
Halalan sa Pagpapaalis 
sa Katungkulan sa 
Gobernador ng California 
Martes, Setyembre 14, 2021

Bukas Ang Mga Lugar ng Botohan Mula 7:00 ng umaga 
hanggang 8:00 ng gabi sa Araw ng Halalan!

BUMOTO 
NANG LIGTAS 
CALIFORNIA
Makakatanggap ang 
bawat nakarehistrong 
botante sa California 
ng balota sa pagboto 
sa pamamagitan 
ng koreo sa 
Halalan sa Pagpapaalis 
sa Katungkulan 
sa Gobernador. 
Alamin ang higit pa 
sa loob.

Opisyal na 
Patnubay na 
Impormasyon  

para sa Botante

Sertipiko ng Pagiging Tama

Ako, si Shirley N. Weber, 
Kalihim ng Estado ng Estado 
ng California, ay pinatutunayan 
sa pamamagitan nito na ang 
impormasyon sa pagpapaalis sa 
katungkulan na kasama rito ay 
ihaharap sa mga manghahalal 
ng Estado ng California sa 
Halalan sa Pagpapaalis sa 
Katungkulan sa Gobernador 
na isasagawa sa buong Estado 
sa Setyembre 14, 2021, at ang 
patnubay na ito ay wastong 
inihanda alinsunod sa batas. 
Saksihan ang aking kamay at 
ang Dakilang Selyo ng Estado sa 
Sacramento, California, ngayong 
ika-6 na araw ng Agosto, 2021.

Shirley N. Weber, Ph.D. 
Kalihim ng Estado

Maaari kayong humiling ng mga karagdagang kopya ng Opisyal na Patnubay na Impormasyon para sa Botante sa pamamagitan ng  
pakikipag-ugnayan sa opisyal ng halalan sa inyong county o sa pagtawag sa (800) 339-2957. ★★
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IKAW AY MAY MGA SUMUSUNOD NA KARAPATAN:

 1 Karapatang bumoto kung ikaw ay isang 
nakarehistrong botante. Ikaw ay karapat-dapat 
bumoto kung ikaw ay:
• isang mamamayan ng U.S na naninirahan 

sa California
• hindi kukulangin sa 18 taong gulang
• nakarehistro kung saan ka kasalukuyang 

naninirahan
• hindi kasalukuyang gumugugol ng panahon sa 

piitan ng estado o pederal dahil sa pagkakahatol 
sa isang krimen, at

• hindi kasalukuyang ipinansiya ng isang hukuman 
bilang walang kakayahan ang isipan para bumoto

 2 Karapatang bumoto kung ikaw ay isang 
nakarehistrong botante kahit na ang iyong 
pangalan ay wala sa listahan. Ikaw ay boboto 
gamit ang isang pansamantalang balota. Ang 
iyong boto ay ibibilang kung ang mga opisyal 
sa mga halalan ay nagpasiya na ikaw ay 
karapat-dapat bumoto.

 3 Karapatang bumoto kung ikaw ay nakapila pa nang 
magsasara ang mga lugar ng botohan.

 4 Karapatang magpatala ng isang lihim na 
balota nang walang gumagambala sa iyo o 
nagsasabi sa iyo kung sino o ano ang iboboto.

 5 Karapatang kumuha ng bagong balota kung 
nagkamali ka, kung hindi mo pa naipapatala 
ang iyong balota. Magagawa mong:

Humingi sa opisyal sa mga halalan sa isang 
lugar ng botohan ng isang bagong balota, 
Palitan ang iyong balota ng pagboto sa 
pamamagitan ng koreo sa opisina ng halalan, o 
ng isang bagong balota sa isang opisina sa mga 
halalan, o sa iyong lugar ng botohan,  
Bumoto gamit ang isang pansamantalang balota.

 6 Karapatang humingi ng tulong sa pagpapatala 
ng iyong balota mula sa sinumang pipiliin mo, 
maliban sa iyong tagapag-empleyo o kinatawan ng 
unyon.

 7 Karapatang ihulog ang iyong kinumpletong 
balota ng pagboto sa pamamagitan ng koreo sa 
alinmang lugar ng botohan sa California.

 8 Karapatang kumuha ng mga materyal sa 
halalan sa isang wikang iba sa Ingles kung may 
sapat na bilang ng mga tao sa iyong presinto 
ng pagboto na nagsasalita ng wikang iyon.

 9 Karapatang magtanong sa mga opisyal sa 
halalan tungkol sa mga pamamaraan ng 
paghalal at masdan ang proseso ng halalan. 
Kung hindi masagot ng taong tinanong mo ang 
iyong mga katanungan, dapat silang magpadala 
sa iyo ng tamang tao para sa sagot. Kung 
ikaw ay nakakaabala, maaari silang tumigil sa 
pagsagot sa iyo.

 10 Karapatang iulat ang anumang labag sa 
batas o madayang gawain sa halalan sa isang 
opisyal sa mga halalan o sa opisina ng Kalihim 
ng Estado.

	Sa web sa www.sos.ca.gov
✆	 Sa pamamagitan ng telepono sa 

(800) 339‑2957
	Sa pamamagitan ng email sa  

elections@sos.ca.gov

KUNG NANINIWALA KA NA PINAGKAITAN KA NG ALINMAN SA MGA KARAPATANG ITO, TAWAGAN ANG KOMPIDENSIYAL NA 

NAKAHANDANG LINYA SA BOTANTE NG KALIHIM NG ESTADO SA (800) 339-2957.

http://www.sos.ca.gov
mailto:elections@sos.ca.gov


TALAAN NG MGA NILALAMAN PAHINA
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Hanapin ang Inyong Lugar ng Botohan o Sentro ng Pagboto
Ang mga lugar ng botohan at sentro ng pagboto ay itinatakda ng mga opisyal ng halalan ng county. Hanapin ang adress ng 
inyong lugar ng botohan o maghanap ng mga lokasyon sa sentro ng pagboto sa Patnubay na Impormasyon Para sa Botante 
ng county na inyong natanggap sa pamamagitan ng koreo ilang linggo bago ang Araw ng Halalan.

Maaari din kayong bumisita sa website ng Kalihim ng Estado sa vote.ca.gov o tumawag sa toll-free na Hotline Para sa 
Botante sa (800) 339-2957.

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

Gusto ba ninyong makita ang mga resulta ng Setyembre 14, 2021, Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan 
sa Gobernador ng California, pagkatapos magsara ng mga lugar ng botohan nang 8:00 p.m.? Pumunta sa 
website ng Mga Resulta ng Halalan ng Kalihim ng Estado ng California sa electionresults.sos.ca.gov.

Ina-update nang tuloy-tuloy ang website ng Mga Resulta ng Halalan sa Gabi ng Halalan habang iniuulat 
ng mga county ang mga resulta sa Kalihim ng Estado. Magpapadala ang mga opisyal ng halalan sa 
county ng mga semi-official na resulta ng halalan sa website ng Kalihim ng Estado pagkatapos magsara 
ng mga lugar ng botohan nang 8:00 p.m. at patuloy silang magpapadala ng mga update nang hindi 
bababa sa kadat dalawang oras hanggang sa mabilang ang lahat ng balota sa Araw ng Halalan.

Simula sa Setyembre 14, ia-update ang website ng Mga Resulta ng Halalan nang 8:00 p.m., at 
pagkatapos nito, araw-araw nang 5:00 p.m. habang binibilang ng mga county ang mga natitirang balota.

Ipapaskil ang mga opisyal na resulta ng halalan sa Oktubre 22, 2021, sa sos.ca.gov/elections.

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

Makikita ang mga listahang ito sa website ng FPPC sa http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html.

Upang magsaliksik tungkol sa mga ambag sa kampanya para sa mga kandidato, pumunta sa website ng Kalihim ng 
Estado sa powersearch.sos.ca.gov.

http://www.vote.ca.gov
http://www.powersearch.sos.ca.gov
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html
https://www.sos.ca.gov/elections
http://www.electionresults.sos.ca.gov


Kalihim ng Estado 
Kapwa Californian, 

Mahalaga para sa mga Californian ang pagboto. Kahit sa kasagsagan ng malalang pandemya 
sa buong mundo, halos 17.8 milyong Californian ang nagpatala ng kanilang mga boto sa 
Pangkalahatang Halalan noong 2020, at ito ang pinakamalaking bilang ng mga botante sa 
loob ng halos 70 taon. Naipakita nating kaya pa rin ng marami sa atin na bumoto sa kabila ng 
anumang kinakaharap na pagsubok. Dapat nating ipagmalaki ang matatag na paninindigang ito 
sa demokrasya. 

Layunin ko bilang Kalihim ng Estado na makipagtulungan sa mga opisyal ng halalan sa 
buong estado upang matiyak na ang lahat ng halalan, kabilang na ang paparating na Halalan 
sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador ng California, ay ligtas, patas, at naa-access 
ng bawat botante. Upang magabayan kayo tungkol sa pagpapaalis sa katungkulan, ibinigay 
namin ang Patnubay na Impormasyon para sa Botante na ito, na naglalaman ng impormasyon 
tungkol sa pagpapaalis sa katungkulan, mahahalagang deadline, impormasyon tungkol sa 
pagpaparehistro, at ang inyong mga karapatan bilang botante ng California. 

Tulad lang noong nakaraang taglagas, ang bawat botante sa paparating na halalan para sa 
pagpapaalis sa katungkulan ay magkakaroon ng opsyong bumoto sa pamamagitan ng koreo. 
Magsisimulang magpadala ng balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo ang mga county 
sa mga rehistradong botante 29 na araw bago ang halalan. Dahil inalis na ang karamihan sa 
mga pangkalusugang paghihigpit na ipinatupad noong Pangkalahatang Halalan noong 2020, 
magkakaroon din ang mga botante ng access sa mas maraming ligtas na kahong hulugan ng 
balota at mas maraming oportunidad para sa tradisyonal na personal na pagboto. Para sa mga 
update tungkol sa inyong mga opsyon sa pagboto, hinihikayat ko kayong tingnan ang mga 
website ng inyong lokal na opisyal ng halalan. 

Makasigurong mabibilang ang inyong boto. Masusubaybayan ninyo ang inyong pagboto sa 
pamamagitan ng koreo sa pamamagitan ng pag-sign up sa wheresmyballot.sos.ca.gov para sa 
mga alerto sa text, email, o tawag tungkol sa katayuan ng inyong balota. 

Mahalaga ang bawat boto sa bawat halalan. Gayunpaman, upang makaboto, kailangan ninyong 
gumawa ng plano. Boboto ba kayo nang maaga sa pamamagitan ng pagsasauli sa inyong 
balota sa pamamagitan ng koreo sa sobreng ibinigay? Ihuhulog ba ninyo ito sa isang sentro ng 
pagboto o sa kahong hulugan? O boboto ba kayo nang personal sa isang lugar ng botohan ng 
komunidad? Saliksikin ang inyong mga opsyon at magplano. 

