahayan, at sa buong estado.
Ang aming mga pinto ay bukas sa inyo at umaasa kami na
ipapasiya ninyong tumulong na makahanap ng mga solusyon sa
mga seryosong problema ng California sa pamamagitan ng pagsapi
sa Partidong Republikano ng California. Bisitahin ang
www.CAGOP.org upang makakuha ng karagdagang kaalaman.

Partidong Republikano ng California
1001 K Street, 4th Floor
Sacramento, CA 95814

(916) 448-9496
Email: Info@cagop.org
Website: www.cagop.org

PARTIDONG DEMOKRATIKO
Ang mga Demokratiko ng California ay nakalaang lumaban para sa
mga nagtatrabahong pamilya, maging sino ka man, o sinuman ang
minamahal mo. Kami ay naniniwala na ang bawat tao ay nararapat
magkaroon ng trabaho na nagbibigay sa kanya ng kakayahang
matugunan ang mga pangangailangan niya at ng kanyang pamilya.
Ang mga mamamayan ng California ay dapat magkaroon ng akses
sa ligtas, abot-kayang pabahay, at komperehensibo, panlahat
na pangangalagang pangkalusugan. Kami ay naniniwala sa
Kilusan ng Paggawa at sa mga karapatan sa magkakasamang
pakikipagkasundo para sa mga manggagawa. Gusto naming
palawakin ang mga oportunidad sa edukasyon at pag-aalaga ng
bata para sa mga kabataan.
Ang ating planeta ay humaharap sa isang krisis sa klima; dapat
tayong kumilos ngayon upang protektahan ang ating hinaharap.
Mangunguna kami sa paglaban sa pagbabago ng klima at para

sa isang luntiang ekonomiya. Ang bawat isa ay may karapatang
huminga ng malinis na hangin, uminom ng malinis na tubig, at
magtamasa ng ating mga likas na tagapagdulot.
Malakas na sinusuportahan namin ang mga proteksiyon ng batas
para sa ating mga imigranteng kapitbahay. Naniniwala kami sa
lubusang pagkakapantay-pantay ng mga babae at mga indibidwal
na LGBTQ; walang taong dapat sumailalim sa pang-aapi,
panliligalig, pag-atake, o diskriminasyon dahil sa lahi, kasarian o
kinikilalang kasarian, oryentasyong sekswal, pisikal na kapansanan,
katayuan ng kabuhayan, o relihiyon, at walang taong dapat
mamuhay na natatakot sa karahasan ng baril.
Ang mga Demokratiko ng California ay lumalaban para sa isang
nagsasama at progresibong hinaharap. Iniimbitahan namin kayo
na sumama sa aming pagsisikap na ipagpatuloy ang pagtatayo ng
hinaharap na nararapat ang California.

Rusty Hicks, Tagapangulo
Partidong Demokratiko ng California
1830 9th Street
Sacramento, CA 95811

(916) 442-5707
Website: www.cadem.org
Facebook: facebook.com/cadems
Twitter: @CA_Dem

PARTIDONG LIBERTARYAN
Ang mga Libertaryan ay naninindigan para sa sumusunod:
Paggalang at Kalayaan
Paggalang para sa buhay at kalayaan ng bawat indibidwal, walang
pamimilit o pamumuwersa ng pamahalaan. Kami ay nagpupunyaging
bawasan ang paggamit ng puwersa, kaya itinataas ang kaligayahan,
pagkakasundo, at kasaganaan para sa lahat.
Kami ay naniniwala na ang nangunguna sa pagiging mapayapa,
masagana, makatarungan, at mapagparayang lipunan ay isang
lumulutas sa mga problema nito nang walang puwersa ng
pamahalaan. Kami ay naniniwala na ang mga suliranin sa lipunan
na tulad ng hindi makuhang pangangalagang pangkalusugan, hindi
sapat na hustisyang panlipunan, hindi sapat na pabahay, kawalan
ng katatagang pangkabuhayan, at hindi pagkakapantay-pantay na
kaugnay ng lahi ay dulot at pinananatili ng mga opisyal na mas
gustong dagdagan ang kanilang kapangyarihan sa halip na lutasin
ang mga problema.

Naniniwala kami sa kalayaan. Sa 46 na taon, ang Partidong
Libertaryan ay nasa unahan pagdating sa pagtataguyod ng
minsan ay mga isyung radikal na tulad pagdating sa pagsasalegal
ng marihuwana, pagkakapantay-pantay sa kasal, pagpili ng
paaralan, mga karapatan sa baril, kompetisyon sa transportasyon,
at pagtatapos ng sapilitang pinakamababang mga sentensiya at
mga batas sa pag-ilit ng yaman. Sinasalungat namin ang mga
digmaan sa ibang bansa at gustong pauwiin ang mga sundalo mula
sa ibang bansa.
Gusto naming patigilin ang pagbibigay ng pera at kapangyarihan sa
mga kaparehong tao na nagdulot ng mga problemang kinakaharap
natin ngayon.
Panahon na para sa malaking pagbabago. Kung pagod ka na sa
pagsasayang ng iyong boto, magpadala ng mensahe—Bumotong
Libertaryan!

Honor “Mimi” Robson, Tagapangulo
Ang Partidong Libertaryan ng California
770 L Street, Suite 950
Sacramento, CA 95814

(916) 446-1776
Email: office@ca.lp.org
Website: https://ca.lp.org
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MGA PAHAYAG NG LAYUNIN NG PARTIDONG PAMPULITIKA
PARTIDONG AMERIKANONG INDEPENDIYENTE
Ang Partidong Amerikanong Independiyente ay ang partido ng
maayos na kalayaan sa isang bansang nasa ilalim ng Diyos.
Naniniwala kami sa isang mahigpit na pagsunod sa nakasulat na
batas. Naniniwala kami na ang Saligang-batas ay ang kontrata ng
Amerika sa sarili. Ang sadyang pagbaluktot nito ay humantong
sa paglabag sa iginagarantiya ng Ikasampung Susog na ating
karapatan sa limitadong pamahalaan—na hindi maiiwasang nagaatas ng mapang-aping pagbubuwis. Ang matapat na paggamit nito
ay mag-aalis ng pabigat na iyon.
Pinalaya mula sa walang-batas na pang-aapi ng Progresibong
tuntunin, maaari na nating mapagmalasakit at makatarungang
gamitin ang ating enerhiya at pagkamalikhain upang magkaloob
ng mga pangangailangan ng ating mga sarili at ating mga pamilya.
Kasunod ay itatatag natin ang tunay na malaya at responsableng
kaayusan at muling igigiit ang basikong karapatan ng tao sa ari-arian.

Naniniwala kami sa pagprotekta sa lahat ng buhay ng tao gaano
man kahina, walang panlaban, o nawalan ng lakas ng loob;
inirerekomenda ang pamilya bilang mahalagang balwarte ng
kalayaan, malasakit, responsibilidad, at industriya; at ipinahahayag
ang karapatan at responsibilidad ng pamilya na alagaan,
disiplinahan, at turuan ang kanilang mga anak.
Iginigiit namin ang lubusan, kasabay na iginagarantiya ng
Ikalawang Susog na indibidwal na karapatan sa depensa sa sarili
kasama ng isang malakas na panlahat na depensa, isang panlahat
na depensa na nangangailangan ng isang pambansang soberenya
na hindi napipinsala ng mga hindi angkop na kasunduan.
Sinasalungat namin ang lahat ng ilegal na imigrasyon.
Sinusuportahan namin ang mga protektadong hangganan at mga
patakaran sa imigrasyon, iniimbitahan ang mga pinakamahusay sa
mundo na sumama sa amin sa kalayaan.

Partidong Amerikanong Independiyente ng California
476 Deodara Street
Vacaville, CA 95688-2637

(707) 359-4884
Email: markyavelli@gmail.com
Website: www.aipca.org

PARTIDONG KAPAYAPAAN AT KALAYAAN
Ang Partidong Kapayapaan at Kalayaan ay isang partido ng
mangaggawang uri sa isang bansang pinatatakbo ng at para sa
mayayaman at sa kanilang mga korporasyon. Hindi natin kailangang
isakripisyo ang ating kalusugan, ang ating kabuhayan, at ang ating
planeta para sa mga tubo ng mga bilyonaryo. Buwisan ang mayayaman,
na ang kayamanan ay nililikha ng mga manggagawa, upang magbayad
para sa mga pangangailangan ng mga tao.
Ang Aming mga Hangarin:
Hustisyang panlipunan at pagkakapantay-pantay: •Libreng panlahat
na pangangalagang pangkalusugan para sa lahat. •Libreng
edukasyon para sa lahat, preschool hanggang unibersidad. •Buong
mga karapatan ng imigrante; walang mga deportasyon. •Tapusin
ang kawalan ng tirahan, pabahay para sa lahat. •Mga Trabaho
o Kita; mga karapatan sa paggawa para sa lahat. •Wakasan
ang rasismo, pang-aapi sa LGBTQ at mga babae, at lahat ng
diskriminasyon. •Mga komprehensibong serbisyo para sa mga taong
may kapansanan.

Kapaligiran: •Lunasan ang pagbabago ng Klima. •Ibalik at
protektahan ang kapaligiran.
Reporma sa hustisya: •Bigyang-wakas ang parusang kamatayan.
•Patigilin ang pang-aabuso ng pulis at pagpapahirap sa bilangguan.
Kapayapaan: •Walang mga digmaan, sanction, pag-agaw ng
pamamahala ng U.S. •Walang mga base sa ibang bansa.
Demokrasya: •Pawalang-bisa ang batas sa halalan na
“nangungunang dalawa” ng California.
•Ipatupad ang pagkakaroon ng kinatawang ayon sa proporsiyon.
Habang inuuna ng kapitalismo ang mayayaman, patuloy tayong
daranas ng digmaan, brutalidad ng pulis, mga mababang sahod,
di-ligtas na mga lugar ng trabaho, at polusyon. Itinataguyod namin
ang sosyalismo: ang pag-aari at demokratikong pagkontrol ng mga
tao sa ekonomiya Sa pagkontrol sa ating mga industriya at likas na
tagapagdulot, makakagawa tayo ng progreso para sa kabutihan ng
lahat.
Magparehistro sa Partidong Kapayapaan at Kalayaan!

Partidong Kapayapaan at Kalayaan
P.O. Box 24764
Oakland, CA 94623

(510) 465-9414
Email: info@peaceandfreedom.org
Website: www.peaceandfreedom.org

PARTIDONG LUNTIAN
Bumoto ng Luntian para sa maisasagawang solusyon sa ating mga
pinakamabigat na hamon mula sa kawalan ng pagkakapantay-pantay
hanggang sa pagbabago ng klima. Ang mga aksyon ng mga Luntian
ay katugma ng ating mga pinahahalagahan dahil tumatanggi kami sa
mga kontribusyon mula sa mga korporasyon.
Mula noong 2010, ang mga kandidatong Luntian ay tumatakbo sa
tunay na Luntiang Bagong Pakikipag-ayos. Higit sa 350 Luntian ng
California ang nakapaglingkod sa inihahalal na katungkulan mula
noong 1990. Ang mga unang bisyon at pamumuno ng mga Luntian
ay humantong sa mga tagumpay na kabilang ang pagsasalegal ng
cannabis, pagsasara ng pinakahuling planta ng enerhiyang nukleyar
ng California, at nagbigay ng daan sa pampublikong pagbabangko.
Ang Pagbotong Luntian ay nangangahulugang:
PAGIGING PATAS SA KABUHAYAN
• Mga nakabubuhay na suweldo, luntiang trabaho, karapatan ng
mga manggagawa
• Panlahat ng pangangalagang pangkalusugan, libreng mataas na
edukasyon, abot-kayang pabahay, seguridad sa pagkain para sa lahat
• Pagreporma sa Proposisyon 13 upang sarhan ang mga butas na
pangkorporasyon, ibalik ang mga paaralan at mga serbisyo sa
publiko
• Pagbubuwis sa mga masyadong mayaman
AKSYON SA MGA KRISIS SA KLIMA
• Pagiging 100% na nagagawang bago sa pamamagitan ng pag-aari ng

publiko, malinis na enerhiya at mga programa sa pagiging episyente
• Paglipat mula sa mga gatong na fossil patungo sa malinis,
pinatatakbo ng kuryente na pampublikong transportasyon
• Pagpapanumbalik ng mga tubig sa lupa at watershed
• Muling paggugubat, nagpapanumbalik na agrikultura
MGA KARAPATANG PANTAO
• Pagtatapos ng pang-aapi batay sa lahi, seks, kasarian,
kinikilalang kasarian, oryentasyong sekswal, kapansanan,
katayuan ng kabuhayan
• Pagprotekta sa mga imigrante sa pamamagitan ng santuwaryo at
mga landas patungo sa pagiging mamamayan
• Mahalaga ang mga Buhay ng Itim, pananagutan ng pulisya
• Pagkontrol/kaligtasan sa baril
• Pagbibigay-wakas sa parusang kamatayan, pagtatapos ng
pribadong bilangguan, pagbawas ng mga populasyon ng
bilangguan
REPORMA SA HALALAN
• Mga halalang tinutustusan ng publiko upang alisin ang pera ng
korporasyon
• Pagkatawang ayon sa proporsiyon, pagbotong ayon sa
nirangguhang pagpili
• Pagpapawalang-bisa sa Nangungunang Dalawa na primarya
Magparehistro at bumotong Luntian.

Partidong Luntian ng California
P.O. Box 485
San Francisco, CA 94104

(916) 448-3437
Email: gpca@cagreens.org
Website: www.cagreens.org
Social Media: @cagreens
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Mga Tip para sa Mga Botanteng Militar o nasa Ibayong-dagat ng California
Higit kailanman, mas madali nang makibahagi sa halalan para sa mga Californian na
naglilingkod sa militar o naninirahan sa labas ng Estados Unidos. Magsisimula ito kapag
nagparehistro ka upang bumoto bilang militar o nasa ibayong-dagat at makatanggap ng mga
materyales ng halalan sa pamamagitan ng koreo, fax, o email.
•

Magsimula nang maaga. Nagsisimulang magpadala ang mga opisyal ng halalan ng county
ng California ng mga balota sa mga botanteng militar at nasa ibayong-dagat 60 araw
bago ang Araw ng Halalan. Maagang sagutan ang aplikasyon para sa pagpaparehistro ng
botante sa registertovote.ca.gov upang matiyak na matatanggap mo sa tamang oras ang
iyong mga materyales sa pagboto.

