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Espesyal na Paunawa

• 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.

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.

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!
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MABILISANG SANGGUNIANG GABAY
PROP 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.

13
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.

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.

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 silid-
aralan. 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

MGA ARGUMENTO

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.

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.

ANONG IBIG SABIHIN NG IYONG BOTO

PARA SA
Mga Californian para sa Ligtas at 
Malusog na Pag-aaral, Oo sa 
Prop. 13
info@safeschoolsandhealthylearning.com
YesonProp13.com

LABAN SA
Jon Coupal
Howard Jarvis Taxpayers 
Association
921 11th St. #1201 
Sacramento, CA 95814
(916) 444-9950
info@hjta.org
www.hjta.org

PARA SA KARAGDAGANG IMPORMASYON

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.

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.

MGA RESULTA NG 
PAMPANGULUHANG 
PRIMARYANG HALALAN

http://YesonProp13.com
http://YesonProp13.com
http://www.hjta.org
http://vote.ca.gov
http://voterschoice.sos.ca.gov
http://electionresults.sos.ca.gov
http://sos.ca.gov/elections