Maaari kayong bumisita sa vote.ca.gov para sa iba pang kapaki-pakinabang na impormasyon 
tungkol sa halalan. Kung mayroon kayong anumang katanungan tungkol sa pagpaparehistro ng 
botante o pagpapatala ng inyong balota, maaari kayong makipag-ugnayan sa opisina ng Kalihim 
ng Estado sa pamamagitan ng pagtawag sa walang bayad na numerong (800) 339-2957 . 
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Mga Balotang Binayaran na Ang Selyo 
“Walang Tatak, Walang Problema”—Ang lahat ng balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo sa 
California na may kasamang mga sobre sa pagbabalik ay mayroon na ngayong binayarang selyo para 
matiyak na libre at madali ang pagboto para sa lahat ng botante sa California. Pagkatapos ninyong 
punan ang inyong balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, ilagay ito sa sobre sa pagbabalik, isara 
ang sobre, lumagda sa nakalaang linya, at ilagay ito sa mailbox. 

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

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

• Ipinadala ang inyong balota sa pamamagitan ng koreo. 
• Natanggap ang inyong balota. 
• Binibilang ang inyong balota. 
• O kung may anumang isyu sa inyong balota. 
Maaaring piliin ng mga botanteng magsa-sign up sa WheresMyBallot.sos.ca.gov na makatanggap 
ng mga awtomatikong update sa pamamagitan ng: 
• E-mail 
• Mensahe sa Text (SMS) 
• Tawag sa Telepono 

Ang pagsubaybay sa inyong balota—kapag ito ay naipadala, natanggap, 
at nabilang na—ay mas madali na ngayon kaysa dati. 

WheresMyBallot.sos.ca.gov 

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

Pumunta sa vote.ca.gov 

Tumawag sa toll-free na Hotline para sa Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957 

Mag-download ng audio na bersyong MP3 sa voterguide.sos.ca.gov/ta/audio 
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Mga Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa 
Gobernador ng California 
Para sa Setyembre 14, 2021, Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador ng California, 
magkakaroon ng katanungan sa balota tungkol sa pagpapaalis sa katungkulan: “Dapat bang alisin 
(tanggalin) si GAVIN NEWSOM sa katungkulan ng Gobernador?” 
Kasunod ng katanungang iyon, ililista ang lahat ng kuwalipikadong kandidato na pumalit 
sa katungkulan ng gobernador. Maaaring ilista ng mga kandidato ang kanilang kinakatigang 
kuwalipikadong partido sa pulitika, o kawalan ng kinakatigang kuwalipikadong partido, gayundin 
ang kanilang pagtatalaga sa balota (kung pipiliin ng kandidatong ibigay ang impormasyong iyon) na 
naglalarawan sa kanilang (mga) pangunahing trabaho, (mga) propesyon, at/o (mga) bokasyon. Maaari 
ding tumakbo sa Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador ng California ang mga 
isinusulat lamang na kandidato para sa katungkulan ng gobernador. 
Kung ang karamihan sa mga boto sa katanungan sa pagpapaalis sa katungkulan ay “Oo,” aalisin 
si Gobernador Newsom sa katungkulan at ang kandidato para pumalit na makakatanggap ng 
pinakamataas na bilang ng mga boto ang idedeklarang nahalal para sa natitirang panahon sa termino 
ng panunungkulan ng gobernador. Kung ang kalahati o higit pa sa mga boto sa katanungan sa 
pagpapaalis sa katungkulan ay “Hindi,” mananatili sa katungkulan si Gobernador Newsom. 
Kasama sa patnubay na ito ang “Pahayag ng Mga Dahilan” na isinumite ng mga tagapagtaguyod ng 
pagpapaalis sa katungkulan at ang sagot ni Gobernador Newsom sa pahayag na iyon. 

Impormasyon Tungkol sa Mga Kandidato na Pumalit sa Katungkulan 
Walang karapatan ang mga partidong pampulitika na pormal na magmungkahi ng mga kandidato 
para sa mga iminumungkahi-ng-botante na katungkulan. Ang katungkulan ng gobernador ay isang 
iminumungkahi-ng-botante na katungkulan. Dapat ihayag sa balota ng kandidatong tumatakbo para sa 
isang iminumungkahi-ng-botante na katungkulan ang kanyang kinakatigang kuwalipikadong partido, 
o ang kawalan niya ng kinakatigang kuwalipikadong partido, ngunit ang kandidato lang ang pipili sa 
itatalagang kinakatigang partido, at ipapakita lang ito para sa impormasyon ng mga botante. Hindi ito 
nangangahulugan na ineendorso ng itinalagang partido ang kandidato, o na mayroong ugnayan sa pagitan 
ng partido at kandidato. Sa Patnubay na Impormasyon para sa Botante ng county, maaaring ilista ng mga 
partido ang mga kapalit na kandidato sa katungkulan ng gobernador na nakatanggap ng opisyal na pag-
endorso ng partido. 
Maaaring bumoto para sa sinumang kandidato na pumalit sa katungkulan ang mga botante, mayroon 
o wala man silang kinakatigang partido. Ang kinakatigang partido, kung mayroon man, na itatalaga ng 
kandidato na pumalit sa katungkulan ay pipiliin ng kandidato at ipapakita para lang sa impormasyon ng 
mga botante. Hindi nito ipinahihiwatig na ineendorso ng partido ang kandidato o na inaaprubahan ng 
partido ang kandidato. 

Mga Tinatayang Gastos upang Mapangasiwaan ang 
Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador 
ng California 
Alinsunod sa seksyon 11108(d) ng Kodigo ng mga Halalan, natantya ng Kagawaran ng Pananalapi, 
nang may pagkonsulta sa Kalihim ng Estado at mga opisyal ng mga halalan ng county, ang mga 
gastusin upang mapangasiwaan ang halalan sa pagpapaalis sa katungkulan kay Gobernador Gavin 
Newsom sa halagang $276 milyon. 

Para sa higit pang impormasyon kaugnay sa mga gastusin sa halalan sa pagpapaalis sa katungkulan, 
pakitingnan ang website ng Kalihim ng Estado sa: elections.cdn.sos.ca.gov/recalls/dept-fnance-letter.pdf. 

6 

https://elections.cdn.sos.ca.gov/recalls/dept-finance-letter.pdf


 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Pahayag ng mga Tagapagtaguyod sa mga Dahilan para sa 
Pagpapaalis sa Katungkulan at ang Sagot ng Gobernador 
Ang petisyon sa pagpapaalis sa katungkulan na ipinapalaganap sa buong estado ay may kasamang 
Pahayag sa mga Dahilan para sa pagpapaalis sa katungkulan at Sagot ng Gobernador sa Pahayag, na 
ibinigay sa ibaba alinsunod sa seksyon 11325 ng Kodigo ng mga Halalan. 

Pahayag ng mga Tagapagtaguyod sa mga Dahilan 
KAGALANG-GALANG NA GAVIN NEWSOM: Alinsunod sa seksyon 11020 ng Kodigo ng mga Halalan ng California, 
nagbibigay ng abiso sa pamamagitan nito ang mga nakapirmang rehistradong kwalipikadong botante ng 
Estado ng California, kami ang mga tagapagtaguyod ng isang petisyon sa pagpapaalis sa katungkulan at 
layunin naming hingin ang inyong pag-alis sa katungkulan at pagbaba sa posisyon ng Gobernador sa Estado 
ng California at hinihingi naming magkaroon ng halalan para sa papalit sa posisyong ito. 

Ang mga Sumusunod ay ang mga dahilan ng pagpapaalis sa katungkulan: Nagpatupad si Gobernador Newsom 
ng mga batas na nakakapinsala sa mga mamamayan ng estadong ito at sa ating paraan ng pamumuhay. 
Ang mga batas na inirekomenda niya ay mas pumapabor sa mga dayuhan, sa mga iligal sa ating bansa, 
sa halip na sa sarili nating mga kababayan. Dahil dito, ang mga tao sa estadong ito ang nagbabayad 
ng pinakamataas na buwis sa buong bansa, ang nakakaranas ng pinakamataas na antas ng kawalan ng 
tirahan, at nagkakaroon ng pinakamababang kalidad ng pamumuhay. Ginawa niyang sanctuary state ang 
katayuan ng estado at nabigo siya sa pagpapatupad ng mga batas sa imigrasyon. Hindi niya hiningi ang 
opinyon ng mga tao kaugnay ng parusang kamatayan. Nais pa niyang magpatupad ng mga karagdagang 
pagpapahirap sa ating estado sa pamamagitan ng mga sumusunod; pag-aalis sa mga proteksyon ng 
Panukala 13, pagrarasyon ng ating paggamit sa tubig, pagpapataas ng mga buwis at pagbabawal sa mga 
karapatan ng mga magulang. Dahil sa kawalan ng ibang remedyo, kaming lahat ay nagsama-sama bilang 
mga mamamayan upang isagawa ang pagkilos na ito, ayusin ang mga maling gawain na ito, at pigilan ang 
anupamang kawalan ng katarungan. 

Sagot ng Gobernador sa Pahayag 
BABALA: POSIBLENG MAGBAYAD NG 81 MILYONG DOLYAR ANG MGA NAGBABAYAD NG BUWIS 
SA CALIFORNIA DULOT NG WALANG BATAYANG PAGKILOS NA ITO KAUGNAY NG PAGPAPAALIS SA 
KATUNGKULAN! ISINUSULONG ITO NG MGA EKSTRIMISTANG PULITIKONG SUMUSUPORTA SA 
MAPOOT NA PAG-ATAKE NI PANGULONG TRUMP SA CALIFORNIA. 

Noong 2018, inihalal ng makasaysayang bilang ng mga botante sa California si Gobernador Gavin Newsom. 

Bilang Gobernador, pinagsisikapan ni Newsom na 1) pataasin ang pondo para sa pampublikong edukasyon, 
2) protektahan at tiyakin ang kalusugan at pangangalagang pangkalusugan ng mga taga-California, 
3) mapaganda ang serbisyo sa tubig, ang mga daan, at mga tulay, 4) matugunan ang mga hamon sa 
pagiging abot-kaya ng mga pabahay at kawalan ng tirahan, at 5) mapaghandaan ang mga banta ng wildfre. 

Balanse ang ating badyet. Wala pang katulad ang ating reserbang pananalapi. Matibay na noon pa man ang 
ating ekonomiya at hanapbuhay. 

Subalit may ilang partidistang aktibista na sumusuporta kay Pangulong Trump at sa kanyang mga 
mapaminsalang mithiin na pagwatak-watakin ang America, na sumusubok na sirain ang nagkakaisang 
determinasyon ng mga botante ng California at dalhin ang sirang gobyerno ng Washington sa California sa 
pamamagitan ng pagkilos na ito kaugnay ng pagpapaalis sa katungkulan. 

Hindi kailangan ng California ng isa na namang mapag-aksayang espesyal na halalan na suportado ng mga 
taong gusto lang sirain ang mga mamamayan ng California at buwagin ang mga pagpapahalaga ng California. 

Huwag magpaloko - LUBOS NA TINUTUTULAN ng mga opisyal ng pulisya, mga bumbero, mga unang 
tagaresponde, mga guro sa pampublikong paaralan, mga provider ng kalusugan, at mga lider ng negosyo ng 
California ang napakamahal na pagpapaalis sa katungkulan na ito. 