•

Alamin ang mga pagpipilian mo. Kapag nagpaparehistro upang bumoto bilang botanteng
militar o nasa ibayong-dagat, maaari mong piliing ipapadala sa iyo ang iyong balota sa
koreo, fax, o email. Maaari mong isauli ang iyong balotang may boto sa opisyal ng halalan
ng inyong county sa pamamagitan ng koreo, o sa ilang kalagayan, sa pamamagitan ng
fax. Kapag natugunan mo ang mga iniaatas para isauli ang iyong balota sa pamamagitan
ng fax, kailangan mo ring i-fax ang form ng Panunumpa ng Botante (na makukuha sa
opisyal ng halalan ng inyong county) na magpapawalang-bisa ng iyong karapatan sa
kumpidensiyal na balota.

•

Manatiling may ugnay. Kapag nagparehistro ka bilang botanteng militar o nasa ibayongdagat, patuloy kang makakatanggap ng balota at mga materyales ng halalan mula sa
opisyal ng halalan ng inyong county bago ang bawat halalan. Hinihikayat ka naming
i-update ang iyong rehistro taun-taon, kung kinakailangan; gayunpaman, kailangan mong
magparehistro ulit kapag pinalitan mo ang iyong address, ang iyong pangalan, o ang
iyong pinipiling partido politikal, o kapag hindi ka lumahok sa apat na magkakasunod na
pangkalahatang halalang pang-estado. Pumunta sa sos.ca.gov/elections/voter-registration/
military-overseas-voters para sa mas maraming sanggunian sa halalan na partikular na
dinisenyo para sa iyo.

Mga petsang dapat tandaan:
Pebrero 18: huling araw para magparehistro upang bumoto at hilingin ang iyong balota.
Pebrero 25: huling araw para i-update o palitan ang paraan kung paano mo gustong
matanggap ang iyong balota.
Marso 3: Araw ng Halalan. Ang mga balotang ipinadala sa koreo ay dapat i-postmark sa o
bago ang Araw ng Halalan at matanggap ng tanggapan ng halalan ng inyong county sa o
bago ang Marso 6. Ang mga balotang ipinadala sa fax a dapat maihatid sa tanggapan ng
halalan ng inyong county bago ang pagsasara ng botohan, nang hindi lalampas ng 8:00 p.m.
Pacific Standard Time, sa Araw ng Halalan.
Para sa higit pang impormasyon, kontakin ang:
Kalihim ng Estado ng California
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Pederal na Programang Tulong sa Pagboto

(800) 345-VOTE (8683)

(800) 438-VOTE (8683)

www.sos.ca.gov/elections/voterregistration/military-overseas-voters/

www.fvap.gov

Probisyonal na Pagboto
Kung wala ang iyong pangalan sa listahan ng mga botante sa presinto ng iyong
pagboto o sa sentro ng pagboto, may karapatan kang bumoto gamit ang probisyonal
na balota.

Ano ang probisyonal na balota?
Ang probisyonal na balota ay isang regular na balota na inilalagay sa espesyal na
sobre bago ilagay sa kahon ng balota.

Sino ang nagpapasa ng probisyonal na balota?
Ang mga probisyonal na balota ay mga balotang ipinapasa ng mga botanteng
naniniwala na rehistrado silang bumoto kahit pa wala ang kanilang mga pangalan
sa opisyal na listahan ng pagpaparehistro ng botante sa presinto ng pagboto o
sentro ng pagboto.
Ang mga botanteng boboto sa pamamagitan ng koreo ay kailangang magpasa ng
mga probisyonal na balota kung gustong bumoto ng botante nang personal sa isang
presinto ng pagboto o sentro ng pagboto ngunit hindi nila natanggap ang kanilang
balota o hindi nila dala ang kanilang balota.

Bibilangin ba ang aking probisyonal na balota?
Bibilangin ang iyong probisyonal na balota matapos kumpirmahin ng mga opisyal
ng halalan na rehistrado kang bumoto sa county na iyon at hindi ka pa bumoboto sa
halalang iyon.
Maaari kang bumoto gamit ang probisyonal na balota sa alinmang presinto ng
pagboto o sentro ng pagboto sa county kung saan ka nakarehistro para bumoto;
gayunpaman, tanging ang mga paligsahan sa halalan kung saan karapat-dapat kang
bumoto ang bibilangin.

Paano mo malalaman ang status ng iyong probisyonal na balota?
Maaari mong itsek ang status ng iyong probisyonal na balota sa
voterstatus.sos.ca.gov.
O kaya, ang bawat botanteng nagpasa ng probisyonal na balota ay may karapatang
malaman mula sa opisyal ng halalan sa kanilang county kung nabilang ang balota, at
kung hindi, ang dahilan kung bakit hindi ito nabilang.
Pumunta sa sos.ca.gov/elections/ballot-status para sa isang listahan ng mga
kontak sa county at impormasyon kung paanong itsetsek ang status ng iyong
probisyonal na balota.
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Ang Batas sa Pagpili ng Botante
Ang Kinabukasan ng Pagboto sa California
Kung ikaw ay nakatira sa Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa,
Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, o Tuolumne County, maaari kang bumoto
sa alinmang sentro ng pagboto sa inyong county. Pumunta sa voterschoice.sos.ca.gov. Ang mga botante
sa mga kalahok na county ay magkakaroon ng tatlong pagpipilian sa paraan ng pagboto:
Bumoto sa pamamagitan ng Koreo: Maaari mong ipadala sa koreo ang nakumpleto mong balota sa
sandaling matanggap mo ito. Hindi kailangan ng selyo.
Kahong Hulugan: Maaari mong ihulog ang iyong nakumpletong balota sa alinmang kahong hulugan ng
county sa sandaling matanggap mo ito. Hindi kailangan ng selyo.
Sentro ng Pagboto: Papalitan ng mga sentro ng pagboto ang mga presinto ng pagboto. Maaari kang
bumoto nang personal sa alinmang sentro ng pagboto sa inyong county. Ang mga sentro ng pagboto
ay magbubukas nang hindi bababa sa 11 araw, at hanggang sa at kabilang ang Araw ng Halalan.
Sa bawat sentro ng pagboto, maaari mong/kang:
•

Personal na bumoto

•

Magparehistro upang bumoto o i-update ang iyong rehistro

•

Ihulog ang iyong nakumpletong balota

•

Humingi ng pamalit na balota

•

Bumoto gamit ang isang maaakses na voting machine

•

Humingi ng tulong at mga materyales sa pagboto sa iba't ibang lingguwahe

Bakit nabago?

Naging batas ang Batas sa Pagpili ng Botante ng California noong 2016 upang gawing mas madali at
maaakses ang pagboto. Maaari mong piliin kung paano, kailan, at saan ka boboto.

Kailan ako dapat bumoto?

Matatanggap mo ang iyong balota sa koreo ilang linggo bago ang halalan. Matapos kumpletuhin ang
iyong balota, maaari mo itong isauli sa pamamagitan ng koreo o sa alinmang kahong hulugan ng
county o sentro ng pagboto. Ang mga sentro ng pagboto ay magbubukas para sa personal na pagboto
nang 11 araw, hanggang sa at kabilang ang Araw ng Halalan.

Saan ako makakahanap ng kahong hulugan o sentro ng pagboto?
Makakahanap ka ng kahong hulugan o sentro ng pagboto sa inyong county sa
sos.ca.gov/elections/voters-choice-act/vca-voting-locations.

Paano kung hindi ko natanggap ang balota ko?

Magpunta sa alinmang sentro ng pagboto sa inyong county o tawagan ang opisyal ng halalan sa
inyong county upang humiling ng pamalit.

Paano kung wala ako sa isang kalahok na county?

Kung naninirahan ka sa isang county na sa kasalukuyan ay hindi kalahok sa Batas ng Pagpili ng Botante,
patuloy kang boboto sa pamamagitan ng koreo o sa isang presinto ng pagboto. Kontakin nang libre ang
Hotline ng Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 345-VOTE (8683) para sa higit pang impormasyon.
28

Paano bumoto sa pamamagitan ng koreo
Sino ang pwedeng bumoto sa pamamagitan ng koreo?
Sinumang rehistradong botante ay maaaring bumoto sa pamamagitan ng koreo. Kailangan mong humingi ng
balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo mula sa opisyal ng halalan ng inyong county nang hindi
bababa sa 7 araw bago ang halalan, o maaari kang magparehistro bilang permanenteng botante na boboto sa
pamamagitan ng koreo at awtomatikong magpapadala sa iyo ng balota bago ang bawat halalan.
Kung naninirahan ka sa county ng Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Madera, Mariposa, Napa,
Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, o Tuolumne, awtomatiko kang padadalhan ng balota
para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo; pumunta sa voterschoice.sos.ca.gov o tingnan ang pahina 28 ng
gabay na ito para sa dagdag na impormasyon.

Paano makukuha ang iyong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo
Kailangan mong humingi ng iyong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo nang hindi lalampas ng
Pebrero 25. Narito ang proseso:
Punan ang aplikasyon para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo sa Impormasyong Gabay ng Botante
ng inyong county

O

Pumunta sa vote.ca.gov at punan ang aplikasyon para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo

Paano isasauli ang iyong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo
Matapos markahan ang iyong mga pinili sa iyong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, ilagay ito sa
opisyal na sobreng inilaan ng tanggapan ng halalan ng inyong county at selyuhan ito. Lagdaan ang sobre kung
saan iniutos. Mayroon kang iba't ibang pagpipilian sa pagsasauli ng iyong balota.
Upang matiyak na darating ang iyong balota bago ang deadline, isauli ito:
Sa pamamagitan ng koreo—dapat naka-postmark sa o bago ang Marso 3 at matanggap ito ng
tanggapan ng halalan ng inyong county nang hindi lalampas ng Marso 6. Hindi kailangan ng selyo!
Nang personal—ihulog sa tanggapan ng halalan ng inyong county, sa alinmang sentro ng pagboto o
presinto ng pagboto sa California, o sa alinmang lugar na hulugan ng balota bago magsara ang botohan
ng 8:00 p.m. ng Marso 3.
Binibigyan ng batas ng estado ang mga botante ng kalayaang magtalaga ng kahit na sinong pipiliin nila para
isauli ang kanilang mga balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo. Gayunpaman, inirerekomenda
naming ibigay mo lamang ang iyong nakumpletong balota sa taong pinagkakatiwalaan mo. At huwag na
huwag ibibigay ang iyong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo kung hindi mo pa naseselyuhan at
nalalagdaan ang likod ng pangsauling sobre na inilaan ng tanggapan ng halalan ng inyong county.
Kahit pa matanggap mo ang iyong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo at sobre, maaari ka pa
ring bumoto nang personal sa presinto ng iyong pagboto sa Araw ng Halalan. Dalhin ang iyong balota para
sa pagboto sa pamamagitan ng koreo sa presinto ng pagboto at ibigay ito sa isang manggagawa ng botohan
upang palitan ito ng balota sa presinto ng botohan. Kung hindi mo dala ang iyong balota para sa pagboto sa
pamamagitan ng koreo at sobre, maaaring kailanganin mong bumoto gamit ang isang probisyonal na balota. Ito
ang magtitiyak na hindi ka pa nagpapasa ng balota. (Tingnan ang pahina 27 ng gabay na ito para sa dagdag na
impormasyon tungkol sa mga probisyonal na balota.)

Mga balotang may pre-paid na selyo
‘Walang Selyo, Walang Problema’—Ang lahat ng pangsauling sobre ng balota para sa pagboto sa pamamagitan
ng koreo ng California ay mayroon na ngayong pre-paid na selyo, na magtitiyak na libre at madali ang
pagboto para sa lahat ng botante ng California. Matapos mong mapunan ang iyong balota para sa pagboto sa
pamamagitan ng koreo, ilagay ito sa pangsauling sobre, selyuhan ang sobre, lumagda sa nakalaang patlang, at
ilagay ito sa mailbox.
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Tulong para sa Mga Botanteng May Kapansanan
Ang California ay tapat sa pagtitiyak na maipapasa ng bawat botante ang kanilang balota nang
pribado at may kalayaan.
Para sa higit pang detalyadong impormasyon tungkol sa tulong na iniaalok ng inyong county sa
mga botanteng may kapansanan, pakitsek ang Impormasyong Gabay ng Botante sa inyong county
o kontakin ang inyong county. Matatagpuan sa pahina 35 ng gabay na ito ang impormasyon sa
pagkontak ng county.

Pagboto sa Isang Presinto ng Botohan o Sentro ng Pagboto
Kung kailangan mo ng tulong sa pagmamarka ng iyong balota, maaari kang pumili ng hanggang
dalawang tao na tutulong sa iyo. Ang taong ito ay hindi pwedeng:
• iyong taga-empleyo o sinumang nagtatrabaho para sa iyong taga-empleyo
•

ang pinuno ng inyong unyon ng manggagawa o sinumang nagtatrabaho para sa inyong
unyon ng manggagawa

Ang pagboto sa tabi ng bangketa ay nagpapahintulot sa iyong pumarada nang pinakamalapit na
maaari sa lugar ng botohan. Dadalhan ka ng mga opisyal ng halalan ng roster na lalagdaan, isang
balota, at anumang iba pang materyales sa pagboto na maaaring kailanganin mo, nasa mismong
bangketa ka man o nasa sasakyan. Kontakin ang tanggapan ng halalalan sa inyong county upang
malaman kung mayroong pagboto sa tabi ng bangket sa iyong presinto ng pagboto o sentro ng
pagboto.
Ang lahat ng presinto ng pagboto at sentro ng pagboto ay kailangang madaling mapuntahan ng mga
botanteng may kapansanan at magkaroon ng mga madaling maakses na voting machine.
Mayroong mga sentro ng pagboto para sa mga botanteng naninirahan sa county ng Amador, Butte,
Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento,
San Mateo, Santa Clara, at Tuolumne. Tingnan ang pahina 28 para sa dagdag na impormasyon ukol
sa Batas sa Pagpili ng Botante at mga sentro ng pagboto.