HUWAG IBIGAY ANG INYONG LAGDA, ANG INYONG SUPORTA O ANG INYONG PERSONAL AT 
PRIBADONG IMPORMASYON PARA SA MAPAMINSALANG PAKANA NA ITO SA PAGPAPAALIS SA 
KATUNGKULAN. 
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Pangangatwiran ng Tagapagtaguyod sa Pagpapaalis 
sa Katungkulan 
BUMOTO NG OO para PAALISIN SA KATUNGKULAN si Gavin Newsom! 
Mahigit dalawang milyong taga-California mula sa lahat ng antas ng lipunan ang lumagda ng mga petisyon 
para Paalisin sa Katungkulan si Gavin Newsom. Mahal nila ang ating estado at gusto nilang bumuti ang 
sitwasyon. Ito ang ating pagkakataong bumoto para sa positibong pagbabago sa California at maghalal ng 
bagong Gobernador. 
BUMOTO NG OO para PAALISIN SA KATUNGKULAN si Gavin Newsom. Narito kung bakit: 
Magmula noong umupo sa puwesto si Gavin Newsom, lumala ang ating mga problema. Ipinangako ni Gavin 
Newsom na lutasin ang problema ng kawalan ng tirahan, subalit lumaki nang husto ang populasyon ng 
California na walang tirahan bagama't Bilyon-bilyon ang ginastos niya sa mga programang hindi gumagana. 
Ipinangako ni Newsom na gawing mas abot-kaya ang California, subalit umakyat ang presyo ng gasolina, 
pagkain, at pabahay, kung kaya't naging hindi abot-kaya ang buhay para sa maraming pamilyang katamtaman 
at maliit ang kita. 
Ipinangako ni Gavin Newsom na gawing mas ligtas ang California, subalit dumami ang krimen at kawalan ng 
tirahan magmula noong ipinag-utos niya ang maagang pagpapakawala ng halos dalawampu't libong bilanggo. 
Ngayon, bibigyan ni Newsom ang pitumpu't anim na libo pa ng pagkakataong makaalis sa bilangguan nang 
maaga, na magpapalala pa sa sitwasyon. Patuloy na nililinlang ni Gavin Newsom ang publiko. Hambog 
niyang inangkin ang mas maigting na proteksyon sa sunog, subalit kabaligtaran nito ang napag-alaman sa 
isang imbestigasyon ng di-partidistang Capitol Public Radio. Nagkaltas si Newsom ng 150 milyong dolyar sa 
badyet ng estado sa proteksyon sa sunog at nilinlang niya ang publiko tungkol sa kaniyang nagawa para sa 
proteksyon sa sunog. Ang mas malala pa rito, nagkaroon ang California ng maraming bumberong bilanggo. 
Nagpalaya si Newsom ng maraming bumberong bilanggo at kinaltasan niya ang kanilang badyet. 
Noong Nobyembre, sinabihan ni Newsom ang mga taga-California na manatili sa bahay, magsuot ng mask, 
at umiwas na magtipon-tipon ng mga kapamilya at kaibigan. Pagkatapos ng ilang araw, bilang paglabgag 
sa kaniyang mga utos, dumalo siya sa isang magarang hapunan kasama ang mga tagalobi sa eksklusibong 
restawran na French Laundry—nang walang mask o social distancing. Lihim ding nagpahintulot si Newsom 
ng kontratang nagkakahalaga ng halos isang bilyong dolyar para magkontrata ng produksyon ng mask 
sa isang Chinese na kumpanyang konektado sa kaniya sa pulitika. Sampu-sampung libo ang ibinigay na 
donasyon ng Pinuno ng kumpanyang iyon sa Kampanya ni Newsom. Pinadalhan ng isang Bilyong dolyar ang 
kumpanya, nang walang pag-apruba ng lehislatura. Tumanggi ang tanggapan ng gobernador na maglabas sa 
publiko ng impormasyon tungkol dito. TANDAAN: Kaya ring tuparin ng mga nagmamanupaktura sa California 
ang parehong order. 
Mahigit $30 bilyong dolyar ang ginastos ng Kagawaran sa Pagpapaunlad ng Trabaho ni Newsom sa mga 
mapanlokong pagbabayad sa mga kriminal at bilanggo, samantalang pinahirapan niya ang daan-daang 
libong naghihikahos at walang trabahong taga-California na hintayin ang pera nila. Patuloy tayong nililinlang 
ni Newsom. Ang California ay hindi “Muling Bumabangon”. Ito ay naghihingalo. Pinalala ng kaniyang 
kahambugan at pagiging makasarili ang ating mga problema. Dumarami ang krimen. Umakyat sa 31% ang 
homicide noong 2020. Sa ating estado na ang pinakamalalang naitalang problema sa kawalan ng tirahan 
at pinakamataas na presyo ng gasolina sa buong bansa. Naitulak ng halaga ng pamumuhay ang maraming 
pamilya, negosyo, at korporasyon palabas ng estado. Pang-37 ang ranggo ng mga pampublikong paaralan 
sa K–12 sa pangkalahatan at nasisira ang ating mga kalsada. Mula 2008 hanggang 2017, nagkaroon ang 
California ng 4,300 blackout. Sa panahon ni Newsom, nagkaroon ng 25,281 blackout noong 2019 pa lang. 
Nakarasyon ang ating tubig at nasusunog ang mga kagubatang hindi napapamahalaan nang maayos. 
Hindi ito ang nararapat sa atin. Nararapat sa atin ang isang Gobernador na magiging tapat sa atin. Isang tao 
na magsisikap na lutasin ang mga napakatotoong problema ng ating estado: ang halaga ng pamumuhay, 
kawalan ng tirahan, krimen, at mga bumabagsak na paaralan. 
BUMOTO NG OO  sa PAGPAPAALIS SA KATUNGKULAN: Bisitahin ang RecallGavin2020.com PARA 
MATUTO PA. 
ORRIN HEATLIE 
Para sa Karagdagang Impormasyon Makipag-ugnayan sa : 
info@recallgavin2020.com 
www.RecallGavin2020.com 
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Pangangatwiran ng Gobernador sa Pagpapaalis 
sa Katungkulan 
Ang pagpapaalis sa katungkulan ay isang pagtatangka ng mga pambansang Republikano at tagasuporta 
ni Trump na puwersahin ang isang eleksyon at sunggaban ang kapangyarihan sa California. 
BUMOTO NG HINDI sa pagpapaalis sa katungkulan ng Demokratikong Gobernador na si Gavin Newsom 
para pigilan ang pananakop ng Republikano sa ating estado. 
Ang mga nangungunang tagasuporta ng pagpapaalis sa katungkulan ay ang parehong mga pambansang 
Republikanong ipinaglabang baligtarin ang halalan para sa pagkapangulo at naglunsad ng mga 
pagsisikap na pahinain ang karapatang bumoto sa buong bansa. 
Dito sa California, inaabuso nila ang ating mga batas sa pagpapaalis sa katungkulan upang magkaroon 
ng kapangyarihan at maisulong ang kanilang partidistang adyenda. 
Hinahangad ng mga pinuno ng Republikanong pagpapaalis sa katungkulan na ipawalang-bisa ang mga 
proteksyon sa malinis na hangin ng California, bawiin ang mga batas sa kaligtasan ng baril at ipagkait 
ang pangangalagang pangkalusugan sa mga nangangailangan nito. 
At habang nakakausad nang mahalaga ang California laban sa COVID-19, maaari nating mapaurong 
ang ating estado sa ating laban sa pandemya kung maibibigay sa Mga Republikano at tagasuporta ni 
Pangulong Trump ang kapangyarihan. 
Naging mapanghamon sa ating lahat ang nakaraang isa't kalahating taon. Sa harap ng hindi 
pangkaraniwang pandaigdigang krisis, sumunod si Gobernador Newsom sa agham at agresibo siyang 
kumilos para sumagip ng mga buhay at tulungan ang mga pinakamalubhang natamaan. 
Sa ilalim ng pamumuno ni Gobernador Newsom, natatalo ng ating estado ang pandemya. Isa ang mga 
taga-California sa may pinakamataas na antas ng pagpapabakuna sa bansa—at mas protektado tayo sa 
mga variant kaysa sa iba pang estado dahil dito. 
Ngayon, nakatuon si Gobernador Newsom sa muling pagbangon ng ating estado sa ekonomiya at 
mga trabaho. 
Naniniwala siyang dapat nating gamitin ang bihirang sandaling ito na magsama-sama at tiyaking 
giginhawa ang buhay ng bawat residente—anuman ang kanilang lahi o zip code. 
Ito ang dahilan kung bakit niya ipinasa ang kaniyang $100 bilyon na Plano ng Pagpapanumbalik ng 
California—ang pinakamalaking package sa ekonomikong pagpapanumbalik sa kasaysayan ng estado. 
Sa ilalim ng plano, dalawa sa tatlong taga-California na pamilya ang nakakatanggap ng hindi bababa 
sa $600 na halaga ng direktang relief, at 200,000 maliliit na negosyo ang makikinabang sa ating mga 
programa ng relief. 
Nagsasagawa si Governor Newsom ng malalaking bagong solusyon para sa ating mga pinakamatitinding 
hamon—kawalan ng tirahan, edukasyon, imprastraktura at mga wildfre. 
Ngunit ang lahat ng sakripisyo ng ating mga residente  at ang pag-usad ng ating estado ay maaaring 
manganib kung magtatagumpay ang partidista at Republikanong pagpapaalis sa katungkulan na ito. 
Ito ang dahilan kung bakit ang mga Demokratiko at independiyente sa buong estado at bansa— 
kabilang sina Joe Biden at Kamala Harris—ay tumututol sa pagpapaalis sa katungkulan. Naniniwala 
silang dapat payagan si Gobernador Newsom na tapusin ang trabaho. 
BUMOTO NG HINDI sa pagpapaalis sa katungkulan para pahintuin ang panununggab ng Republikano 
sa kapangyarihan. 
Ihinto ang Republikanong Pagpapaalis sa Katungkulan kay Gobernador Newsom 
stoptherepublicanrecall.com 

GAVIN NEWSOM 

Para sa Karagdagang Impormasyon Makipag-ugnayan sa: 
Ihinto ang Republikanong Pagpapaalis sa Katungkulan kay Gobernador Newsom 
stoptherepublicanrecall.com 
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Impormasyon Tungkol sa Mga Pahayag ng Kandidato para 
Pumalit sa Paaalisin sa Katungkulan 
Sa Patnubay na Ito 
Kasama sa patnubay para sa botante na ito ang impormasyon tungkol sa mga papalit na kandidato para sa 
pagpapaalis sa katungkulan na magsisimula sa pahina 11 ng gabay na ito. 
Ang mga papalit na kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan ay maaaring bumili ng espasyo para sa kanilang 
pahayag ng kandidato sa patnubay para sa botante na ito. Gayunpaman, may ilang kandidatong pinipiling huwag 
bumili ng espasyo para sa pahayag. 
Kasama sa batas ng California ang mga boluntaryong limitasyon sa paggastos para sa mga kandidatong tumatakbo 
para sa katungkulan sa estado na pipiliing panatilihin ang kanilang mga gastos sa kampanya nang mas mababa sa 
mga tinukoy na halaga sa dolyar. Ang mga kandidatong ito ay maaaring bumili ng espasyo para sa isang pahayag ng 
kandidato (hanggang 250 salita) sa patnubay para sa botante na ito. 
Ang boluntaryong limitasyon sa paggastos para sa mga kandidato para sa Gobernador sa Setyembre 14, 2021, 
Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador sa California ay $9,728,000. 
Sa listahan ng kandidato sa pahinang ito, ang asterisk (*) ay tumutukoy sa isang kandidato sa pambuong-estadong 
katungkulan ng gobernador na tumanggap sa mga boluntaryong limitasyon sa paggastos sa kampanya ng California 
at samakatuwid ay may opsyong bumili ng espasyo para sa pahayag ng kandidato sa patnubay para sa botante na ito. 
(Ilang kuwalipikadong kandidato ang pumipiling huwag bumili ng espasyo para sa pahayag ng kandidato.) 
Para sa panghuling sertipikadong listahan ng mga kandidato, pumunta sa vote.ca.gov. 

GOBERNADOR 
Pangalan ng Papalit na 
Kandidato para sa Pagpapaalis 
sa Katungkulan Partido 
Angelyne*  Walang Kinakatigang 

Partido 
Holly L. Baade* Demokratiko 
David Alexander Bramante* Republikano 
Heather Collins* Luntian 
John Cox Republikano 
John R. Drake* Demokratiko 
Larry A. Elder* Republikano 
Kevin L. Faulconer* Republikano 
Rhonda Furin Republikano 
Ted Gaines* Republikano 
Sam L. Gallucci* Republikano 
James G. Hanink*  Walang 

Kuwalipikadong 
Kinakatigang Partido 

Jeff Hewitt* Libertaryan 
David Hillberg* Republikano 
Caitlyn Jenner* Republikano 
Dan Kapelovitz* Luntian 
Kevin K. Kaul*  Walang Kinakatigang 

Partido 
Kevin Kiley* Republikano 
Chauncey “Slim” Killens* Republikano 
Patrick Kilpatrick* Demokratiko 
Jenny Rae Le Roux* Republikano 
Steve Chavez Lodge* Republikano 
Michael Loebs*  Walang 

Kuwalipikadong 
Kinakatigang Partido 

Pangalan ng Papalit na 
Kandidato para sa Pagpapaalis 
sa Katungkulan Partido 
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David Lozano* Republikano 
Denis Lucey* W alang Kinakatigang 

Partido 
Jeremiah “Jeremy” 

Marciniak* 
Walang Kinakatigang  
Partido 

Diego Martinez* Republikano 
Jacqueline McGowan* Demokratiko 
Daniel Mercuri* Republikano 
David Moore*  Walang 

Kuwalipikadong 
Kinakatigang Partido 

Robert C. Newman II* Republikano 
Doug Ose* Republikano 
Kevin Paffrath* Demokratiko 
Adam Papagan* W alang Kinakatigang 

Partido 
Armando “Mando” 

Perez-Serrato* 
Demokratiko 

Dennis Richter* W alang Kinakatigang 
Partido 

Brandon M. Ross* Demokratiko 
Major Singh*  Walang Kinakatigang 

Partido 
Sarah Stephens* Republikano 
Denver Stoner* Republikano 
Joe M. Symmon* Republikano 
Anthony Trimino* Republikano 
Joel Ventresca* Demokratiko 
Daniel Watts* Demokratiko 
Nickolas Wildstar* Republikano 
Leo S. Zacky* Republikano 

http://www.vote.ca.gov


  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MGA PAHAYAG NG KANDIDATO NA PUMALIT SA PAAALISIN SA KATUNGKULAN 

GOBERNADOR 

• Bilang punong opisyal na tagapagpaganap ng estado, binabantayan ang mga kagawaran at ahensiya, at itinatalaga ang 
mga hukom. 

• Nagpapanukala ng mga bagong batas, nag-aapruba o nagbebeto ng batas, at isinusumite ang taunang badyet ng estado 
sa Lehislatura. 

• Pinagagalaw at dinidirekta ang mga mapagkukunan ng impormasyon at suporta ng estado sa panahon ng mga 
emerhensiya. 

Dennis Richter | WALANG KINAKATIGANG PARTIDO 

Pinalaki sa rural na Minnesota. Nahalal na pinuno ng Sosyalistang Partido ng Mga Manggagawa. 
Manggagawa ng ilang dekada: riles, pagpapakete ng karne, bakal, damit. Kasalukuyang 
nagtatrabaho sa Walmart. Ipinaglalaban ng kalahok na unyon ng kalakalan ang mas matataas na 
sahod, kontrol ng mga manggagawa sa mga kundisyon sa pagtatrabaho. Tagapagtanggol ng 
rebolusyon sa Cuba, tutol sa embargo sa ekonomiya ng Washington. Nagbigay ng mga pagtalakay 
tungkol sa paglaban para sa rebolusyon para sa mga manggagawa at magsasaka ng pamahalaan sa 
US, amnestiya para sa mga imigranteng manggagawa. 

2826 S. Vermont, Suite 1, Los Angeles, CA 90007 
Tel: (323) 643-4968 | E-mail: socialistworkers2021campaign@gmail.com 
theMilitant.com 

Brandon M. Ross | DEMOKRATIKO 

Kailangan ng California ng isang nagsasakatuparang kalmadong Demokratiko na nakakaunawa ng 
mga pagbangon upang pamunuan ang daan. Habang nagpapatuloy ang pandemya, kailangan natin 
ng isang taong nakakaalam ng agham ng medisina at ng batas. Isang kuwento ng pagbangon ang 
aking kuwento. Nagsikap ako para maging matagumpay, nalulong sa droga at nawala sa akin ang 
lahat ng bagay. Pagkatapos, nilabanan ko ang adiksyon at bumangon mula sa mga abo upang 
buuing muli ang lahat at higit pa. Isa akong katutubong mamamayan ng California na isinilang at 
lumaki sa San Diego. Nag-aral ako sa UC Davis at nagtapos nang may Pinakamataas na Karangalan 
na may digri sa Henetiko. Pumasok ako sa paaralan ng medisina upang maging isang doktor, 
habang nag-aaral din para sa aking Pagkadalubhasa sa Pampublikong Kalusugan at 
Pagkadalubahsa sa Pamamahala ng Negosyo. Susunod, nagtayo ako ng isang matagumpay na 
cosmetic surgery center. Mayroon na ako ng lahat, kasama na ang pamilya at tatlong anak. Nawala 
sa akin ang lahat pagkatapos kong malulong sa droga, na nagsimula sa isang adiksyon sa opium 
pagkatapos gumamit ng narkotiko para sa pinsala sa likod. Ang aking karera, buhay may-asawa, 
pananalapi, mga kaibigan, at kustodiya sa aking mga anak—NAWALA! Pumasok ako sa isang 
programa para sa pagpapagaling pitong taon na ang nakakalipas at binago ang aking buhay. 
Nagtapos ako sa paaralan ng batas at binuo ulit ang aking pagsasanay ng medisina nang mas 
mahusay kaysa dati. Nabawi ko ang kustodiya sa aking mga anak, nagkaroon ng magandang 
pamilya at masayang buhay. Nagpatakbo ako ng kawanggawa na nag-aalok ng libreng kosmetikong 
operasyon sa mga bata pagkatapos ng mga paggamot para sa trauma at radiation para sa mga 
tumor sa utak. Matino na ang aking buhay at magiging isang mahusay akong gobernador. Kung 
anuman, umaasa akong kahit papaano ay magsisilbi akong inspirasyon sa mga adik at sa kanilang 
mga pamilya na maaaring mapagtagumpayan ang adiksyon. 
5565 Grossmont Center Dr., Bldg 3, Suite 461, La Mesa, CA 91942 
Tel: (619) 883-3599 | E-mail: Ross4gov@gmail.com | ross4gov.com 
Facebook: profle.php?id=100070604324742 | Twitter: BrandonRossCalifornia 
Instagram: brandonrosscalifornia 

Ang pagkakasunud-sunod ng mga pahayag ay pinagpasyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga kandidato 
para sa pagpapaalis sa katungkulan at ang katumpakan ay hindi sinuri ng sinumang opisyal na ahensiya. Ang bawat pahayag ay boluntaryong ibinigay at binayaran 
ng kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan. Ang mga kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging 
kuwalipikadong lumitaw sa balota. 
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Doug Ose | REPUBLIKANO 

Nakakadismaya ang pagtira sa California. Hindi alam ng ating mga pinuno ang nangyayari sa 
pang-araw-araw na buhay. Mukhang wala silang pakialam sa mga resulta. Binibigo ng 
pampublikong edukasyon ang ating mga anak. Nakompromiso ang pampublikong kaligtasan. 
Tumataas ang mga antas ng krimen, at hindi gumagana ang pag-aalis ng pondo ng pulisya. Pinatay 
ng AB 5 ang mga oportunidad para sa independiyenteng kontratista. Mas maraming nawalang 
trabaho at negosyo dahil sa mga hindi makatuwirang paghihigpit na nauugnay sa COVID-19. Sinira 
ng mga hindi umaangkop na patakaran ang isang taon ng akademikong pagsulong para sa mga 
estudyante. Hindi na makontrol ang kawalan ng tirahan. Napakamahal ng pabahay at pagkain. 
Labis-labis ang mga buwis sa gasolina ng estado. Tumataas ang mga antas ng kuryente. 
Nananatiling kulang ang tubig. Mapanganib na proyekto ang high speed rail. Nanlilinlang ang 
pamahalaan sa pagsasabing binawasan nila ang panganib na magkaroon ng sunog dahil 
nagkakasunog sa California kada taon. Milyon-milyong taga-California ang naapektuhan ng sakuna 
sa Kagawaran sa Pagpapaunlad ng Trabaho at walang ginagawa upang ayusin ito. Sarili ang may 
kagagawan sa mga sugat na ito. Hindi kailangang ganito ang mangyari. Maaari nating ipanumbalik 
ang Pangarap na Magandang Buhay sa California. Magsisimula ito sa pagpili ng pampublikong 
paaralan ng K–12. Alisin ang mga limitasyon sa pagpapatala sa pampublikong charter na 
paaralan—dapat sumunod ang pagpopondo sa bata. Pondohan ang tagapagpatupad ng batas. 
Papanagutin ang mga kriminal. Magbigay ng mandatoryong paggamot at mga mapagkukunan sa 
pagpapayo para sa mga adik sa droga at mga taong may sakit sa pag-iisip na gumagala sa mga 
kalye. Magtayo ng pabahay na abot-kaya natin. Bawasan ang mga buwis sa gasolina. Magtayo ng 
imbakan ng tubig. Bawasan ang mga sunog dahil sa gasolina sa mga gubat. Ayusin ang Kagawaran 
sa Pagpapaunlad ng Trabaho at kumuha ng mga check out sa mga kuwalipikado. Lahat ng 
mahalaga sa akin ay nasa California at ipaglalaban ko ito. Mahalaga ang pamumuno at karanasan. 
Oras na para sa pagbabago. Buong galang kong hinihingi ang inyong boto. 