Pagboto Sa Tahanan
Ang mga sistema ng magagamit sa malayo na pagboto sa pamamagitan ng koreo (remote accessible
vote-by-mail, RAVBM) ay nagbibigay ng madaling gamiting opsyon para sa mga botanteng may
kapansanan para matanggap ang kanilang mga balota sa tahanan at markahan ang mga ito nang
nagsasarili at pribado, bago ipadala ang mga ito pabalik sa mga opisyal ng halalan. Kontakin ang
opisyal ng halalan sa inyong county para sa higit pang impormasyon.

Mga Impormasyong Gabay ng Botante sa Audio at Large Print
Ang gabay na ito ay makukuha sa bersyong audio at large print. Ang gabay ay makukuha rin nang libre
sa wikang Ingles, Tsino, Hindi, Hapon, Khmer, Koreano, Espanyol, Tagalog, Thai, at Biyetnames.
Upang umorder:
Tawagan nang libre ang Hotline ng Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 345-VOTE (8683)
Pumunta sa vote.ca.gov
Mag-download ng audio MP3 na bersyon sa voterguide.sos.ca.gov/en/audio
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Rehistrado ba ako para bumoto?
Upang maging karapat-dapat na magrehistro para bumoto sa California, kailangan mong maging:
• Isang mamamayan ng Estados Unidos at residente ng California,
• 18 taong gulang o higit pa sa Araw ng Halalan,
• Kasalukuyan ay wala sa pang-estado o pederal na bilangguan o pansamantalang nakalaya nang may
kondisyon dahil sa pagkakahatol ng krimen, at
• Kasalukuyan ay hindi nahatulan ng isang korte bilang walang kakayahan ang pag-iisip para bumoto.
Upang itsek ang status ng iyong pagpaparehistro bilang botante, pumunta sa voterstatus.sos.ca.gov.

Paano kung nakalimutan kong magparehistro para
bumoto o i-update ang aking pagpaparehistro?
Walang Problema! Pinahihintulutan ka ng bagong batas na magparehistro upang bumoto at bumoto hanggang
8:00 p.m. sa Araw ng Halalan sa tanggapan ng halalan ng inyong county, o sa alinmang sentro ng pagboto o
presinto ng pagboto sa inyong county. Ang prosesong ito ay tinatawag na May-kondisyong Pagpaparehistro ng
Botante (CVR) at karaniwang tinatawag na Pagpaparehistro ng Botante sa Parehong Araw.
Ganito ang dapat gawin:
1. Pumunta sa tanggapan ng halalan ng inyong county, sa isang sentro ng pagboto, o presinto ng pagboto sa
inyong county na matatagpuan sa iyong Impormasyong Gabay ng Botante ng county o sa vote.ca.gov.
2. Magkumpleto ng isang card sa pagpaparehistro ng botante.
3. Bumoto gamit ang iyong balota sa tanggapan ng halalan ng inyong county, sa iyong sentro ng pagboto, o sa
presinto ng pagboto.
4. Sa sandaling naiproseso ng opisyal ng halalan ng county ang iyong pagpaparehistro at napagpasiyahan nitong
karapat-dapat ka, irerehistro ka para bumoto at bibilangin ang iyong balota.
5. Itsek kung nabilang ang iyong balota sa pamamagitan ng pagpunta sa voterstatus.sos.ca.gov. Mayroong
hanggang 60 araw pagkatapos ng Araw ng Halalan ang mga tanggapan ng halalan ng county upang ibigay
ang impormasyong ito.

Saan ako pwedeng makakuha ng impormasyon tungkol
sa mga kandidato at mga panukala?
Itsek ang Impormasyong Gabay ng Botante sa inyong county para sa impormasyon tungkol sa mga lokal
na kandidato at panukala. Sa pahina 10 ng gabay na ito, makakahanap ka ng impormasyon tungkol sa
proposisyong pang-estado.
Ang mga limitasyon sa boluntaryong paggasta sa kampanya ng California ay hindi ipinatutupad sa mga
kandidato sa mga pederal na katungkulan kabilang ang Presidente, Senado ng U.S., at Kapulungan ng Mga
Kinatawan ng U.S. Ang lahat ng kandidato para sa Kapulungan ng Mga Kinatawan ng U.S. ay maaaring
bumili ng espasyo para sa pahayag ng isang kandidato sa mga Impormasyong Gabay ng Botante ng county.
Gayunpaman, pinipili ng ibang kandidato na huwag bumili ng espasyo para sa isang pahayag.
Maaaring bumili ang mga kandidato para sa Senado at Asembleya ng Estado ng espasyo para sa pahayag
ng kandidato sa mga Impormasyong Gabay ng Botante ng county kapag sumang-ayon silang limitahan ang
kanilang paggasta sa kampanya sa isang partikular na halagang dolyar. Hindi maaaring gumasta ng hihigit sa
$930,000 ang mga kandidato para sa Senado ng Estado sa primaryang halalan. Hindi maaaring gumasta ng
hihigit sa $620,000 ang mga kandidato para sa Asembleya ng Estado sa primaryang halalan.
Upang makita ang mga pahayag mula sa mga kandidato sa Pagkapresidente, pumunta sa website ng Kalihim
ng Estado sa vote.ca.gov.
Upang magsaliksik ng mga kontribusyon sa kampanya para sa mga kandidato ng estado at lokal na kandidato,
pumunta sa website ng Kalihim ng Estado sa powersearch.sos.ca.gov.
Upang magsaliksik ng mga kontribusyon sa kampanya ng mga kandidato sa Pagkapresidente at Kongreso,
pumunta sa website ng Pederal na Komisyon ng Halalan (Federal Election Commission) sa www.fec.gov.
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website ng Kalihim ng Estado, maaari mo/ka ring:
Magsaliksik tungkol sa mga kontribusyon sa kampanya at aktibidad ng lobbying
Tingnan ang gabay ng botante na ito sa ibang lingguwahe
Itsek ang status ng iyong pagpaparehistro at impormasyon sa pagpaparehistro
Hanapin ang iyong presinto ng pagboto o maghanap ng sentro ng pagboto sa Araw ng Halalan
Makakuha ng impormasyon sa balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo
Magbasa ng mahalagang impormasyon para sa mga unang beses na boboto
Manood ng live na mga resulta ng halalan matapos magsara ang botohan sa Araw ng Halalan
Dagdagan ang kaalaman tungkol sa mga kapana-panabik na pag-unlad sa halalan sa county ng Amador,
Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento,
San Mateo, Santa Clara, at Tuolumne

Saan ako boboto?
Ang bawat county ay may mga presinto ng pagboto o mga sentro ng pagboto na bukas sa Araw ng Halalan.
Maraming county rin ang may mga lokasyon para sa pagboto nang personal at maaga. Upang malaman ang
mga pagpipilian sa inyong county, magpunta sa vote.ca.gov o itsek ang Impormasyong Gabay ng Botante sa
inyong county.
Maaari mo ring tawagan nang libre ang Hotline ng Botante ng Kalihim ng Estado sa
(800) 345-VOTE (8683).
Maaari ka ring mag-text ng Vote sa GOVOTE (468683) upang mahanap ang lokasyon ng presintong iyong
pagbobotohan.
Kung ikaw ay nakatira sa Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa,
Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, o Tuolumne County, maaari kang bumoto sa alinmang
sentro ng pagboto sa inyong county. Bisitahin ang voterschoice.sos.ca.gov o tingnan ang pahina 28 ng gabay
na ito para sa dagdag na impormasyon.

Paano ako boboto sa pamamagitan ng koreo?
Sinumang rehistradong botante ay maaaring bumoto sa pamamagitan ng koreo. Kailangan mong humiling ng
balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo mula sa tanggapan ng halalan ng inyong county nang hindi
bababa sa 7 araw bago ang halalan. Pakitingnan ang pahina 35 para sa impormasyon sa pagkontak sa inyong
county. Maaari ka ring magparehistro bilang permanenteng botanteng boboto sa pamamagitan ng koreo, at
awtomatikong magpapadala sa iyo ng balota bago ang bawat halalan.
Kung naninirahan ka sa county ng Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Madera, Mariposa, Napa,
Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, o Tuolumne, awtomatiko kang padadalhan ng balota
para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo. Pumunta sa voterschoice.sos.ca.gov o tingnan ang pahina 28 ng
gabay na ito para sa dagdag na impormasyon.

Magkano ang bayad sa selyo para bumoto sa pamamagitan ng koreo?
Walang selyo, walang problema! Ang bayad sa selyo para sa mga sobre ng pagboto sa pamamagitan ng koreo ay
pauna nang nabayaran ng county at libre para sa lahat ng botante sa California.
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Paano ko maisasauli ang aking balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo?
Matapos markahan ang iyong mga pinili sa iyong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, ilagay ito sa
opisyal na sobreng inilaan ng tanggapan ng halalan ng inyong county at selyuhan ito. Lagdaan ang sobre kung saan
iniutos. Mayroon kang iba't ibang pagpipilian sa pagsasauli ng iyong balota.
Upang matiyak na darating ang iyong balota bago ang deadline, isauli ito:
• Sa pamamagitan ng koreo—dapat naka-postmark sa o bago ang Marso 3 at matanggap ito ng tanggapan ng
halalan ng inyong county nang hindi lalampas ng Marso 6. Hindi kailangan ng selyo!
• Nang personal—ihulog sa tanggapan ng halalan ng inyong county, sa alinmang sentro ng pagboto o
presinto ng pagboto sa California, o sa alinmang lugar na hulugan ng balota bago magsara ang botohan ng
8:00 p.m. ng Marso 3.
• Binibigyan ng batas ng estado ang mga botante ng kalayaang magtalaga ng kahit na sinong pipiliin
nila para isauli ang kanilang mga balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo. Gayunpaman,
inirerekomenda naming ibigay mo lamang ang iyong nakumpletong balota sa taong pinagkakatiwalaan mo.
Huwag ibibigay ang iyong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo kung hindi mo pa naseselyuhan
at nalalagdaan ang likod ng pangsauling sobre na inilaan ng tanggapan ng halalan ng inyong county.

Kapag nag-sign up ako para bumoto sa pamamagitan ng
koreo, pwede pa rin ba akong bumoto nang personal?
Kahit nag-sign up ka para bumoto sa pamamagitan ng koreo, pwede ka pa ring bumoto nang personal sa presinto
ng iyong pagboto sa Araw ng Halalan. Dalhin ang iyong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo sa presinto
ng pagboto at ibigay ito sa isang manggagawa ng botohan upang palitan ito ng balota sa presinto ng botohan. Kung
hindi mo dala ang iyong balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo at sobre, maaaring kailanganin mong
bumoto gamit ang isang probisyonal na balota. Ito ang magtitiyak na hindi ka pa nagpapasa ng balota. (Tingnan ang
pahina 27 ng gabay na ito para sa dagdag na impormasyon tungkol sa mga probisyonal na balota.)

Pwede bang bumoto sa pamamagitan ng koreo ang
mga botanteng may kapansanan?
Ang lahat ng opisyal ng halalan ng county ay inaatasang maglaan ng madaling maakses na opsyon na tinatawag
na magagamit sa malayo na pagboto sa pamamagitan ng koreo (RAVBM). Pinahihintulutan ng RAVBM ang mga
botanteng may kapansanan na matanggap ang kanilang mga balota sa tahanan at markahan ang mga ito nang
nagsasarili at pribado bago ipadala ang mga ito pabalik sa mga opisyal ng halalan. Kontakin ang opisyal ng
halalan sa inyong county para malaman kung mayroong ganitong opsyon sa inyong county.

Paano ko malalaman kung natanggap ng county ang aking
balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo?
Itsek kung nabilang ang iyong balota sa pamamagitan ng pagpunta sa voterstatus.sos.ca.gov. Mayroong hanggang 60
araw pagkatapos ng Araw ng Halalan ang mga tanggapan ng halalan ng county upang ibigay ang impormasyong ito.
Ang mga tanggapan ng halalan sa ilang county ay nag-sign up para sa bagong programa ng Kalihim ng Estado
na i-track ang iyong balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo. Pumunta sa vote.ca.gov upang malaman ang
tungkol sa pag-track sa iyong balota.