4013 Park Drive, Sacramento, CA 95841 
Tel: (916) 806-3110 | E-mail: dougose@hotmail.com | oseforcalifornia.com 
Facebook: DougOseCalifornia | Twitter: @DougOse | Instagram: dougose 
Iba pa: TikTok: @dougose 

Caitlyn Jenner | REPUBLIKANO 

Naging tahanan ko na ang California sa loob ng halos 50 taon. Pumunta ako dito dahil alam kong 
matutupad ng kahit na sino, anuman ang kanilang pinagmulan o katayuan sa buhay, ang kanilang 
mga pangarap. Sa nakalipas na dekada, nakita nating tumamlay ang kinang ng Ginintuang Estado 
dahil sa pamumuno ng iisang partido kung saan inuna ang pulitika kaysa sa progreso at mga 
espesyal na interes kaysa sa mga tao. Kailangan ng Sacramento ng isang matapat na pinuno na 
may malinaw na pananaw. Isa akong maunawain at maalalahaning tagaantala sa buong buhay ko, 
mula sa pagkatawan sa Estados Unidos at pagkapanalo ng gintong medalya sa Olympics hanggang 
sa pagtulong na umusad ang pagkilos para sa pagkakapantay. Bilang gobernador, lalaban ako para 
sa mga pamilya, poprotektahan ang ating mga anak, at titiyaking yayabong ulit ang mga negosyo. 
Nakita nating tumaas ang halaga ng pamumuhay, na humantong sa kawalan ng tirahan at tumaas 
na mga presyo ng gasolina. Hindi ito ang California na kilala natin. May magagawa tayong mas 
maganda at ako lang ang kandidatong makakaharap sa mga hamong ito. Ibebeto ko ang anumang 
bagong pagtataas ng buwis, anumang pagsisikap na alisan ng pondo ang pulisya, at ibebeto ko ang 
anumang pagsisikap na alisin sa ating mga beterano at unang tagaresponde ang mga benepisyo o 
dignidad na nakamit nila. 

caitlynjenner.com 

Ang pagkakasunud-sunod ng mga pahayag ay pinagpasyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga kandidato 
para sa pagpapaalis sa katungkulan at ang katumpakan ay hindi sinuri ng sinumang opisyal na ahensiya. Ang bawat pahayag ay boluntaryong ibinigay at binayaran 
ng kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan. Ang mga kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging 
kuwalipikadong lumitaw sa balota. 

mailto:dougose@hotmail.com
http://www.facebook.com/DougOseCalifornia
https://www.oseforcalifornia.com
http://www.twitter.com/@DougOse
http://www.instagram.com/dougose
http://www.tiktok.com/dougose
http://www.caitlynjenner.com
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Kevin L. Faulconer | REPUBLIKANO 

Ako ay naniniwalang nasa California ang mga pinakamatalino, pinakamakabago, pinakamasipag na 
tao sa mundo. Sa kasamaang palad, binigo tayo ng pamahalaan ng ating estado. Taon-taon na lang, 
dahil sa mga pulitiko sa Sacramento ay nagiging mas mahal at mas hindi ligtas ang California. 
Ginagawa nilang mas mahirap na magkaroon ng maayos na kabuhayan, bumili ng bahay, magsimula 
ng negosyo, at magretiro. Kailangan natin ng mga bagong ideya. Mga totoong solusyon. 
Mapagkakatiwalaang karanasan. Bilang alkalde ng San Diego, nagsagawa ako ng reporma sa 
pamahalaan at tumuon sa mga pangunahing bagay: matagumpay na binabawasan ang kawalan ng 
tirahan, binabalanse ang mga buwis, dinaragdagan ang pagpopondio ng pulisya, inaayos ang mga 
kalye—nang hindi dinaragdagan ang mga buwis. Bilang gobernador, gagawin ko ang sumusunod: 
Lilinisin ang mga hindi ligtas na pagtatayo ng tent ng mga walang tirahan sa pamamagitan ng 
maawain ngunit mahigpit na paraan na napatunayang mabisa sa San Diego. Gagawing mas abot-kaya 
ang California, na magsisimula sa pinakamalaking pagbabawas sa buwis ng middle class sa 
kasaysayan ng California. Papanatilihing ligtas ang mga taga-California sa pamamagitan ng pagpigil 
sa maagang pagpapalabas ng mararahas na kriminal at pagpapatupad ng ating mga batas. Gagawing 
priyoridad ang pag-iwas sa wildfire, tatalakayin ang ating pasirang grid ng kuryente, at papalawakin 
ang imbakan ng tubig—papanatilhing ligtas ang mga komunidad, may kuryente, at dumadaloy na 
tubig. Ganap na bubuksan ulit ang mga paaralan at magsasagawa ng reporma sa edukasyon upang 
maging nakatuon sa estudyante at may pananagutan sa mga magulang. Suportang nagbibigay sa mga 
magulang ng kakayahang piliin ang pinakamagandang paaralan para sa kanilang anak. Ireporma ang 
DMV at sirang opisina ng kawalan ng trabaho, upang maging nakatuon sa customer at madaling 
gamitin ang mga ito. Ihinto ang maaksayang “mga bullet train na walang pinupuntahan,” pahusayin 
na lang ang mga kalsada at highway. Sugpuin ang mga espesyal na interes na sumisira sa ating 
pamahalaan. May karapatan kayong mabuhay, magtrabaho, at magretiro nang may dignidad sa isang 
estadong ligtas, malinis, at abot-kaya. Sa pamamagitan ng mga bagong ideya at bagong may 
karanasang mamumuno, malulutas natin ang mga problema ng California. www.KevinFaulconer.com 
P.O. Box 6871, San Diego, CA 92166-6871 
Tel: (619) 354-8230 | E-mail: info@kevinfaulconer.com | kevinfaulconer.com 
Facebook: kevinfaulconer | Twitter: kevin_faulconer | Instagram: kevinfaulconer 

Holly L. Baade | DEMOKRATIKO 

Pamumuno para sa mas maliwanag na bukas. 

10C School Street, Fairfax, CA 94930 
Tel: (415) 488-6218 | E-mail: elect@holly2021.com | holly2021.com 
Facebook: holly.baade | Twitter: hollybaade | Instagram: holly.baade 
Iba pa: mettacine.org 

Ang pagkakasunud-sunod ng mga pahayag ay pinagpasyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga kandidato 
para sa pagpapaalis sa katungkulan at ang katumpakan ay hindi sinuri ng sinumang opisyal na ahensiya. Ang bawat pahayag ay boluntaryong ibinigay at binayaran 
ng kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan. Ang mga kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging 
kuwalipikadong lumitaw sa balota. 

http://www.KevinFaulconer.com
mailto:info@kevinfaulconer.com
mailto:elect@holly2021.com
http://www.kevinfaulconer.com
http://www.twitter.com/@kevin_faulconer
http://www.instagram.com/kevinfaulconer
http://www.holly2021.com
http://www.facebook.com/holly.baade
http://www.twitter.com/@hollybaade
http://www.instagram.com/holly.baade
http://www.mettacine.org
http://www.facebook.com/kevinfaulconer
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David Alexander Bramante | REPUBLIKANO 

Mga taga-California—malamang ay katulad ninyo ako o isang taong kakilala ninyo. Ginugol ko ang 
buong buhay ko sa loob at sa palibot ng Los Angeles. Binuhay ako ng isang inang walang asawa 
kung saan pinalaki ang kapatid kong lalaki, si Miles, at ako sa mga food stamp habang pumapasok 
siya sa paaralan ng batas sa South Western. Natutunan ko sa murang edad ang kahulugan ng 
pagsisikap at na gusto kong baguhin ang aking sitwasyon para sa aking mga anak sa hinaharap. 
Pumasok ako sa UCLA bago umalis upang pasukin ang pamumuhunan sa real estate, at kalaunan 
ay naging isang nangungunang broker sa mga kumpanya tulad ng Marcus & Millichap at 
Douglas Elliman. Isa akong may-ari ng maliit na negosyo ng isang kumpanya ng marketing para sa 
real estate, ang My Home Agent, at ng aking pangkat ng real estate, ang The Bramante Group. 
Ngayon, isa akong ama ng tatlong anak na pinapalaki nang may mga pagpapahalaga ng Hudyo at 
Kristiyano. Gusto kong maging Gobernador ng California dahil naniniwala akong pinakamahusay 
ang nararapat sa mga taga-California. Matatagpuan sa California ang siyam na Pambansang Parke, 
Silicon Valley, Hollywood, ang pinakamahabang baybayin ng Pacific Ocean, at marami pang iba. 
Bilang Gobernador, gagamitin ko ang Kalayaan bilang pangunahing batayan ng aking mga 
patakaran, at kukunin ko ang payo ng mga eksperto kapag kinakailangan. Nangangahulugan iyon 
na malayang maging liberal o konserbatibo, malayang maging LGBTQI, malayang magpanakuna o 
hindi, malayang magsuot ng mask o hindi. Lilinisin ko ang California. Sa pamamagitan ng aking 
mga patakaran, gusto kong gawing mas maayos ang California ngayon, at pinakamahusay para sa 
mga henerasyon sa hinaharap. Hindi ko mag-isang papatakbuhin ang California, papatakbuhin ko 
ang California kasama kayong lahat. 

26565 W Agoura Road, Suite 200, Calabasas, CA 91302 
Tel: (323) 484-4695 | E-mail: politics@davidbramante.com | davidbramante.com 
Facebook: davidbramanteforgovernor | Twitter: davidbramante 
Instagram: davidbramante 

Heather Collins | LUNTIAN 

Partidong Luntian. Imigranteng May-ari ng Maliit na Negosyo 

Ang pagkakasunud-sunod ng mga pahayag ay pinagpasyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga kandidato 
para sa pagpapaalis sa katungkulan at ang katumpakan ay hindi sinuri ng sinumang opisyal na ahensiya. Ang bawat pahayag ay boluntaryong ibinigay at binayaran 
ng kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan. Ang mga kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging 
kuwalipikadong lumitaw sa balota. 

mailto:politics@davidbramante.com
http://www.davidbramante.com
http://www.facebook.com/davidbramanteforgovernor
http://www.twitter.com/@davidbramante
http://www.instagram.com/davidbramante
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James G. Hanink | WALANG KUWALIPIKADONG KINAKATIGANG PARTIDO 

Pagkatapos ng 43 taon sa California, kabisado ko na ang estado. Bilang isang edukador, 
isinusulong ko ang pagkakaisa, ang kabutihan para sa nakararami, at ang kalayaan sa relihiyon. 
Magsisikap ako para sa pagkakapantay-pantay sa pabahay, mga paaralan, at sa lugar ng trabaho. 
Sinusuportahan ko ang pagmamay-ari ng bahay, nakakabuhay na sahod, at abot-kayang 
pangangalaga para sa bata. Dapat nating pamahalaan nang responsable ang ating mga natural na 
mapagkukunan. Ang aking priyoridad ay irespeto ang dignidad ng buhay mula sa pagkabuo 
hanggang sa natural na pagkamatay. Bisitahin kami sa solidarity-party.org. 

443 W. Hillsdale St., Inglewood, CA 90302 
Tel: (310) 671-4412 | E-mail: jhanink70@gmail.com | CA.solidarity-party.org 
Facebook: Dr.JamesG.HaninkforGovernorofCalifornia 

Jeff Hewitt | LIBERTARYAN 

Mahal ko ang estadong ito, bilang isang pangatlong henerasyon ng katutubong taga-California, 
binuo ko ang aking pamilya at pinatakbo ang aking negosyo dito mismo sa California. Nahihiya 
akong napakalaki na ng ibinagsak ang ating estado, na hindi na kayang mamuhay ng aking mga 
apo dito gaya ng nagawa ko. Ang tumataas na presyo ng pabahay, kakulangan ng imprastraktura, at 
sirang sistema ng edukasyon ay simula lang sa ating mga lumalalang problema. Noong nahalal 
bilang Superbisor ng County noong 2018, gusto kong gawin ang aking makakaya upang mapalago 
ang lokal na ekonomiya at muling itayo ang pabagsak na imprastraktura. Hindi ko lubos maisip ang 
mga hamong naghihintay sa akin. Sa halip na gumawa ng mga kalsada, nakikipaglaban ako sa 
estado upang patas na mamahagi ng mga bakuna sa ating bansa. Sa halip na magtayo ng pabahay, 
pinapangunahan ko ang pananaliksik upang makatulong na panatilihing ligtas ang aking 
komunidad. Sa halip na talakayin ang krisis ng kawalan ng tirahan, namimigay ako ng pagkain sa 
mga pamilyang nawalan ng trabaho. Ipinagmamalaki ko ang trabahong ginawa ko at ng aking mga 
katrabaho, hindi alintana ang terible at pabigla-biglang kautusan mula sa Gobernador. Iniaalok ko 
ang natatanging kumbinasyon ng karanasan ng nahalal, talino sa maliit na negosyo, atpaninindigan 
sa isang pulitiko. Bilang inyong susunod na Gobernador, una kong tutugunan ang ating krisis sa 
tubig, magtatabi ng pondo para sa pagpapaabot at pagpapalawak ng mga dam. Nasa aking isipan 
din ang ating kakulangan sa pabahay, edukasyon, at lumalaking utang sa pensyon. Bilang isang 
nagmamalaking Libertaryan, maaari akong makipagtulungan sa ibang grupo upang matapos ang 
trabaho. www.hewitt4ca.com 

Tel: (951) 588-5585 | E-mail: info@hewitt4ca.com | hewitt4ca.com 
Facebook: @hewitt4ca | Twitter: @hewitt4ca | Instagram: hewittforca 

Ang pagkakasunud-sunod ng mga pahayag ay pinagpasyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga kandidato 
para sa pagpapaalis sa katungkulan at ang katumpakan ay hindi sinuri ng sinumang opisyal na ahensiya. Ang bawat pahayag ay boluntaryong ibinigay at binayaran 
ng kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan. Ang mga kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging 
kuwalipikadong lumitaw sa balota. 

mailto:jhanink70@gmail.com
http://www.hewitt4ca.com
mailto:info@hewitt4ca.com
http://www.solidarity-party.org
http://www.CA.solidarity-party.org
http://www.facebook.com/Dr.JamesG.HaninkforGovernorofCalifornia
http://www.hewitt4ca.com
http://www.facebook.com/@hewitt4ca
http://www.twitter.com/@hewitt4ca
http://www.instagram.com/hewittforca
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David Hillberg | REPUBLIKANO 

Ipapatupad ko ang Batas at itataguyod at susuportahan ang Mga Saligang-batas ng Estado ng 
California at ng sa United States of America. Ganoon din ang hihilingin ko para sa ihahalal ninyo sa 
katungkulan, mga patakaran sa Santuaryo at Bukas na Hangganan na lalabag sa batas at iba pang 
item sa ating nakaraan na lumalabag sa ating Saligang-batas. Dapat iwasto. Matagal nang 
nangangailangan ng pagbanggit ang mga naglalakad sa mga bulwagan ng kapangyarihan. Matagal 
na panahon na silang nalilihis. At napakalaki na ng ibinayad natin nang matagal na panahon. 
Napupuno na tayong lahat. 

P.O. Box 9977, Fountain Valley, CA 92728 
Tel: (714) 580-7486 | E-mail: davidhillberg@yahoo.com 

Angelyne | WALANG KINAKATIGANG PARTIDO 

Angelyne Billboard Queen. Icon. May kasanayang pulitiko. 

P.O. Box 3864, Beverly Hills, CA 90212 
Tel: (323) 461-2148 | E-mail: angelyneforgovernor@gmail.com 
angelyneforgovernor.com | Facebook: offcialangelyne | Twitter: Angelyne2222 
Instagram: offcialangelyne 

Ang pagkakasunud-sunod ng mga pahayag ay pinagpasyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga kandidato 
para sa pagpapaalis sa katungkulan at ang katumpakan ay hindi sinuri ng sinumang opisyal na ahensiya. Ang bawat pahayag ay boluntaryong ibinigay at binayaran 
ng kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan. Ang mga kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging 
kuwalipikadong lumitaw sa balota. 

mailto:davidhillberg@yahoo.com
mailto:angelyneforgovernor@gmail.com
http://www.angelyneforgovernor.com
http://www.facebook.com/officialangelyne
http://www.twitter.com/Angelyne2222
http://www.instagram.com/officialangelyne
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Larry A. Elder | REPUBLIKANO 

Ano ang nangyayari sa ating California? Sa aking amang Marino noong WWII, isang dropout noong 
ika-8 baitang, tunay na Ginintuang Estado ang California. Dumating siya pagkatapos ng Giyera at 
pumasok sa dalawang full time na trabaho bilang tagalinis. Dahil sa maayos na ekonimiya ng 
California noon ay nakabili siya ng bahay at, kasama ng aking stay-at-home na ina, nagpalaki ng 
tatlong batang lalaki. Nagkakahalaga na ngayon ng $600,000 ang bahay na iyon, isang bangungot 
para sa sinumang nagsisimulang pamilya na nahihirapan sa halaga ng pamumuhay ngayon, at 
nagsisikap na sundan ang paangat na landas ng aking ama. Ang pagpapatigil sa giyera ng 
California sa mga panggitnang uri ay nangangailangan ng pagbawas sa mga regulasyong 
nagpapataas sa halaga ng pabahay at pagpapadala ng ibang trabaho sa ibang mga estado. Binigyan 
ako ng kakayahan ng mga pampublikong paaralan sa Los Angeles na pumasok sa isang Ivy League 
na unibersidad at pagkatapos ay sa paaralan ng batas. Ngayon, napakakaunti ng mga estudyanteng 
pumapasok sa aking dating mataas na paaralan sa mas loob ng lungsod ang maalam sa 
matematika. Bilang Gobernador, papalawakin ko ang mga charter na paaralan at krusada para sa 
pagpipiliang paaralan, na magpapasimula ng kumpetisyon upang maghatid ng kahusayan sa K–12 
na edukasyon. Magagawa ito! Paanong may malaking badyet ang California at mga pagtaas sa 
buwis . . . at gayunpaman, laganap ang kawalan ng tirahan? Nangangako akong babaguhin ang 
proseso ng pagbabadyet natin, ipapawalang-bisa ang pinakahuling pagtaas ng buwis sa gasolina, at 
makikipagtulungan sa mga organisasyon ng pananampalataya at di-nagtutubo upang iangat ang 
ating mga kapatid na walang tirahan. Susuportahan ko rin ang totoong reporma sa katarungan para 
sa kriminal, habang tututulan ko ang walang piyansa para sa mga paulit-ulit na lumalabag at buong 
pusong susuportahan ang pulis at mga tagausig sa laban upang mawakasan ang paglaganap ng 
krimen sa California. Hindi ako isang elitistang pulitiko na uhaw sa kapangyarihan. Buong 
pagpapakumbaba kong hinihiling ang inyong boto. Isa akong taong may positibong pananaw. 
Gawin nating ginintuang muli ang California! 
ElectElder.com 

Joel Ventresca | DEMOKRATIKO 

Malinis-Independiyente-Berniekratiko-Demokratiko. Paparating na ang Bagong Pamumunong 
Magdudulot ng Pagkakaiba at Mahalagang Pagbabago. Sa loob ng mahigit 25 taon bilang isang 
tagapagsulong ng kapayapaan sa San Francisco, walang takot akong nakipaglaban sa 
Pinakatiwaling Makina sa California at Amerika na nagkamal ng hindi masukat na kapangyarihan at 
kayamanan, nandaya sa sistema ng ekonomiya at pulitika upang gawing mas mayaman ang mga 
napakayaman, at nagdulot ng malalawak na pag-uusig sa kriminal. 34 Taong ng Mahusay na 
Premyadong Serbisyo sa Publiko: Administrador, Taga-analisa, at Eksperto sa Panganib sa 
Kaligtasan at Seguridad na nagtayo sa nangunguna sa industriyang Lungsod at County ng 
San Francisco International Airport upang maging napakalakas na ekonomiya na gumagawa ng 
300,000 trabaho at $62.5 bilyong benta sa negosyo taun-taon (1987–2018); Punong Katuwang 
at Espesyalista sa Pagtanda ng Kagawaran, Komisyon ng Pagtanda ng Lungsod at County ng San 
Francisco (1981–1984). Mga Dating Posisyon sa Pamumuno na Malaki ang Epekto: Runner-up ng 
Partidong Demokratiko para sa Alkalde ng San Francisco noong 2019; Komisyonado ng Kapaligiran 
ng Lungsod at County ng San Francisco; Presidente, Koalisyon para sa Mga Kapitbahayan sa 
San Francisco; Tagapagpaganap na Miyembro ng Lupon, SEIU; Matagumpay na Community 
Organizer na kilala sa buong bansa. Edukasyon: Tinuruan ng Heswita; Pagkadalubhasa sa Public 
Administration, Unibersidad ng San Francisco. Mga Katangian ayon sa Media: “bayani”; 
“matapang”; “matatag”; “may prinsipyo”; “matapat”; “malinis ang pagkatao”; “liberal”; 
“progresibo”; “makakaliwa”; “maunawain”; “maraming nalalaman”. Pamilya: Anak ng Italian 
American na guro ng agham at tagapamahala ng tahanan; Nagpakasal sa isang Asian American na 
imigrante; May kaugnayan sa mga lumagda sa Deklarasyon ng Kalayaan at Saligang-batas. 
Platform: Ipapatupad ang pangkalahatang de-kalidad na pangangalagang pangkalusugan at 
edukasyon; Itataas ang pinakamaliit na sahod; Babaligtarin ang lumalaking hindi pagkakapantay sa 
ekonomiya; Wawakasan ang kawalan ng tirahan at kahirapan; Lilipat papunta sa mga zero-carbon 
na emisyon; Pasisiglahin ang inklusibong may partisipasyong demokrasya; Aalisan ng 
kapangyarihan ang nangungunang 1% ng elitista sa ekonomiya; Bibigyang-daan ang mga hindi 
marahas na sama-samang pagkilos; Gagawa ng makatarungan, maaaring tirahan at maunlad na 
California para sa lahat. Bilang isang prominenteng 99% Tagabago ng Interes ng Publiko na 
Demokratiko, na tumanggap ng 111,000 boto sa halalan sa San Francisco, mamumuno ako bilang 
pinakamabisang progresibong gobernador ng Amerika. 