Pwede ba akong mag-time off sa trabaho para makaboto?
Ang lahat ng empleyado ay karapat-dapat sa may bayad na time off para sa layunin ng pagboto, kung wala
silang sapat na panahon na labas sa mga oras ng trabaho para bumoto.
Ang mga empleyado ay pwede bigyan ng pinakamaraming oras na kakailanganin nila upang bumoto, subalit
hanggang dalawang oras lang ang may bayad. Maaaring hingin ng mga taga-empleyado sa mga empleyado na
magbigay ng paunang abiso na kakailanganin nila ng dagdag na oras ng pahinga para bumoto. Maaaring i-atas
ng mga empleyado na kunin lamang ang mga time off sa simula o pagtatapos ng shift ng empleyado.
Kung mayroon kang anumang mga katanungan, tawagan nang libre ang Hotline ng Botante ng Kalihim ng
Estado sa (800) 345-VOTE (8683).
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Kailangan ko bang magpakita ng ID para bumoto?
Sa karamihan ng kalagayan, hindi kailangang magpakita ng ID ng mga botante ng California bago sila bumoto.
Maaaring kailanganin mong magpakita ng isang anyo ng pagkakakilanlan sa presinto ng botohan kung unang
beses mo pa lang boboto matapos magparehistro sa pamamagitan ng koreo o online at HINDI ka nagbigay ng
sumusunod sa iyong aplikasyon:
• Lisensya sa pagmamaneho o identification number mula sa Estado, o
• Ang huling apat na numero ng iyong social security number
Ang mga sumusunod ay ilan sa mga katanggap-tanggap na uri ng pagkakakilanlan ayon sa mga pang-estado at
pederal na batas:
•
•
•
•

Lisensya sa pagmamaneho at ID mula sa estado
Pasaporte
ID ng empleyado
ID ng militar

•
•
•
•

ID ng mag-aaral
ID sa health club
ID sa insurance plan
Credit card o debit card

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

Paano ako makakatulong?
Lumahok bilang Manggagawa ng Botohan! Magkaroon ng aktuwal na karanasan at makibahagi sa nag-iisang
pinakamahalagang bahagi ng ating demokrasya—ang pagboto!
Upang maglingkod bilang manggagawa ng botohan, kailangan mong maging:
• Isang mamamayan ng U.S. o isang legal na permanenteng residente, o
• Isang kuwalipikadong mag-aaral ng mataas na paaralan
Mga manggagawa ng botohan:
• Mag-ayos at magsara ng presinto ng botohan
• Tumulong sa mga botante na maunawaan ang kanilang mga karapatan
• Protektahan ang mga balota at kagamitan sa pagboto
• Kumita ng dagdag na pera (nag-iiba-iba ang halaga sa bawat county)
• Mag-ambag sa kanilang komunidad at kilalanin ang kanilang mga kapitbahay
Upang magsilbi bilang hayskul na manggagawa ng botohan, ang isang mag-aaral ay dapat:
• Maging isang mamamayan o legal na permanenteng residente ng U.S.
• Hindi bababa sa 16 na taong gulang sa Araw ng Halalan
• Pumapasok sa isang pampubliko o pribadong hayskul
• May hindi bababa sa 2.5 na average na grado
• Humingi ng pahintulot sa kanilang mga magulang at paaralan
• Pagdalo sa isang sesyon ng pagsasanay
Para sa dagdag na impormasyon tungkol sa pagiging manggagawa ng botohan, kontakin ang tanggapan
ng halalan sa inyong county (tingnan ang pahina 35 ng gabay na ito), tawagan ang Kalihim ng Estado ng
California sa (800) 345-VOTE (8683), o pumunta sa vote.ca.gov.
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County ng Alameda

County ng Madera

County ng San Luis Obispo

County ng Alpine

County ng Marin

County ng San Mateo

County ng Amador

County ng Mariposa

County ng Santa Barbara

County ng Butte

County ng Mendocino

County ng Santa Clara

(510) 272-6933
www.acvote.org

(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov/
(209) 223-6465
www.amadorgov.org/government/elections
(530) 538-7761 o (800) 894-7761
(sa loob ng County ng Butte)
www.buttevotes.net

County ng Calaveras

(209) 754-6376 o (209) 754-6375
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) 465-0383 o (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

(559) 675-7720 o (800) 435-0509
www.votemadera.com
(415) 473-6456
marinvotes.org

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

(661) 868-3590
www.kernvote.com

County ng Kings

(559) 852-4401
www.countyofkings.com

County ng Lake

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

County ng Solano

County ng Nevada

County ng Sonoma

(707) 253-4321
www.countyofnapa.org
(530) 265-1298
http://www.mynevadacounty.com/1847/
Elections-Voting

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

County ng Plumas

County ng Kern

(408) 299-8683 o (866) 430-8683
www.sccvote.org

County ng Napa

County ng Imperial

(760) 878-0224
http://elections.inyocounty.us/

(805) 568-2200
www.sbcvote.com

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

County ng Placer

County ng Inyo

(650) 312-5222
www.smcare.org

(831) 796-1499 o (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us/

(707) 445-7481
www.humboldtgov.org/890/Elections-VoterRegistration
(442) 265-1060 o (442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us/regvoters

(805) 781-5228 o (805) 781-5080
www.slovote.com

(530) 886-5650
www.placerelections.com
(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

(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections
(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/govdepartments/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

(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us/Government/Directory/
ROV.htm

County ng San Bernardino

(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com

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

County ng Lassen

County ng San Diego

County ng Yolo

County ng San Francisco

County ng Yuba

(530) 251-8217
http://www.lassencounty.org/dept/countyclerk-recorder/elections

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

(858) 565-5800 o (800) 696-0136
www.sdvote.com/
(415) 554-4375
sfelections.org

(530) 666-8133
yoloelections.org
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

County ng San Joaquin

(209) 468-2890 o (209) 468-2885
www.sjcrov.org
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TEKSTO NG IPINAPANUKALANG BATAS

13

PROPOSISYON 13
Ang batas na ito na ipinapanukala ng Panukalang Batas
ng Asembleya 48 ng Regular na Sesyon ng 2019–20
(Kabanata 530, Mga Batas ng 2019) ay isinusumite sa
mamamayan alinsunod sa mga probisyon ng Artikulo
XVI ng Saligang Batas ng California.
Ang ipinapanukalang batas na ito ay nagdaragdag ng
mga seksyon sa Kodigo ng Edukasyon; kung gayon, ang
mga bagong probisyon na idaragdag ay nai-print nang
naka-italic upang ipahiwatig na bago ang mga ito.

IPINAPANUKALANG BATAS
SEK. 54. Ang Bahagi 71 (na nagsisimula sa
Seksyon 101200) ay idinaragdag sa Dibisyon 14 ng
Titulo 3 ng Kodigo ng Edukasyon, upang basahin:
BAHAGI 71. ANG BATAS SA PANGKALUSUGAN
AT PANGKALIGTASANG BONO NG
PAMPUBLIKONG PRESCHOOL, K-12,
AT KOLEHIYO NG 2020
Kabanata 1.

Mga Pangkalahatang Probisyon

101200. Ang bahaging ito ay kikilalanin, at
maaaring banggitin, bilang Batas sa Pangkalusugan
at Pangkaligtasang Bono ng Pampublikong Preschool,
K–12, at Kolehiyo ng 2020.
101201. Ang pagsasama ng, o pagsangguni sa,
anumang probisyon ng batas ayon sa batas ng estado
sa bahaging ito ay kinabibilangan ng lahat ng susog
at karagdagan ng nito.
101202. Maaaring maglabas at magbenta ng mga
bono sa kabuuang halaga na labinlimang bilyong
dolyar ($15,000,000,000), hindi kasama ang halaga
ng alinmang bonong isasauli na inilabas alinsunod sa
Seksyon 101230, 101251, at 101339, para sa mga
layuning itinakda sa Seksyon 101220, 101242,
101310, at 101320. Ang mga bono, kapag ibinenta,
inilabas, at inihatid, ay magiging at bubuo ng isang
balido at umiiral na obligasyon ng Estado ng
California, at ang buong katapatan at utang ng Estado
ng California ay ipinangangako sa pamamagitan nito
para sa napapanahong pagbabayad ng prinsipal, at
interest ng, mga bono kapag nakatakda na at maaari
nang bayaran ang prinsipal at interes.
101203. Layunin ng Lehislaturang tugunan ang
krisis sa mga pasilidad ng paaralan para sa lahat ng
mag-aaral ng California na pumapasok sa
pampublikong preschool, K–12, mga kolehiyo sa
komunidad, at mga unibersidad upang:
(a) I-upgrade ang mga pasilidad ng pampublikong
paaralan para sa mga lindol at iba pang mga
emerhensiya.
(b) Maglaan ng pondong pang-emerhensiya upang
muling buksan ang mga paaralan kasunod ng mga
pangunahing sakuna, kabilang ang mga sunog.
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(c) Alisin ang amag, asbestos, at iba pang
mapanganib na materyal sa mga silid-aralan at lead
mula sa inuming tubig ng mga paaralan.
(d) Ayusin at palitan ang mga nalulumang gusali ng
pampublikong paaralan.
(e) Maglaan ng espasyo para sa mga nars at tagapayo
ng paaralan upang pataasin ang akses ng mga magaaral sa mga serbisyong pangangalagang
pangkalusugan at kalusugang pangkaisipan.
(f) Isamoderno ang mga pasilidad sa trabaho, career,
at bokasyonal na pagsasanay, kabilang ang para sa
mga beteranong bumabalik mula sa tungkulin.
(g) Mag-atas ng mga independiyenteng awdit at
pampublikong pagdinig upang magkaroon ng
pananagutan para sa mga dolyar ng mga nagbabayad
ng buwis.
(h) Limitahan ang mga gastos sa pangangasiwa sa 5
porsiyento.
101204. Hindi lalampas ng 5 porsiyento ng mga
pondong nakalaan alinsunod sa bahaging ito ang
maaaring gamitin upang suportahan ang mga gastos
para pangasiwaan ang mga programang inawtorisahan
ng batas.
Kabanata 2.

Preschool-Baitang 12

Artikulo 1. Mga Probisyon ng Programang
Pasilidad ng Paaralan para sa PreschoolBaitang 12
101210. Ang mga kikitain ng bonong inilabas at
ibinenta alinsunod sa kabanatang ito, hindi kasama
ang mga kikitain ng anumang isasauling bono na
inilabas alinsunod sa Seksyon 101230, ay
idedeposito sa Pondo ng Mga Pasilidad ng Paaralan
ng Estado 2020 na itinatag sa Tesorerya ng Estado
sa ilalim ng Seksyon 17070.415, at ilalaan ng Lupon
ng Paglalaan ng Estado alinsunod sa kabanatang ito.
101211. Ang lahat ng perang idineposito sa Pondo
ng Mga Pasilidad ng Paaralan ng Estado 2020, para sa
layunin ng kabanatang ito, ay magagamit upang
magbigay ng tulong sa mga distrito ng paaralan, mga
superintendente ng mga paaralan ng county, at mga
lupon ng edukasyon ng county ng estado, alinsunod sa
Batas sa Mga Pasilidad ng Paaralan ni Leroy F. Greene
1998 (Kabanata 12.5 (nagsisimula sa Seksyon
17070.10) ng Bahagi 10 ng Dibisyon 1 ng Titulo 1)
upang maglaan ng pondo para bayaran ang anumang
perang nakuha nang pauna o inutang sa Pondo ng Mga
Pasilidad ng Estado 2020 sa ilalim ng anumang batas
ng Lehislatura, kasama ng interes na itinakda sa batas
na iyon, at isauli ang nagastos sa General Obligation
Bond Expense Revolving Fund alinsunod sa Seksyon
16724.5 ng Kodigo ng Pamahalaan.
101212. Ang mga kikitain mula sa pagbebenta ng
mga bonong inilabas at ibinenta para sa mga layunin
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ng kabanatang ito ay ilalaan alinsunod sa mga
sumusunod na iskedyul:

17070.10) ng Bahagi 10 ng Dibisyon 1 ng Titulo
1) bago ang Pebrero 29, 2020.

(a) (1) Ang halaga ng dalawang bilyon walong daang
milyong dolyar ($2,800,000,000) para sa pagtatayo
ng mga bagong pasilidad ng paaralan ng mga
aplikanteng distrito ng paaralan, alinsunod sa
Kabanata 12.5 (nagsisimula sa Seksyon 17070.10)
ng Bahagi 10 ng Dibisyon 1 ng Titulo 1.

(4) Sa halagang nakalaan sa ilalim ng talatang ito,
hanggang isang daan at limampung milyong dolyar
($150,000,000) ang magagamit upang tugunan
ang lutasin ang problema sa lead sa tubig
alinsunod sa Artikulo 10.7 (nagsisimula sa
Seksyon 17077.60) ng Kabanata 12.5 ng Bahagi
10 ng Dibisyon 1 ng Titulo 1.

(2) Sa halagang nakalaan sa ilalim ng subdibidsyong
ito, hanggang 10 porsiyento ang magagamit sa mga
maliliit na distrito ng paaralan, alinsunod sa Artikulo
11.5 (nagsisimula sa Seksyon 17078.40) ng Kabanata
12.5 ng Bahagi 10 ng Dibisyon 1 ng Titulo 1.
(3) Sa halagang nakalaan sa subdibisyong ito,
hanggang sa halagang kinakailangan upang pondohan
ang listahan ng mga kinikilalang aplikasyon dahil sa
kawalan ng awtoridad mula sa mga pangkalahatang
obligasyong bono na ipinasa bago ang 2018 na
sumusuporta sa pagtatayo ng mga bagong pasilidad
ng paarlaan alinsunod sa Batas sa Mga Pasilidad ng
Paaralan ni Leroy F. Greene (Kabanata 12.5
(nagsisimula sa Seksyon 17070.10) ng Bahagi 10
ng Dibisyon 1 ng Titulo 1) ang magagamit upang
suportahan ang mga aplikasyon para sa pagtatayo ng
mga bagong pasilidad ng paaralan na isinumite
alinsunod sa Batas sa Mga Pasilidad ng Paaralan ni
Leroy F. Greene (Kabanata 12.5 (nagsisimula sa
Seksyon 17070.10) ng Bahagi 10 ng Dibisyon 1 ng
Titulo 1) bago ang Pebrero 29, 2020.
(b) (1) Ang halagang limang bilyon dalawang daang
milyong dolyar ($5,200,000,000) para sa
pagsasamoderno ng mga pasilidad ng paaralan
alinsunod sa Kabanata 12.5 (nagsisimula sa Seksyon
17070.10) ng Bahagi 10 ng Dibisyon 1 ng Titulo 1.
(2) Sa halagang nakalaan sa ilalim ng subdibidsyong
ito, hanggang 10 porsiyento ang magagamit sa mga
maliliit na distrito ng paaralan, alinsunod sa Artikulo
11.5 (nagsisimula sa Seksyon 17078.40) ng
Kabanata 12.5 ng Bahagi 10 ng Dibisyon 1 ng
Titulo 1.
(3) Sa halagang nakalaan sa subdibisyong ito,
hanggang sa halagang kinakailangan upang
pondohan ang listahan ng mga kinikilalang
aplikasyon dahil sa kawalan ng awtoridad mula sa
mga pangkalahatang obligasyong bono na ipinasa
bago ang 2018 na sumusuporta sa modernisasyon
ng mga pasilidad ng paarlaan alinsunod sa Batas
sa Mga Pasilidad ng Paaralan ni Leroy F. Greene
(Kabanata 12.5 (nagsisimula sa Seksyon
17070.10) ng Bahagi 10 ng Dibisyon 1 ng Titulo
1) ang magagamit upang suportahan ang mga
aplikasyon para sa modernisasyon ng mga
pasilidad ng paaralan na isinumite alinsunod sa
Batas sa Mga Pasilidad ng Paaralan ni Leroy F.
Greene (Kabanata 12.5 (nagsisimula sa Seksyon
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(c) Ang halagang limandaang milyong dolyar
($500,000,000) ay magagamit para sa paglalaan ng
mga pasilidad ng paaralan sa mga charter na
paaralan alinsunod sa Artikulo 12 (nagsisimula sa
Seksyon 17078.52) ng Kabanata 12.5 ng Bahagi 10
ng Dibisyon 1 ng Titulo 1.
(d) Ang halagang limandaang milyong dolyar
($500,000,000) ay magagamit para sa mga pasilidad
ng mga programang teknikal na edukasyon para sa
career, alinsunod sa Artikulo 13 (nagsisimula sa
Seksyon 17078.70) ng Kabanata 12.5 ng Bahagi 10
ng Dibisyon 1 ng Titulo 1.
Artikulo 2. Mga Probisyong Piskal ng Mga
Pasilidad ng Paaralang Preschool-Baitang 12
101220. (a) Sa kabuuang halaga ng mga bonong
awtorisadong ilalabas at ibebenta ayon sa Kabanata
1 (simula sa Seksyon 101200), ang mga bonong
nagkakahalaga ng siyam na bilyong dolyar
($9,000,000,000), maliban sa halaga ng anumang
na-refund na bonong inilabas ayon sa Seksyon
101230, ay maaaring ilabas at ibenta para
magkapondo na gagamitin sa pagsasagawa ng mga
layuning inihayag sa kabanatang ito at para bayaran
ang ginastos ng General Obligation Bond Expense
Revolving Fund alinsunod sa Seksyon 16724.5 ng
Kodigo ng Pamahalaan.
(b) Alinsunod sa seksyong ito, ibebenta ng Treasurer
ang mga bonong inawtorisahan ng State School
Building Finance Committee, na itinatag ayon sa
Seksyon 15909, anumang oras na kailangan para sa
kabuuang nagastos sa paglilingkod na kinakailangan
ng mga pagbabahagi.
101221. Ang State School Building Finance
Committee, na itinatag ng Seksyon 15909 at
binubuo ng Gobernador, Controller, Treasurer,
Direktor ng Pinansya, at ng Superintendente, o ng
kanilang mga itinalagang kinatawan, kung saan ang
lahat ay maglilingkod mula roon nang walang
kabayaran, at kung saan ang nakararami ay bubuo
ng isang korum, ay patuloy na iiral upang tumayo
bilang komite, tulad ng inilalarawan sa Batas sa
Pangkalahatang Obligasyong Bono ng Estado
(Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksyon 16720) ng
Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng Kodigo ng
Pamahalaan), para sa mga layunin ng kabanatang
Teksto ng Ipinapanukalang Batas

| 37

TEKSTO NG IPINAPANUKALANG BATAS

13

ito. Ang Treasurer ay magsisilbing tagapangulo ng
komite. Dalawang Miyembro ng Senado na itinalaga
ng Komite ng Mga Patakaran ng Senado, at
dalawang Miyembro ng Asembleyang itinalaga ng
Tagapagsalita ng Asembleya, ang makikipagpulong
at magbibigay ng payo sa komite sa hangganang
tumutugma ang paglahok ng mga tagapayo sa mga
kani-kanilang nauukol na posisyon bilang mga
Miyembro ng Lehislatura. Para sa mga layunin ng
kabanatang ito, ang mga Miyembro ng Lehislatura
ay bubuo ng pansamantalang komiteng nagiimbestiga sa paksa ng kabanatang ito at, bilang
komiteng iyon, ay magkakaroon ng mga
kapangyarihang ipagkakaloob, at mga tungkuling
ipapataw sa, mga komiteng iyon ng Mga Pinag-isang
Patakaran ng Senado at Asembleya. Magbibigay ang
Direktor ng Pinansya ng tulong sa komite kung
kakailanganin nito. Ang Attorney General ay ang
legal na tagapayo ng komite.
101222. (a) Ang inawtorisahang bono ng
kabanatang ito ay ihahanda, isasagawa, ilalabas,
ibebenta, babayaran, at tutubusin ayon sa isinaad sa
State General Obligation Bond Law (Kabanata 4
(nasisimula sa Seksyon 16720) ng Bahagi 3 ng
Dibisyon 4 ng Pamagat 2 ng Kodigo ng Pamahalaan).
Ang mga probisyon ng batas na iyan, kasama na ang
lahat ng mga batas na pangwasto at karagdagan nito,
ay ipinapairal sa mga awtorisadong bonong iyon at sa
kabanatang ito, at sa bisa nito ay isinama sa
kabanatang ito na parang ipinahayag dito ng buo sa
kabanatang ito, maliban sa mga subdibisyon (a) at
(b) ng Seksyon 16727 ng Kodigo ng Pamahalaan ay
hindi sasaklaw sa mga bonong inawtorisahan ng
kabanatang ito.
(b) Para sa mga layunin ng Batas sa Pangkalahatang
Obligasyong Bono ng Estado, ang Lupon sa Paglalaan
ng Estado ay itatalaga bilang “lupon” para sa mga
layunin ng pamamahala sa Pondo ng Mga Pasilidad
ng Paaralan ng Estado ng 2020.
101223. (a) Sa kahilingan ng Lupon sa Paglalaan
ng Estado, pagpapasiyahan ng Komite ng Pinansya
ng Gusali ng Paaralan ng Estado sa pamamagitan
ng resolusyon kung kinakailangan o mainam na
maglabas ng mga bonong inawtorisahan alinsunod
sa kabanatang ito, upang pondohan ang mga
kaugnay na paglalaan at, kung gayon, ang halaga ng
mga bonong ilalabas at ibebenta. Ang sunod-sunod
na paglabas ng mga bono ay maaaring awtorisahan
at ibenta para pondohan ang mga paglalaan na iyan
nang makakasunod, at hindi kinakailangan na ang
lahat ng mga bono ay awtorisado para mailabas para
maibenta sa anumang oras nang minsanan.
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(b) Susuportahan ng pagpapahayag ng mga
paglalaang isinagawa at gagawin ang isang kahilingan
ng Lupon sa Paglalaan ng Estado alinsunod sa
subdibisyon (a) para sa mga layuning inilarawan sa
Seksyon 101212.
101224. Mangongolekta taon-taon, sa parehong
paraan at sa parehong panahon na kinokolekta ang
ibang kita ng estado, at dagdag sa mga karaniwang
kinikita ng estado, ng kabuuang halaga na
kinakailangan upang bayaran ang prinsipal ng, at
interes sa, mga bono kada taon. Tungkulin ng lahat
ng opisyal na inatasan ng batas ng anumang
tungkuling kaugnay ng pangongolekta ng kita na
gawin at isakatuparan ang bawat isa sa mga gawaing
kinakailangan upang makolekta ang karagdagang
kabuuang halaga na iyon.
101225. Sa kabila ng Seksyon 13340 ng Kodigo
ng Pamahalaan, sa bisa nito ang mga ito ay
iniaangkop mula sa General Fund sa State Treasury,
para sa mga layunin ng kabanatang ito, isang
halagang tumutumbas sa kabuuan ng mga
sumusunod:
(a) Ang kabuuang taunang kinakailangan upang
mabayaran ang prinsipal, at interes sa, mga bonong
inilabas at naibenta alinsunod sa kabanatang ito, kapag
ang prinsipal at interes ay kinakailangan nang bayaran.
(b) Ang kabuuang kinakailangan upang masunod ang
Seksyon 101228, iniangkop nang walang
pagsangguni sa mga taon ng pananalapi.
101226. Ang Lupon sa Paglalaan ng Estado ay
maaaring humiling sa Pooled Money Investment
Board na umutang mula sa Pooled Money Investment
Account o anumang iba pang inaprubahang uri ng
interim financing, alinsunod sa Seksyon 16312 ng
Kodigo ng Pamahalaan, para sa layunin ng
pagpapatupad sa kabanatang ito. Ang dami ng mga
kahilingan ay hindi hihigit sa dami ng mga hindi
natindang bonong ipinahintulot ng komite sa
pamamagitan ng resolusyon, na maibenta para sa
layuning pagpapatupad ng kabanatang ito maliban sa
anumang mga bonong pangpondo na inawtorisahan
alinsunod sa Seksyon 101230, na babawasan ng
anumang halagang inutang at hindi pa muling
nabayaran alinsunod sa seksyong ito at nai-withdraw
mula sa General Fund alinsunod sa Seksyon 101228
at hindi pa naibabalik. Ipapatupad ng Lupon sa
Paglalaan ng Estado ang anumang mga dokumentong
hinihingi ng Pooled Money Investment Board upang
makuha at mabayaran ang utang. Ang anumang
halagang inutang ay idedeposito sa Pondo ng Mga
Pasilidad ng Paaralan ng Estado 2020 upang mailaan
ng Lupon sa Paglalaan ng Estado alinsunod sa
kabanatang ito.
101227. Sa kabila ng anumang ibang probisyon
ng kabanatang ito, o ng State General Obligation
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Bond Law, kung ang Treasurer ay nagbenta ng mga
bono alinsunod sa kabanatang ito na may
kasamang opinyon ng tagapagpayo tungkol sa bono
para ang interes sa mga bono ay maibubukod mula
sa gross income para sa layuning pederal na
pagbubuwis sa ilalim ng mga itinalagang kondisyon
o kaya ay nararapat sa anumang pederal na
benepisyo sa buwis, ang Treasurer ay maaaring
magpanatili ng mga hiwalay na account para sa
pamumuhunan ng tubo sa bono at para sa mga kita
sa pamumuhunan ng mga nasabing tubo. Maaaring
gamitin o direktang gamitin ng Treasurer ang mga
tubo o kita na iyan para bayaran ang anumang
rebate, multa, o mga ibang bayad na kinakailangan
sa ilalim ng pederal na batas o magsagawa ng
ibang hakbangkaugnay ng pamumuhunan at
paggamit ng mga tubo sa bono na kailangan o
kanais-nais sa ilalim ng pederal na batas para
mapanatili ang estadong tax-exempt ng mga
nasabing bono at para makuha ang anumang ibang
benepisyo sa ilalim ng pederal na bata sa ngalan
ng mga pondo ng estadong ito.
101228. Para sa mga layunin ng pagpapatupad ng
kabanatang ito, maaaring pahintulutan ng Direktor
ng Pananalapi ang pag-withdraw mula sa General
Fund ng halagang hindi hihigit sa halaga ng mga
hindi nabentang bono, maliban sa anumang pagrefund ng mga bonong ipinagpapahintulot alinsunod
sa Seksyon 101230, na babawasan ng anumang
halagang inutang at hindi pa nababayaran alinsunod
sa seksyong ito at nai-withdraw mula sa General Fund
alinsunod sa Seksyon 101226 at hindi pa naibabalik,
na ipinagpahintulot ng State School Building Finance
Committee para maibenta para sa layuning
pagpapatupad ng kabanatang ito. Ang anumang
halagang winidthraw ay idedeposito sa Pondo ng Mga
Pasilidad ng Paaralan ng Estado 2020 at ilalaan ng
Lupon sa Paglalaan ng Estado alinsunod sa
kabanatang ito. Ang anumang pera na magagamit sa
ilalim ng seksyong ito ay ibabalik sa General Fund,
pati ang halagang katumbas ng interes na sana ay
kikitain ng pera sa Pooled Money Investment
Account, mula sa mga tubong natanggap mula sa
pagbebenta ng mga bond para sa mga layunin ng
pagpapatupad sa kabanatang ito.
101229. Lahat ng perang naideposito sa 2020
State School Facilities Fund na nakuha mula sa
premium at naipong interes sa mga naibentang bond
alinsunod sa kabanatang ito ay irereserba sa pondo
at magagamit para sa paglilipat sa General Fund
bilang credit sa mga paggasta para sa interes ng
bond, maliban sa yaong mga halagang nakuha mula
sa premium na maaaring ireserba at gamitin upang
bayaran ang gastos sa paglalabas ng bono bago ang
anumang paglilipat sa General Fund.
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101230. Ang mga bonong inilabas at ibinenta
alinsunod sa kabanatang ito ay maaaring i-refund
ayon sa Artikulo 6 (simula sa Seskyon 16780) ng
Kabanata 4 ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Pamagat
2 ng Kodigo ng Pamahalaan, na bahagi ng State
General Obligation Bond Law. Kasama sa pagapruba ng mga botante ng estado para sa paglalabas
ng mga bonong na inilarawan sa kabanatang ito, ang
pag-apruba ng paglalabas ng anumang bonong
inilabas para i-refund ang anumang bonong dating
inilabas sa ilalim ng kabanatang ito o anumang
inilabas na bonong na pangpondo noon. Ang
anumang nai-refund na bono gamit ang mga tubo sa
mga bonong pangpondo ayon sa pinahintulutan ng
seksyong ito ay maaaring legal na defeased
hanggang sa pinapahintulutan ng batas sa paraan
at hangganang itinakda sa resolusyon, ayon sa
sinusugan paminsan-minsan, na nagpapahintulot sa
na-refund na bonong iyon.