3934 Ortega Street, San Francisco, CA 94122-3944 
Tel: (415) 941-7945 | E-mail: joelventresca@gmail.com | joelventresca.com 

Ang pagkakasunud-sunod ng mga pahayag ay pinagpasyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga kandidato 
para sa pagpapaalis sa katungkulan at ang katumpakan ay hindi sinuri ng sinumang opisyal na ahensiya. Ang bawat pahayag ay boluntaryong ibinigay at binayaran 
ng kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan. Ang mga kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging 
kuwalipikadong lumitaw sa balota. 

http://www.ElectElder.com
mailto:joelventresca@gmail.com
http://www.joelventresca.com
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Jeremiah “Jeremy” Marciniak | WALANG KINAKATIGANG PARTIDO 

Maghanap sa YouTube 

Facebook: people/Jeremiah-Marciniak/100070443693256 

Walang 
Isinumiteng 

Larawan 

Jacqueline McGowan | DEMOKRATIKO 

Bilang isang katutubo sa California at 18 taong beterano ng Wall Street na may 7 taong karanasan 
bilang tagapayo sa kanabis, talagang pamilyar ako sa kung paano sinira ng pulitika gaya ng 
nakasanayan ang paglulunsad ng kinokontrol na merkado ng kanabis. Unti-unting nawawala ang 
mga kinakailangang trabaho at kita mula sa buwis mula sa maliliit na negosyo at panahon na para 
kumilos. Magagawa natin at papangasiwaan ko ang isang patas na merkado ng kanabis na may 
benepisyo sa ekonomiya para sa lahat ng taga-California, babawiin ang ating wastong tungkulin 
bilang sentro ng pandaigdigang industriyang ito ng hinaharap. Noong sinimulan na ng Sacramento 
ang pagkontrol sa kanabis noong 2014, sinimulan kong subaybayan ang patakaran at bumuo ng 
mga ugnayan sa 482 lungsod at 58 county sa pamamagitan ng pangunguna sa isang online na 
forum ng patakaran. Nauunawaan ko ang marami sa mga hamon ng ating mga lokal na 
pamahalaan at nakapagdulot ako ng pagbabago sa Capitol kahit na mahirap. Samantala, ang labis 
na pagkontrol at labis na pagbubuwis ay nagresulta sa isang magulang klima ng negosyo na 
humantong sa isang merkadong pinaghaharian ng iilang panalo, na kadalasang pagmamay-ari ng 
mga banyagang kumpanya. Hindi ako maaaring manood na lang habang naghihirap ang mga 
may-ari ng maliit na negosyo na aking mga katrabaho (at inyong mga kapitbahay), na humahantong 
sa mga pagpapakamatay habang hindi natutupad ang mga pangako at nagpapatuloy ang ilegal na 
merkado. Sa napakaraming paraan, mas mahusay ang magagawa ng California, kaya naman ngayon 
na ang panahon para sa bagong pamumuno. Karapat-dapat tayo sa isang matatag, masigla at may 
maayos na pamamahala na industriya ng kanabis, na nagmamalaking nakatayo sa tabi ng ating 
mga tagapagsulong ng bago at negosyante na siyang tinitingnan ng mundo. Magagawa nating ibalik 
ang California sa tamang landas. Iboto si Jacqueline McGowan at bisitahin ang Jackie4Gov.org. 

952 School St., Suite 364, Napa, CA 94559 
Tel: (925) 758-3335 | E-mail: vote@Jackie4Gov.org | Jackie4Gov.org 

Ang pagkakasunud-sunod ng mga pahayag ay pinagpasyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga kandidato 
para sa pagpapaalis sa katungkulan at ang katumpakan ay hindi sinuri ng sinumang opisyal na ahensiya. Ang bawat pahayag ay boluntaryong ibinigay at binayaran 
ng kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan. Ang mga kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging 
kuwalipikadong lumitaw sa balota. 

mailto:vote@Jackie4Gov.org
http://www.facebook.com/people/Jeremiah-Marciniak/100070443693256
http://www.Jackie4Gov.org
http://www.Jackie4Gov.org
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Daniel Mercuri | REPUBLIKANO 

Bilang isang ama, si Hesus ang aking pundasyon. Bilang isang beterano, pinaparangalan ko pa rin 
ang aking sinumpaan. Bilang isang may-ari ng negosyo, naniniwala akong isa tayong komunidad na 
hindi naghahanap ng kita. Bilang isang makabayan, lalaban ako upang kumbinsihin ang 
pamahalaan na pakainin ang mga tao. 

4335 Van Nuys Blvd., #340, Sherman Oaks, CA 91403 
Tel: (805) 428-5315 | E-mail: danielmercuri@danielforcalgovernor.com 
Danielforcalgovernor.com | Facebook: DanielMercuriforCAGov 
Twitter: Dan_Mercuri | Instagram: danielmercuriforcagovernor 
Iba pa: youtube.com/channel/UCy-bRErDbiJtjVEtk8VdKLg (Daniel Mercuri para sa Gobernador) 

Dan Kapelovitz | LUNTIAN 

Inaaprubahan mo ba? 

7119 W. Sunset Blvd., #999, West Hollywood, CA 90046 
Tel: (323) 839-6227 | E-mail: Dan@radicallawcenter.com | Kapelovitz.com 
Facebook: kapelovitz 

Ang pagkakasunud-sunod ng mga pahayag ay pinagpasyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga kandidato 
para sa pagpapaalis sa katungkulan at ang katumpakan ay hindi sinuri ng sinumang opisyal na ahensiya. Ang bawat pahayag ay boluntaryong ibinigay at binayaran 
ng kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan. Ang mga kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging 
kuwalipikadong lumitaw sa balota. 

mailto:danielmercuri@danielforcalgovernor.com
mailto:Dan@radicallawcenter.com
http://www.Danielforcalgovernor.com
http://www.facebook.com/DanielMercuriforCAGov
http://www.twitter.com/@Dan_Mercuri
http://www.instagram.com/danielmercuriforcagovernor
http://www.youtube.com/channel/UCy-bRErDbiJtjVEtk8VdKLg
http://www.Kapelovitz.com
http://www.facebook.com/kapelovitz
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Kevin Kiley | REPUBLIKANO 

Dati, California ang estado kung saan maaaring umunlad ang sinuman. Ito na ngayon ang estado 
kung saan maraming hindi makapaghintay na umalis. Para sa kapakanan ng estadong mahal natin, 
hinihiling ko sa mga botante na bigyan ng pagkakataon ang pagbabago. Limang taon na ang 
nakakalipas, tumakbo ako para sa Lehislatura bilang tagalabas. Nagturo ako sa mataas na paaralan 
sa inner na lungsod ng Los Angeles, nag-usig ng mga kaso laban sa mararahas na felon, at 
ipinagtanggol ang Saligang-batas sa ating mga korte. Simula noong nanungkulan ako, lumaban ako 
upang mawala ang katiwalian sa Capitol ng Estado. Ako lang ang tagagawa ng batas na tumanggi 
sa lahat ng pagpopondo sa espesyal na interes. Tinanggihan ko ang taunang $40,000 na allowance 
at tinanggihan ang pagtaas ng sweldo. Kumilos ako upang wakasan ang mga benepisyo tulad ng 
isang pribadong opisina ng DMV para sa mga mambabatas. Ako ang may-akda ng makabagong 
batas sa kalayaan sa pagpapahayag, kaligtasan ng publiko, pagpili ng paaralan, reporma sa 
katarungan para sa kriminal, at artipisyal na katalinuhan. Ngunit nakita ko ring sira ang 
pamahalaan ng ating estado. Puno ng katiwalian ang ating Capitol. Pinaglilingkuran ng ating mga 
pinuno sa pulitika ang mga espesyal na interes sa halip na ang interes ng publiko. Ito ang dahilan 
kaya nagbabayad tayo ng mga pinakamataas na buwis sa gasolina habang nagmamaneho sa mga 
pinakamalalim na lubak. Ito ang dahilan kaya gumagastos tayo ng bilyon-bilyon pa sa kawalan ng 
tirahan habang lumalala ang problema. Sa California, tayo ang may pinakamalaking sakripisyo at 
nakakakuha ng pinakamaliit bilang kapalit. Hindi ito ang nararapat sa mga mamamayan ng 
California. Kung mahahalal, agad akong magpapatawag ng Espesyal na Sesyon ng Lehislatura 
upang matugunan ang ating mga bumabagsak na paaralan, tumataas na halaga ng pamumuhay, 
tumataas na antas ng krimen, at nakakabiglang kawalan ng tirahan. Panahon na para bumalik sa 
pangunahing kasanayan at ipanumbalik ang integridad sa pamahalaan ng estado. 

KileyForCalifornia.com | Facebook: KevinKileyCA | Twitter: KevinKileyCA 
Instagram: kevinpkiley 

Chauncey “Slim” Killens | REPUBLIKANO 

Iboto Ninyo Ako Bilang Gobernador ng Mga Tao 

Tel: (916) 562-2744 | E-mail: chaunceyslimkillensforgovernor@gmail.com 
witnessinthepublicsquare.com 

Ang pagkakasunud-sunod ng mga pahayag ay pinagpasyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga kandidato 
para sa pagpapaalis sa katungkulan at ang katumpakan ay hindi sinuri ng sinumang opisyal na ahensiya. Ang bawat pahayag ay boluntaryong ibinigay at binayaran 
ng kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan. Ang mga kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging 
kuwalipikadong lumitaw sa balota. 

mailto:chaunceyslimkillensforgovernor@gmail.com
http://www.KileyForCalifornia.com
http://www.facebook.com/KevinKileyCA
http://www.twitter.com/KevinKileyCA
http://www.instagram.com/kevinpkiley
http://www.witnessinthepublicsquare.com
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Patrick Kilpatrick | DEMOKRATIKO 

200 pelikula/patok na palabas sa TV bilang pangunahing aktor, screenwriter, producer ng pelikula, 
eksperto sa pananalapi para sa pandaigdigang pelikula. Hollywood pabalik sa California. Ibalik ang 
produksyon ng pelikula/TV, mga industriyang sensitibo sa kapaligiran—ibabalik lahat ng trabahong 
iyon sa pamamagitan ng mas malalaking insentibo. Iangat ang ating mga paaralan sa pamamagitan 
ng pagtiyak na makakaabot ang pagpopondo sa mga programang pambata at mga guro. Ang ating 
pre-K hanggang sa mga kolehiyo sa komunidad ay dapat maging pinakamahusay sa bansa. Babaan 
ang mga buwis. Zero tolerance para sa krimen na may advanced na pagsasanay at reporma para sa 
pulis. Sugpuin ang kawalan ng tirahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahahalagang serbisyo 
at trabahong kinakailangan. I-secure ang mga hangganan, patas na hustisya para sa lahat—daan 
patungo sa pagiging mamamayan na may multa para sa ilegal na pagpasok. Hilumin ang California! 
Nagkakaisang California—IISA tayo! Agarang pagpapatupad ng 25% perang rebate para sa 
paggastos sa loob ng estado para sa nakabetong pelikula/TV media, mga video game, at 
potograpikong proyekto. Pagpapalawak ng highway sa masisikip na chokepoint. Pederal/ 
Pang-estadong subsidiya para sa eco solar at wind power pag-retrofit, kasama na ang mga 
subsidiya sa pag-install ng Landlord. Paggawa ng malawakang lakas-paggawa para sa pagpapanatili 
sa sunog sa gubat, mga programa ng pag-recycle, paglilinis ng dalampasigan/pagpepreserba ng 
karagatan, pagpapaganda ng paaralan, bukas na espasyo at highway. Pagsunod ng buong estado sa 
isahang gamit na mga biodegradable na utensil/pakete. Malalaking multa para sa mga nagdudulot 
ng polusyon sa industriya. Mga mandato para sa halamang nakakatagal sa tagtuyot. 