13

101231. Ang mga tubo mula sa pagbebenta ng
mga bonong pinahintulutan ng kabanatang ito ay
hindi “mga tubo ng buwis” dahil ang terminong iyon
ay ginagamit sa Artikulo XIII B ng Konstitusyon ng
California, at ang paggugol ng mga tubong ito ay
hindi napapailalim sa mga hangganang ipinapataw
ng artikulong iyon.
Kabanata 3. Mga Pasilidad ng California
Community College
Artikulo 1. Mga Pangkalahatang Probisyon
101240. (a) Ang 2020 California Community
College Capital Outlay Bond Fund ay itinatatag sa
State Treasury para sa pagdedeposito ng mga pondo
mula sa mga tubo sa bono, hindi kasama ang mga
tubo sa anumang pag-refund ng mga bonong inilabas
alinsunod sa Seksyon 101251, na inilabas at
ibinenta para sa mga layunin ng kabanatang ito.
(b) Ang Higher Education Facilities Finance
Committee na itinatag alinsunod sa Seksyon 67353
ay patuloy na iiral upang kumilos bilang isang komite,
ayon sa inilalarawan sa State General Obligation
Bond Law (Kabanata 4 (nagsisimula sa Seksyon
16720) ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Titulo 2 ng
Kodigo ng Pamahalaan), para sa mga layunin ng
kabanatang ito at upang pondohan para matulungan
ang California Community Colleges.
Artikulo 2. Mga Probisyon ng Programa ng
California Community College
101241. (a) Mula sa mga tubo sa mga bonong
inilabas at ibinenta alinsunod sa Artikulo 3 (na
nagsisimula sa Seksyon 101242), ang kabuuang
halaga ng dalawang bilyong dolyar ($2,000,000,000)
ay idedeposito sa 2020 California Community College
Capital Outlay Bond Fund para sa mga layunin ng
kabanatang ito. Kung naaangkop, ang mga pondong
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ito ay magagamit na panggasta para sa mga layunin
ng kabanatang ito.
(b) Kasama sa mga layunin ng kabanatang ito ang
pagtulong sa pagtugon sa mga pinansiyal na
pangangailangan ng capital outlay ng California
Community Colleges.
(c) Ang mga kikitain mula sa pagbebenta ng mga
bono na nailabas at ibinenta para sa layunin ng
kabanatang ito ay maaaring gamitin upang pondohan
ang konstruksyon sa mga umiiral na kampus,
kabilang ang pagtatayo ng mga gusali at pagtatamo
ng mga kaugnay na ikakabit, pagtatayo ng mga
intersegmental na pasilidad, pagkukumpuni at
muling pagtatayo ng mga pasilidad, pagtatamo ng
espasyo, paglalagay ng kagamitan sa mga bago,
kinumpuni, o muling itinayong pasilidad, kung saan
ang kagamitan ay magkakaroon ng karaniwang haba
ng pagiging kapaki-pakinabang na 10 taon, at upang
maglaan ng mga pondo para sa pagbabayad ng mga
gastos bago ang pagtatayo, kabilang ang, ngunit hindi
limitado sa, mga paunang plano at gumaganang
pagguhit ng mga pasilidad ng California Community
Colleges.
(d) Para sa mga layunin ng seksyong ito, ang
“intersegmental” ay nangangahulugang maaari itong
gamitin ng higit sa isang bahagi ng pampublikong
mataas na edukasyon.
Artikulo 3. Mga Probisyon sa Pananalapi ng
California Community College
101242. (a) Sa kabuuang halaga ng mga bonong
inawtorisahang ilabas at ibenta ayon sa Kabanata 1
(nagsisimula sa Seksyon 101200), ang mga bonong
nagkakahalaga ng dalawang bilyong dolyar
($2,000,000,000), maliban sa halaga ng anumang
na-refund na bonong inilabas ayon sa Seksyon
101251, ay maaaring ilabas at ibenta upang maglaan
ng pondong gagamitin sa pagsasakatuparan ng mga
layuning inihayag sa kabanatang ito at para bayaran
ang nagastos ng General Obligation Bond Expense
Revolving Fund alinsunod sa Seksyon 16724.5 ng
Kodigo ng Pamahalaan.
(b) Alinsunod sa seksyong ito, ibebenta ng Treasurer
ang mga bonong inawtorisahan ng Higher Education
Facilities Finance Committee na itinatag ayon sa
Seksyon 67353 sa anumang magkakaibang oras na
kailangan para sa kabuuang nagastos sa paglilingkod
na kinakailangan ng mga pagbabahagi.
101243. (a) Ang inawtorisahang bono ng
kabanatang ito ay ihahanda, isasagawa, ilalabas,
ibebenta, babayaran, at tutubusin ayon sa isinaad sa
State General Obligation Bond Law (Kabanata 4
(nasisimula sa Seksyon 16720) ng Bahagi 3 ng
Dibisyon 4 ng Pamagat 2 ng Kodigo ng Pamahalaan).
Ang mga probisyon ng batas na iyan, kasama na ang
lahat ng mga batas na pangwasto at karagdagan nito,
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ay ipinapairal sa mga awtorisadong bonong iyon at sa
kabanatang ito, at sa bisa nito ay isinama sa
kabanatang ito na parang ipinahayag dito ng buo sa
kabanatang ito, maliban sa mga subdibisyon (a) at
(b) ng Seksyon 16727 ng Kodigo ng Pamahalaan ay
hindi sasaklaw sa mga bonong inawtorisahan ng
kabanatang ito.
(b) Para sa mga layunin ng State General Obligation
Bond Law, ang bawat ahensiya ng estado na namamahala
sa paglalaan ng 2020 Community College Capital Outlay
Bond Fund ay itinatalaga bilang “lupon” para sa mga
proyektong pinopondohan ayon sa kabanatang ito.
(c) Ang mga tubo ng bonong inilabas at ibinenta
alinsunod sa kabanatang ito ay magagamit para sa
layunin ng pagbibigay ng tulong na pondo sa
California Community Colleges para sa konstruksiyon
sa mga umiiral o bagong kampus, at ang kanikanilang sentro sa labas ng kampus at pinagsamang
paggamit at intersegmental na mga pasilidad, ayon
sa nakasaad sa kabanatang ito.
101244. Ang Higher Education Facilities Finance
Committee na itinatag ayon sa Seksyon 67353 ay
mag-aawtorisa lamang ng paglalabas ng mga bono sa
ilalim ng kabanatang ito hanggang sa kinakailangan
para pondohan ang mga kaugnay na paglalaan para sa
mga layuning inilarawan sa kabanatang ito na
hayagang inawtorisahan ng Lehislatura sa taunang
Batas sa Badyet. Ayon sa direksyon ng lehislatura,
pagpapasiyahan ng komite sa pamamagitan ng
resolusyon kung kinakailangan o kanais-nais bang
maglabas ng mga bono na inawtorisahan alinsunod sa
kabanatang ito para maisakatuparan ang mga layuning
inilarawan sa kabanatang ito at, kung gayon, ang
halaga ng mga bonong ilalabas at ibebenta. Ang
sunod-sunod na paglabas ng mga bond ay maaaring
awtorisahan at ibenta para isagawa ang mga hakbang
na iyan nang makakasunod, at hindi kinakailangan na
ang lahat ng mga bond ay awtorisado para mailabas
para maibenta sa anumang oras nang minsanan.
101245. Ang mga ito ay kokolektahin sa bawat
taon at sa parehong paraan at sa parehong panahon
na tulad ng pagkolekta ng kita ng ibang estado,
dagdag pa sa mga ibang kita ng estado, ang kabuuan
sa halagang kinakailangan para mabayaran ang
prinsipal, at interes sa, mga bond sa bawat taon.
Tungkulin ng lahat ng opisyal na inatasan ng batas
ng anumang tungkuling kaugnay ng pangongolekta
ng kita na gawin at isakatuparan ang bawat isa sa
mga gawaing kinakailangan upang makolekta ang
karagdagang kabuuang halaga na iyon.
101246. Sa kabila ng Seksyon 13340 ng Kodigo
ng Pamahalaan, sa bisa nito ang mga ito ay
iniaangkop mula sa General Fund sa State Treasury,
para sa mga layunin ng kabanatang ito, isang
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halagang tumutumbas sa kabuuan ng mga
sumusunod:
(a) Ang kabuuang taunang kinakailangan upang
mabayaran ang prinsipal, at interes sa, mga bonong
inilabas at naibenta alinsunod sa kabanatang ito,
kapag ang prinsipal at interes ay kinakailangan nang
bayaran.
(b) Ang kabuuang halaga na kinakailangan upang
maisakatuparan ang Seksyon 101249, na inilaan
nang walang pagsasaalang-alang sa mga taon ng
pananalapi.
101247. Ang lupon, ayon sa paglalarawan sa
subdibisyon (b) ng Seksyon 101243, ay maaaring
humiling sa Pooled Money Investment Board na
umutang mula sa Pooled Money Investment Account
o anumang iba pang inaprubahang uri ng
pansamantalang pagpopondo, alinsunod sa Seksyon
16312 ng Kodigo ng Pamahalaan, para sa layunin ng
pagsasakatuparan ng kabanatang ito. Ang dami ng
mga kahilingan ay hindi hihigit sa dami ng mga hindi
natindang bond na ipinahintulot ng Higher Education
Facilities Finance Committee, sa pamamagitan ng
resolusyon, na maibenta para sa layuning
pagpapatupad ng kabanatang ito maliban sa
anumang mga bonong pangpondo na inawtorisahan
alinsunod sa Seksyon 101251, na babawasan ng
anumang halagang inutang at hindi pa muling
nabayaran alinsunod sa seksyong ito at nai-withdraw
mula sa General Fund alinsunod sa Seksyon 101249
at hindi pa naibabalik. Ipapatupad ng lupon, ayon sa
inilagay na kahulugan sa subdibisyon (b) ng Seksyon
101243, ang anumang mga dokumento na
kinakailangan ng Pooled Money Investment Board
para makuha at muling mabayaran ang utang. Ang
anumang halagang inutang ay idedeposito sa 2020
California Community College Capital Outlay Bond
Fund at ilalaan sa pamamagitan ng lupon alinsunod
sa kabanatang ito.
101248. Sa kabila ng anumang ibang probisyon ng
kabanatang ito, o ng State General Obligation Bond
Law, kung ang Treasurer ay nagbenta ng mga bono
alinsunod sa kabanatang ito na may kasamang
opinyon ng tagapagpayo tungkol sa bono para ang
interes sa mga bono ay maibubukod mula sa gross
income para sa layuning pederal na pagbubuwis sa
ilalim ng mga itinalagang kondisyon o kaya ay
nararapat sa anumang pederal na benepisyo sa
buwis, ang Treasurer ay maaaring magpanatili ng mga
hiwalay na account para sa pamumuhunan ng tubo
sa bono at para sa mga kita sa pamumuhunan ng
mga nasabing tubo. Maaaring gamitin o direktang
gamitin ng Treasurer ang mga tubo o kita na iyan para
bayaran ang anumang rebate, multa, o mga ibang
bayad na kinakailangan sa ilalim ng pederal na batas
o magsagawa ng ibang hakbangkaugnay ng
pamumuhunan at paggamit ng mga tubo sa bono na
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kailangan o kanais-nais sa ilalim ng pederal na batas
para mapanatili ang estadong tax-exempt ng mga
nasabing bono at para makuha ang anumang ibang
benepisyo sa ilalim ng pederal na bata sa ngalan ng
mga pondo ng estadong ito.
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101249. (a) Para sa mga layunin ng pagpapatupad
ng kabanatang ito, maaaring pahintulutan ng Direktor
ng Pananalapi ang pag-withdraw mula sa General
Fund ng halagang hindi hihigit sa halaga ng mga
hindi nabentang bono, maliban sa anumang pagrefund ng mga bond na ipinagpapahintulot
alinsunnod sa Seksyon 101251, na babawasan ng
anumang halagang inutang at hindi pa nababayaran
alinsunod sa seksyong ito at nai-withdraw mula sa
General Fund alinsunod sa Seksyon 101247 at hindi
pa naibabalik, na ipinagpahintulot ng Higher
Education Facilities Finance Committee para
maibenta para sa layuning pagpapatupad ng
kabanatang ito. Ang anumang mga halaga na nawithdraw ay idedeposito sa 2020 California
Community College Capital Outlay Bond Fund ayon
sa itinakda sa kabanatang ito. Ang anumang pera na
magagamit sa ilalim ng seksyong ito ay ibabalik sa
General Fund, pati ang halagang katumbas ng interes
na sana ay kikitain ng pera sa Pooled Money
Investment Account, mula sa mga tubong natanggap
mula sa pagbebenta ng mga bond para sa mga
layunin ng pagpapatupad sa kabanatang ito.
(b) Ang anumang kahilingang ipinasa sa Lehislatura at
Department of Finance para sa mga pondo mula sa
paglabas ng bono para sa paggasta para sa mga
layuning inilarawan sa kabanatang ito sa pamamagitan
ng California Community Colleges ay sasamahan ng
limang-taon na plano ng capital outlay na sumasalamin
sa mga pangangailangan at prayoridad ng sistema ng
kolehiyo sa komunidad at ginawang prayoridad sa
kabuuan ng estado. Kasama sa mga kahilingan ang
iskedyul na nagbibigay-prayoridad sa pagpapatibay ng
mga istraktura laban sa pagyanig ng lupa na
kinakailangan para mabawasan nang malaki, ayon sa
pagpapasya ng partikular na kolehiyo, ang mga
panganib sa pagyanig ng lupa sa mga gusaling natukoy
na pinakaprayoridad ng kolehiyo.
101250. Ang lahat ng mga perang naideposito sa
2020 California Community College Capital Outlay
Bond Fund na nakuha mula sa premium at naipong
interes sa mga nabentang bono alinsunod sa
kabanatang ito ay kailangang ireserba sa pondo at
magagamit para sa paglipat sa General Fund bilang
credit sa mga gastusin para sa interes ng bono,
maliban kung ang mga halagang nakita mula sa
premium ay maaaring ireserba at gamitin para sa
gastusin ng paglabas ng bono bago ang anumang
paglipat sa General Fund.
101251. Ang mga bono na inilabas at ibinenta
alinsunod sa kabanatang ito ay maaaring i-refund
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ayon sa Artikulo 6 (simula sa Seskyon 16780) ng
Kabanata 4 ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Pamagat
2 ng Kodigo ng Pamahalaan, na bahagi ng State
General Obligation Bond Law. Kasama sa pagapruba ng mga botante ng estado para sa paglalabas
ng mga bonong inilarawan sa kabanatang ito, ang
pag-apruba ng paglalabas ng anumang bonong
inilabas para i-refund ang anumang bonong dating
inilabas sa ilalim ng kabanatang ito o anumang
inilabas na bonong pangpondo noon. Ang anumang
nai-refund na bono gamit ang mga tubo sa mga
bonong pangpondo ayon sa pinahintulutan ng
seksyong ito ay maaaring legal na defeased
hanggang sa pinapahintulutan ng batas sa paraan
at hangganang itinakda sa resolusyon, ayon sa
sinusugan paminsan-minsan, na nagpapahintulot sa
na-refund na bond na iyon.
101252. Ang mga tubo sa pagbenta ng mga bono
na inawtorisahan ng kabanatang ito ay hindi mga
“kita sa mga buwis” dahil ang terminong ito ay
ginamit sa Artikulo XIII B ng Konstitusyon ng
California, at ang paggastos sa mga tubong ito ay
hindi sasailalim sa mga limitasyong ipinataw ng
artikulong iyan.
Kabanata 4.
Artikulo 1.

Mga Pasilidad

ng

Unibersidad

Mga Pangkalahatang Probisyon

101300. (a) Kasama sa sistema ng mga
pampublikong unibersidad sa estadong ito ang
University of California, ang Hastings College of the
Law, at ang California State University, at ang mga
center nila sa labas ng kani-kanilang campus.
(b) Alinsunod dito ang 2020 University Capital
Outlay Bond Fund ay itinatatag sa State Treasury para
sa deposito ng mga pondo mula sa mga tubo sa bono,
hindi kasama ang mga tubo sa anumang pag-refund
ng mga bonong inilabas alinsunod sa Seksyon
101339, inilabas at ibinenta parasa mga layunin ng
kabanatang ito.
(c) (1) Ipinagpapatuloy ng Higher Education
Facilities Finance Committee na itinatag alinsunod
sa Seksyon 67353 ang pananatiling pagkilos bilang
isang komite, ayon sa ibinigay na kahulugan sa
General Obligation Bond Law (Kabanata 4
(nagsisimula sa Seksyon 16720) ng Bahagi 3 ng
Dibisyon 4 ng Pamagat 2 ng Kodigo ng Pamahalaan),
para sa mga layunin ng kabanatang ito na ponduhan
para matulungan ang University of California, ang
Hastings College of the Law, at ng California State
University.
(2) Ang pagdaragdag ng Hastings College of the Law
sa seksyong ito ang nagpapalinaw ng pakay ng
Lehislatura tungkol sa, at hindi nilalayong markahan
ang pagbabago sa, mga awtorisasyon ng pagpondo na
ginawa ng Seksyon 67354, na ihinayag sa Higher
Education Facilities Bond Act ng 1986, o sa
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pamamagitan ng Seksyon 67334, na ihinayag sa
Higher Education Facilities Bond Act ng 1988.
Artikulo 2. Mga Probisyon ng Programa na
Akma
sa University of California at
sa Hastings College of the Law
101310. (a) Mula sa mga tubo sa mga bonong
inilabas at ibinenta alinsunod sa Artikulo 4 (na
nagsisimula sa Seksyon 101330), ang kabuuan ng
dalawang bilyong dolyar ($2,000,000,000) ay
idedeposito sa 2020 University Capital Outlay
Bond Fund para sa mga layunin ng kabanatang ito.
Kung naaangkop, ang mga pondong ito ay
magagamit na panggasta para sa mga layunin ng
kabanatang ito.
(b) Kasama sa mga layunin ng kabanatang ito ang
pagtulong sa pagtugon sa mga pinansiyal na
pangangailangan sa capital outlay ng University of
California at ng Hastings College of the Law.
(c) Ang mga tubo sa mga inilabas at ibinenta na
bonds alinsunod sa kabanatang ito ay bukas para sa
alinman sa mga sumusunod:
(1) Ang pagpapatayo, pagpapanibago ng
pagkakapatayo, at pagre-remodel ng kasalukuyan o
bago na pasilidad, kasama na ang pagpapatayo ng
mga gusali at pagbili ng mga nauugnay na fixture.
(2) Ang paglalagay ng kasangkapan sa bago,
pinaganda, o muling ipinatayo na mga pasilidad.
(3) Ang pagbayad ng mga gastusin bago ang
konstruksiyon, kasama na, ngunit hindi
nangangahulugang limitado sa, mga panimulang
plano at mga drowing sa trabaho.
(4) Ang renobasyon at muling pagpapatayo ng mga
pasilidad.
(5) Ang pagpapatayo o pagpapaganda ng mga
pasilidad sa labas at sa loob ng campus ng
University of California na inaprobahan ng Regents
ng University of California, kasama na ang pagbili
ng mga lugar kung saan ipapatayo ang mga pasilidad
na ito.
Artikulo 3. Mga Probisyon ng Programa na
Akma
sa California State University
101320. (a) Mula sa mga tubo sa mga bonong
inilabas at ibinenta alinsunod sa Artikulo 4 (na
nagsisimula sa Seksyon 101330), ang kabuuan ng
dalawang bilyong dolyar ($2,000,000,000) ay
idedeposito sa 2020 University Capital Outlay
Bond Fund para sa mga layunin ng kabanatang ito.
Kung naaangkop, ang mga pondong ito ay
magagamit na panggasta para sa mga layunin ng
kabanatang ito.
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(b) Kasama sa mga layunin ng kabanatang ito ang
patulong sa pagtugon sa mga pinansiyal na
pangangailangan ng capital outlay ng California State
University.
(c) Ang mga tubo sa mga inilabas at ibinenta na
bonds alinsunod sa kabanatang ito ay bukas para sa
alinman sa mga sumusunod:
(1) Ang pagpapatayo, pagpapanibago ng
pagkakapatayo, at pagre-remodel ng kasalukuyan o
bago na pasilidad, kasama na ang pagpapatayo ng
mga gusali at pagbili ng mga nauugnay na fixture.
(2) Ang paglalagay ng kasangkapan sa bago,
pinaganda, o muling ipinatayo na mga pasilidad.
(3) Ang pagbayad ng mga gastusin bago ang
konstruksiyon, kasama na, ngunit hindi
nangangahulugang limitado sa, mga panimulang
plano at mga drowing sa trabaho.
(4) Ang renobasyon at muling pagpapatayo ng mga
pasilidad.
(5) Ang pagpapatayo o pagpapaganda ng mga
pasilidad sa labas ng campus at sa loob ng campus
ng California State University na inaprobahan ng
Board of Trustees ng California State University,
kasama na ang pagbili ng mga lugar kung saan
ipapatayo ang mga pasilidad na ito.
Artikulo 4. Mga Probisyon sa Pananalapi
ng Unibersidad
101330. (a) Sa kabuuang halaga ng mga bonong
awtorisadong ilalabas at ibebenta ayon sa Kabanata
1 (simula sa Seksyon 101200), ang mga bonong
nagkakahalaga ng apat na bilyong dolyar
($4,000,000,000), maliban sa halaga ng anumang
na-refund na bonong inilabas ayon sa Seksyon
101339, ay maaaring ilabas at ibenta para
magkapondo na gagamitin sa pagsasagawa ng mga
layuning inihayag sa kabanatang ito at para bayaran
ang ginastos ng General Obligation Bond Expense
Revolving Fund alinsunod sa Seksyon 16724.5 ng
Kodigo ng Pamahalaan.
(b) Alinsunod sa seksyong ito, ibebenta ng Treasurer
ang mga bonong inawtorisahan ng Higher Education
Facilities Committee, na itinatag ayon sa Seksyon
67353, sa anumang magkakaibang oras na kailangan
para sa kabuuang nagastos sa paglilingkod na
kinakailangan ng mga pagbabahagi.
(c) (1) Layunin ng Lehislatura na taun-taong
isaalang-alang ng University of California at ng
California State University ang pagsama ng mga
intersegmental na pasilidad bilang bahagi ng
taunang proseso ng pagpaplano ng capital outlay
ng mga naturang institusyon at na, sa mismo o
bago ang ika-15 ng Mayo kada taon, mag-uulat ang
mga entidad na iyon tungkol sa kanilang napag-

PROPOSISYON 13 Ipinagpapatuloy

alaman sa mga budget committee ng bawat sangay
ng Lehislatura.

13

(2) Ang layunin ng subdibisyong ito, ang
“intersegmental” ay nangangahulugang maaaring
gamitin ng higit sa isang bahagi ng mas mataas na
edukasyong pampubliko.
101331. (a) Ang inawtorisahang bono ng
kabanatang ito ay ihahanda, isasagawa, ilalabas,
ibebenta, babayaran, at tutubusin ayon sa isinaad
sa State General Obligation Bond Law (Kabanata
4 (nasisimula sa Seksyon 16720) ng Bahagi 3 ng
Dibisyon 4 ng Pamagat 2 ng Kodigo ng
Pamahalaan). Ang mga probisyon ng batas na
iyan, kasama na ang lahat ng mga batas na
pangwasto at karagdagan nito, ay ipinapairal sa
mga awtorisadong bonong iyon at sa kabanatang
ito, at sa bisa nito ay isinama sa kabanatang ito
na parang ipinahayag dito ng buo sa kabanatang
ito, maliban sa mga subdibisyon (a) at (b) ng
Seksyon 16727 ng Kodigo ng Pamahalaan ay
hindi sasaklaw sa mga bond na inawtorisahan ng
kabanatang ito.
(b) Para sa mga layunin ng State General Obligation
Bond Law, ang bawat ahensiya ng estado na
namamahala sa paglalaan ng 2020 University Capital
Outlay Bond Fund ay itinatalaga bilang “board” para
sa mga proyekto pinonduhan ayon sa kabanatang ito.
(c) Ang mga tubo ng bonong inilabas at ibinenta ayon
sa kabanatang ito ay mabibili para sa layunin na
pantulong na pondo sa University of California, ang
Hastings College of the Law, at ang California State
University, para sa konstruksiyon ng mga kasalukuyan
o bagong campus, at ang mga center sa labas ng
kani-kanilang campus, at pinagsamang paggamit at
intersegmental na mga pasilidad, ayon sa nakasaad
sa kabanatang ito.
101332. Ang Higher Education Facilities Finance
Committee na itinatag ayon sa Seksyon 67353 ang
mag-aawtorisa ng paglabas ng mga bono sa ilalim ng
kabanatang ito hanggang lamang sa kinakailangan
para ponduhan ang paglalaan para sa mga layuning
inilarawan sa kabanatang ito na hayagang
inawtorisahan ng Lehislatura sa taunang Batas sa
Badyet. Ayon sa tagubilin ng direksyon ng lehislatura,
tutukuyin ng komite kung kailangan o hindi o kanaisnais na maglabas ng mga bond na inawtorisahan
ayon sa kabanatang ito para maisagawa ang mga
layuning inilarawan sa kabanatang ito at, kung
ganun, ang halaga ng mga bond na ilalabas at
ibebenta. Ang sunod-sunod na paglabas ng mga bond
ay maaaring awtorisahan at ibenta para isagawa ang
mga hakbang na iyan nang makakasunod, at hindi
kinakailangan na ang lahat ng mga bono ay
awtorisado para mailabas para maibenta sa anumang
oras nang minsanan.
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101333. Ang mga ito ay kokolektahin sa bawat
taon at sa parehong paraan at sa parehong panahon
na tulad ng pagkolekta ng kita ng ibang estado,
dagdag pa sa mga ibang kita ng estado, ang kabuuan
sa halagang kinakailangan para mabayaran ang
prinsipal, at interes sa, mga bond sa bawat taon.
Gampanin ng lahat ng kawaning inatasan ng batas ng
anumang gampanin hinggil sa pangongolekta ng kita
na gawin at isagawa ang lahat ng pagkilos na
kinakailangan upang makolekta ang karagdagang
kabuuang iyon.
101334. Sa kabila ng Seksyon 13340 ng Kodigo
ng Pamahalaan, sa bisa nito ang mga ito ay
iniaangkop mula sa General Fund sa State Treasury,
para sa mga layunin ng kabanatang ito, isang
halagang tumutumbas sa kabuuan ng mga
sumusunod:
(a) Ang kabuuang taunang kinakailangan upang
mabayaran ang prinsipal, at interes sa, mga bonong
inilabas at naibenta alinsunod sa kabanatang ito, kapag
ang prinsipal at interes ay kinakailangan nang bayaran.
(b) Ang kabuuang kinakailangan upang masunod ang
Seksyon 101337, iniangkop nang walang
pagsangguni sa mga taon ng pananalapi.
101335. Ang lupon, ayon sa pakahulugan sa
subdibisyon (b) ng Seksyon 101331, ay maaaring
humiling sa Pooled Money Investment Board na
umutang mula sa Pooled Money Investment Account
o anumang iba pang inaprubahang uri ng interim
financing, alinsunod sa Seksyon 16312 ng Kodigo ng
Pamahalaan, para sa layunin ng pagpapatupad sa
kabanatang ito. Ang dami ng mga kahilingan ay hindi
dapat hihigit sa dami ng mga hindi naibentang bond
na pinahintulutan ng Higher Education Facilities
Finance Committee, sa pamamagitan ng resolusyon,
na maibenta para sa layunin ng pagpapatupad ng
kabanatang ito, maliban sa anumang bond na
pangpondo alinsunod sa Seksyon 101339. Lalagdaan
ng lupon, ayon sa pakahulugan sa subdibisyon (b) ng
Seksyon 101331, ang anumang dokumentong
kinakailangan ng Pooled Money Investment Board
upang makuha at mabayaran ang utang. Ang
anumang inutang na halaga ay idedeposito sa 2020
University Capital Outlay Bond Fund at ilalaan ng
lupon alinsunod sa kabanatang ito.
101336. Sa kabila ng anumang iba pang probisyon
ng kabanatang ito, o ng State General Obligation
Bond Law, kung ang Treasurer ay magbebenta ng mga
bond alinsunod sa kabanatang ito na may kasamang
opinyon ng tagapayo tungkol sa bono upang
maibukod ang mga interes sa mga bono mula sa
gross income para sa mga layunin ng pederal na
pagbubuwis sa ilalim ng mga itinalagang kondisyon,
o kaya ay nararapat sa anumang pederal na benepisyo
sa pagbubuwis, maaaring magpanatali ang Treasurer
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ng dalawang magkahiwalay na account para sa
pamumuhunan ng mga tubo ng bond at para sa
pamumuhunan ng mga kita ng mga nasabing tubo.
Maaaring gamitin o iatas ng Treasurer ang paggamit
ng mga tubo o kitang iyon para bayaran ang anumang
rebate, multa, o iba pang kinakailangang pagbabayad
sa ilalim ng pederal na batas o magsagawa ng
anumang iba pang pagkilos hinggil sa pamumuhunan
o paggamit ng mga tubo ng bonong iyon na
kinakailangan o mainam sa ilalim ng pederal na
batas upang mapanatili ang kalagayang tax-exempt
ng mga bonong iyon at upang makakuha ng anumang
iba pang benepisyo sa ilalim ng pederal na batas para
sa kapakanan ng mga pondo ng estadong ito.
101337. (a) Para sa mga layunin ng pagpapatupad
ng kabanatang ito, maaaring pahintulutan ng Direktor
ng Pananalapi ang paglalabas mula sa General Fund
ng halagang hindi hihigit sa halaga ng mga hindi
naibentang bond, maliban sa anumang
pinahintulutang pagpopondong muli ng mga bond
alinsunod sa Seksyon 101339, na pinahintulutan ng
Higher Education Facilities Finance Committee na
maibenta para sa layunin ng pagpapatupad ng
kabanatang ito. Ang anumang halagang nailabas ay
idedeposito sa 2020 University Capital Outlay Bond
Fund alinsunod sa kabanatang ito. Ang anumang pera
na magagamit sa ilalim ng seksyong ito ay ibabalik sa
General Fund, pati ang halagang katumbas ng interes
na sana ay kikitain ng pera sa Pooled Money
Investment Account, mula sa mga tubong natanggap
mula sa pagbebenta ng mga bond para sa mga layunin
ng pagpapatupad sa kabanatang ito.
(b) Ang anumang kahilingang ipinasa sa Lehislatura
at sa Department of Finance para sa mga pondo mula
sa paglalabas ng bond na ito para sa paggasta para
sa mga layuning inilarawan sa kabanatang ito ng
University of California, ng Hastings College of the
Law, o ng California State University ay lalakipan ng
pareho ng mga sumusunod:
(1) Ang limang taong plano ng capital outlay ng
partikular na unibersidad o kolehiyo.
(2) Isang iskedyul ng mga proyektong alinsunod sa
mga kinakailangan ng Seksyon 89776, para sa
California State University, o Seksyon 92170, para
sa University of California. Kabilang sa iskedyul ng
mga proyekto ang pagsasaalang-alang ng mga
proyekto na tumutugon sa mahahalagang usapin ng
sunog at kaligtasan ng buhay, mga proyektong
tumutugon sa mga kakulangan ng pagkilos sa
pagyanig, at mga proyektong tumutugon sa
mahahalagang usapin ng nakabinbing pagpapanatili.
101338. Lahat ng perang naideposito sa 2020
University Capital Outlay Bond Fund na nakuha mula
sa premium at naipong interes sa mga naibentang
bond alinsunod sa kabanatang ito ay irereserba sa
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pondo at magagamit para sa paglilipat sa General
Fund bilang credit sa mga paggasta para sa interes
ng bond, maliban sa yaong mga halagang nakuha
mula sa premium na maaaring ireserba at gamitin
upang bayaran ang mga gastusin ng paglalabas ng
bond bago ang anumang paglilipat sa General Fund.
101339. Ang mga bonong inilabas at ibinenta
alinsunod sa kabanatang ito ay maaaring i-refund
ayon sa Artikulo 6 (simula sa Seskyon 16780) ng
Kabanata 4 ng Bahagi 3 ng Dibisyon 4 ng Pamagat
2 ng Kodigo ng Pamahalaan, na bahagi ng State
General Obligation Bond Law. Kasama sa pagapruba ng mga botante ng estado para sa paglalabas
ng mga bonong inilarawan sa kabanatang ito, ang
pag-apruba ng paglalabas ng anumang bond na
inilabas para i-refund ang anumang bond na dating
inilabas sa ilalim ng kabanatang ito o anumang
inilabas na bond na pangpondo noon. Ang anumang
nai-refund na bono gamit ang mga tubo sa mga
bond na pangpondo ayon sa pinahintulutan ng
seksyong ito ay maaaring legal na defeased
hanggang sa pinapahintulutan ng batas sa paraan
at hangganang itinakda sa resolusyon, ayon sa
sinusugan paminsan-minsan, na nagpapahintulot sa
na-refund na bond na iyon.
101340. Ang mga tubo mula sa pagbebenta ng
mga bonong pinahintulutan ng kabanatang ito ay
hindi “mga tubo ng buwis” dahil ang terminong iyon
ay ginagamit sa Artikulo XIII B ng Konstitusyon ng
California, at ang paggugol ng mga tubong ito ay
hindi napapailalim sa mga hangganang ipinapataw
ng artikulong iyon.
Kabanata 5.

Mga Probisyon
Pananagutan

ng

Katapatan

at

101350. (a) (1) Titiyakin ng namamahalang lupon
ng distrito ng paaralan, namamahalang lupon ng
distrito ng kolehiyo ng komunidad, tagapamahala ng
mga paaralan ng county, namamahalang lupon ng
charter na paaralan, ang Board of Trustees ng
California State University, ang Regents ng University
of California, o ang Board of Directors ng Hastings
College of Law na magsasagawa ng bukod na
pagsusuri ng paggawa ng anumang proyektong
pinondohan nang buo o bahagian mula sa mga tubo
ng bond na pinahintulutan ng bahaging ito upang
matiyak na ang paggamit ng mga naaangkop na
pondo ay nasuri para sa paggasta alinsunod sa mga
kinakailangan ng lahat ng naaangkop na batas.
(2) Ang isang pagsusuri ng pagganap na isinagawa
para sa anumang proyektong pinondohan nang buo o
bahagian mula sa mga tubo ng mga bond na
pinahintulutan ng bahaging ito at kinakailangan ng
anumang iba pang batas, kabilang ang, ngunit hindi
limitado sa, isang pagsusuring isinagawa alinsunod

sa Seksyon 41024, ay ipapalagay upang matugunan
ang kinakailangan ng talatang ito (1).
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(3) Ang resulta ng anumang pagsusuring
kinakailangan ng subdibisyong ito ay ipopost sa
website sa internet ng naaangkop na distrito ng
paaralan, distrito ng kolehiyo ng komunidad,
tanggapan ng edukasyon ng county, charter na
paaralan, ang California State University, ang
University of California, o ang Hastings College of
the Law.
(b) (1) (A) Bago ang pag-aapruba ng proyekto, o
mga proyekto, na naghahanap ng mga pondo mula sa
bahaging ito, ang namamahalang lupon ng distrito ng
paaralan, lupon ng edukasyon ng county, o
namamahalang konseho ng charter na paaralan ay
dapat magsagawa ng kahit isang pampublikong
pagdinig upang mangalap ng input mula sa mga
miyembro ng publiko tungkol sa isang proyekto, o
mga proyekto, na ipinapanukala para sa pagsusumite.
(B) Bago ang pag-aapruba ng kahilingan para sa
pagsasaalang-alang ng proyekto, o mga proyekto, ng
Lehislatura na popondohan ng mga tubo ng bond na
pinahintulutan ng bahaging ito, ang namamahalang
lupon ng isang distrito ng kolehiyo ng komunidad ay
magsasagawa ng kahit isang pampublikong pagdinig
upang mangalap ng input mula sa mga miyembro ng
publiko tungkol sa isang proyekto, o mga proyektong
inihihiling para sa pagsasaalang-alang.
(2) Ang kinakailangang pampublikong pagdinig
alinsunod sa talata ay (1) maaaring:
(A) Mangyari sa iisang pampublikong pagdinig kung
saan aaprubahan ng naaangkop na namamahalang
lupon o konseho ang proyekto, o mga proyekto, na
naghahanap ng mga pondo mula sa bahaging ito.
(B) Maisagawa bilang bahagi ng regular na itinatakda
at inaabiso sa publikong pagdinig ng naaangkop na
namamahalang lupon o konseho.
(3) (A) Magpo-post ang isang distrito ng paaralan,
tanggapan ng edukasyon ng county, charter na
paaralan, o distrito ng kolehiyo ng komunidad ng
impormasyon hinggil sa isang proyekto, o mga
proyektong, naghahanap, o humihiling, ng mga pondo
mula sa bahaging ito na naaprubahan na ng
naaangkop na namamahalang lupon o konseho sa
pampublikong website nito sa internet.
(B) Ang impormasyon ng proyektong nakikita sa
website sa internet alinsunod sa kasunod na talata ay
(A) kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa,
lokasyon ng proyekto, o mga proyekto, tinatayang
mga gastusin ng proyekto, at ng tinatayang timeline
para sa pagkakabuo ng proyekto, o mga proyekto.
(4) (A) Itatabi ng distrito ng paaralan, tanggapan
ng edukasyon ng county, charter na paaralan, o
distrito ng kolehiyo ng komunidad ang lahat ng tala
Teksto ng Ipinapanukalang Batas
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ng pananalapi, dokumento, at talang kailangan para
sa kinakailangang pagsusuri alinsunod sa
subdibisyon (a).
(B) Para sa mga layunin ng talatang ito, ang isang
distrito ng paaralan, tanggapan ng edukasyon ng
county, charter na paaralan, o distrito ng kolehiyo ng
komunidad ay maaaring magtabi ng mga tala gamit
ang elektronikong pamamaraan alinsunod sa
anumang naaangkop na batas ng estado at pederal.
(c) (1) Bago ang pag-aapruba ng Lehislatura ng
kahilingan para sa pagsasaalang-alang ng isang
proyekto, o mga proyekto, na popondohan ng mga
tubo ng bonong pinahintulutan ng bahaging ito, ang
Board of Trustees ng California State University, ang
Regents ng University of California, at ang Board of
Directors ng Hastings College of the Law ay
magsasagawa ng kahit isang pampublikong pagdinig
upang mangalap ng input mula sa mga miyembro ng
publiko tungkol sa isang proyekto, o mga proyekto,
na inihihiling para sa pagsasaalang-alang.
(2) Ang kinakailangang pampublikong pagdinig
alinsunod sa talata ay (1) maaaring:
(A) Mangyari sa parehong pampublikong pagdinig
kung saan aaprubahan ng namamahalang samahan
ang pagsusumite ng naaangkop na proyekto, o mga
proyekto.
(B) Maisagawa bilang bahagi ng regular na itinatakda
at inaabiso sa pampublikong pagdinig ng
namamahalang samahan.
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(3) (A) Magpo-post ang California State University,
ang University of California, at ang Hastings College
of the Law ng impormasyon tungkol sa isang
proyekto, o mga proyekto, na naaprubahan para sa
pagsusumite ng naaangkop na namamahalang
konseho sa kani-kanilang pampublikong website sa
internet.
(B) Ang impormasyon ng proyektong nakikita sa
internet website alinsunod sa kasunod na talata
ay (A) kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa,
lokasyon ng proyekto, o mga proyekto, tinatayang
mga gastusin ng proyekto, at ng tinatayang timeline
para sa pagkakabuo ng proyekto, o mga proyekto.
(4) (A) Itatabi ng California State University,
University of California, at Hastings College of Law,
o ng mga naaangkop na campus nito, ang lahat ng
tala ng pananalapi, dokumento, at talang kailangan
para sa kinakailangang pagsusuri alinsunod sa
subdibisyon (a).
(B) Para sa mga layunin ng talatang ito, ang
California State University, ang University of
California, at ang Hastings College of Law, o ang mga
naaangkop na campus nito ay, maaaring magtabi ng
mga tala gamit ang elektronikong pamamaraan,
alinsunod sa anumang naaangkop na batas ng estado
at pederal.

MGA PETSANG DAPAT TANDAAN!

HUWAG KALIMUTANG BUMOTO!
Magbubukas ang mga Presinto Mula 7:00 a.m. hanggang
8:00 p.m. sa Araw ng Halalan!
Pebrero 3, 2020
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Pebrero 18, 2020
Huling araw para magparehistro
upang bumoto. Maaari kang
magprehistro “nang may
kondisyon” at bumoto sa
alinmang tanggapan ng halalan
o lokasyon ng presinto sa inyong
county matapos ang huling oras
ng pagpaparehistro ng botante.

Pebrero 25, 2020
Huling araw na tatanggap ang
mga opisyal ng halalan sa county
ng aplikasyon ng sinumang
botante para sa balota para sa
pagboto sa pamamagitan ng
koreo.
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Marso 3, 2020
Araw ng Halalan!
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MAGSISIMULA SA
ABRIL 2020!
californiacensus.org

Mahalaga ang lahat ng Californian, at kailangan nating makatiyak na ang bawat miyembro ng ating sambahayan, anuman ang
katayuan bilang mamamayan, ay mabibilang sa 2020 Senso! Kasama roon ang maliliit na sanggol, mga umuupa, mga kapamilya,
at mga hindi kapamilyang naninirahan sa inyong address. Alamin pa ang tungkol sa 2020 Senso sa californiacensus.org.

Ilalabas na ang mga liham para sa 2020 Senso simula Marso 12, 2020.

Siguraduhing masasagutan mo ang iyong form ng senso bago ang Abril 30, 2020.
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