E-mail: kilpatrick203@gmail.com | patrickkilpatrick.com | kilpatrickforgovernor.com 
udflms.com | Facebook: ImPatKilpatrick | Instagram: patrickkilpatrick 

Walang 
Isinumiteng 

Larawan 

Denver Stoner | REPUBLIKANO 

May seryosong kakulangan ng mabuting asal at paglilingkod ng namumuno sa mga opisyal ng 
pamahalaan ngayon, na humantong sa pagpangit kung paano isinasagawa ang mga responsibilidad 
sa lipunan at pananalapi, na nagresulta sa hindi pagbibigay sa mga tao ng ating estado ng kanilang 
mga karapatan at kalayaan batay sa konstitusyon at mula sa Diyos. Panahon na para ibalik ang 
Diyos sa ating proseso ng pamamalakad upang mapanumbalik ang kagitingan ng estado ng 
California. Inilaan ko ang aking buhay sa paglilingkod at lubos akong iginagalang sa aking 
komunidad, kung saan naglingkod ako bilang isang unang tagaresponde, na isang kinatawan at 
bumbero sa loob ng 19 na taon. Bilang isang matagal nang mamamayan ng California, gusto ko ng 
isang mas maayos at mas magandang kinabukasan para sa ating mga anak at apo. Bilang isang 
konserbatibong Kristiyano na pabor sa Diyos, pabor sa buhay, pabor sa pamilya, pabor sa baril, 
pabor sa kalayaan, at pabor sa pagpapatupad ng batas, naniniwala akong magagawa ko ang 
tungkuling bigay ng Diyos na Gobernador ng California upang makapagpatupad ng maayos na 
pagbabago at maipanumbalik ang ating dakilang estado. StonerForGovernor@GMail.com 

3015 E. Highway 4, Murphys, CA 95247 
E-mail: stonerforgovernor@gmail.com 

Ang pagkakasunud-sunod ng mga pahayag ay pinagpasyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga kandidato 
para sa pagpapaalis sa katungkulan at ang katumpakan ay hindi sinuri ng sinumang opisyal na ahensiya. Ang bawat pahayag ay boluntaryong ibinigay at binayaran 
ng kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan. Ang mga kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging 
kuwalipikadong lumitaw sa balota. 

mailto:kilpatrick203@gmail.com
mailto:StonerForGovernor@GMail.com
mailto:stonerforgovernor@gmail.com
http://www.patrickkilpatrick.com
http://www.kilpatrickforgovernor.com
http://www.udfilms.com
http://www.facebook.com/ImPatKilpatrick
http://www.instagram.com/patrickkilpatrick
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Jenny Rae Le Roux | REPUBLIKANO 

Tumatakbo si Jenny Rae Le Roux upang mapalaya ang California upang mabuhay, makapagtrabaho, 
at makahinga ulit ang mga taga-California. Binigo tayo ng mga pulitikong karera ang pamumulitika. 
Dati, pangarap ng mga taong pumunta sa California upang magkaroon ng kalayaan at kasaganaan. 
Ngayon, tumatakas sa bangungot ang mga taga-California: matataas na halaga ng pamumuhay at 
mas matataas na buwis, habang tumataas ang krimen at kawalan ng trabaho. Mali ang 
pamamahala sa ating mga paaralan, na may labis na kurikulum. Palaging may sunog, kulang ang 
tubig; hindi rin natin mapanatiling bukas ang kuryente. Ang ating mga pinuno ay hindi epektibo, 
hindi maabot, at nabubuhay nang walang kahihinatnan—ngunit masaya silang gastusin ang inyong 
pera at sabihin sa inyo kung paano mabuhay. Si Jenny Rae ay naiiba. Tumatanggap siya ng mga 
responsibilidad at nagbibigay ng mga resulta. Isa siyang pinunong humuhubog sa kultura. Isa 
siyang negosyanteng nagpapatakbo ng mga organisasyon kung saan mahalaga ang mga 
kakalabasan. Pinalago niya ang mga startup at naging mga pandaigdigang negosyo sa 
pamamagitan ng pagpapaliit sa mga gastusin at paghihimok ng pagbabago. At ginawa niya ang 
lahat ng ito habang nagtataguyod ng isang pamilya. Para kay Jenny Rae, ang serbisyo sa publiko ay 
paglalatag ng karapatang paglingkuran ang kanyang mga interes upang mapaglingkuran niya ang 
bawat taga-California. Bilang tagapagpaganap ng estado, gagawin niya kung ano ang palagi niyang 
ginagawa: sundin ang datos sa mga sentido kumon na solusyon. Bilang tagalabas, may obligasyon 
lang siya sa mga mamamayan ng California. Bilang isang nagtatrabahong taga-California, hindi niya 
sasabihin sa inyong gawin ang anumang bagay na hindi niya gustong gawin. At bilang isang ina, 
naniniwala siyang mas maganda ang nararapat sa mga bata sa California: nararapat sila sa isang 
malaya at masaganang hinaharap sa California. Papanagutin niya ang mga pulitiko at siya ang 
magsasalita para sa mga walang boses, makikipaglaban para sa kalayaang mabuhay, magtrabaho, 
at huminga ulit. 

1095 Hilltop Drive, Suite 277, Redding, CA 96003 
Tel: (530) 691-0434 | E-mail: hello@jennyraeca.com | jennyraeca.com 
Facebook: jennyraeca | Twitter: jennyraeca | Instagram: jennyraeca 
Iba pa: youtube.com/c/jennyraelerouxca 

Michael Loebs | WALANG KWALIPIKADONG KINAKATIGANG PARTIDO 

Binibigo ng mga Demokratiko at Republikano ang California, kinakatawan nila ang kanilang mga 
partido o karera, hindi ang ating mga interes. Bilang isang nagtuturo ng agham na pampulitika na 
isinilang sa California at chairperson ng Pambansang Partido ng California, ibabalik ko sa mga 
botante ang pulitika sa California. 

1017 L St., #294, Sacramento, CA 95814 
E-mail: michael.loebs@californianational.party | LoebsForCA.com 
Facebook: VoteCNP | Twitter: vote_cnp | Instagram: vote_cnp 

Ang pagkakasunud-sunod ng mga pahayag ay pinagpasyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga kandidato 
para sa pagpapaalis sa katungkulan at ang katumpakan ay hindi sinuri ng sinumang opisyal na ahensiya. Ang bawat pahayag ay boluntaryong ibinigay at binayaran 
ng kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan. Ang mga kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging 
kuwalipikadong lumitaw sa balota. 

mailto:hello@jennyraeca.com
mailto:michael.loebs@californianational.party
http://www.jennyraeca.com
http://www.facebook.com/jennyraeca
http://www.twitter.com/jennyraeca
http://www.instagram.com/jennyraeca
http://www.youtube.com/c/jennyraelerouxca
http://www.LoebsForCA.com
http://www.facebook.com/VoteCNP
http://www.twitter.com/@vote_cnp
http://www.instagram.com/vote_cnp
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David Lozano | REPUBLIKANO 

Si David Lozano lang ang kandidatong may totoong solusyon sa kawalan ng tirahan. Pumunta sa 
Lozanoforcalifornia.com upang mabasa ang tungkol sa kanyang mga solusyon sa mga problema 
ng California, gaya ng Reporma sa Pulis, Abot-kayang Pabahay, Pagbabawas ng Mga Buwis at higit 
pa. Si David ay isang katutubong mamamayan ng California, isang abugado na may mahigit 
28 taong karanasan, dating Siyerip ng Los Angeles at nakapagtrabaho na sa mahigit 10 bansa sa 
buong mundo, gaya ng Egypt, Turkey, Australia, Mexico, Maldives at Greece. Si David ay may Digri 
sa Agham na Pampulitika at Doktorado sa Batas. Si David ay kasalukuyang opisyal 
na tagapagpaganap at isang nangungunang negosyador. Gawing makabuluhan ang inyong boto 
upang mawakasan ang kawalan ng tirahan sa pamamagitan ng pagboto kay David Lozano 
bilang Gobernador. 

P.O. Box 1090, San Gabriel, CA 91778-1090 
Tel: (626) 521-5660 | E-mail: davidlozanolaw@gmail.com | lozanoforcalifornia.com 

Walang 
Isinumiteng 

Larawan 

Denis Lucey | WALANG KINAKATIGANG PARTIDO 

Bilang isang guro ay nanumpa akong itataguyod ang Saligang-batas ng Estados Unidos. Sinasabi sa 
akin ng umiiyak na balisang mag-aaral ng kindergarten, “Mahal ko ang nanay ko, mahal ko ang 
tatay ko, bakit hindi ko sila puwedeng mahalin nang pantay sa pamamagitan ng pagtira ng kalahati 
ng panahon sa bawat isa?” Gusto ng aking mangiyak-ngiyak na estudyante ng 50 50 na kasunduan 
sa Kustodiya sa Bata na inirerekomenda sa Sugnay ng Patas na Proteksyon ng ika-14 na Susog, 
iginagalang ko ang mga estudyante ng California. 

Iba pa: linkedin.com/in/denis-lucey-88554991 

Ang pagkakasunud-sunod ng mga pahayag ay pinagpasyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga kandidato 
para sa pagpapaalis sa katungkulan at ang katumpakan ay hindi sinuri ng sinumang opisyal na ahensiya. Ang bawat pahayag ay boluntaryong ibinigay at binayaran 
ng kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan. Ang mga kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging 
kuwalipikadong lumitaw sa balota. 

mailto:davidlozanolaw@gmail.com
http://www.Lozanoforcalifornia.com
http://www.linkedin.com/in/denis-lucey-88554991
http://www.lozanoforcalifornia.com
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Adam Papagan | WALANG KINAKATIGANG PARTIDO 

Love U 

6727 ¹⁄8 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 90028 
Tel: (310) 614-4163 | E-mail: ADAMPAPAGAN@gmail.com | adamforgov.com 
Facebook: ADAMPAPAGAN | Twitter: ADAMPAPAGAN | Instagram: ADAMPAPAGAN 
Iba pa: TikTok@ADAMFORGOV | youtube.com/c/deltalkshow 

Robert C. Newman II | REPUBLIKANO 

Hindi isang pulitiko ngunit isang tagapaglingkod ng publiko na kuwalipikado na may AA, BA 
(zoology/chemistry), MA (theoretical/research), Ph.D. (clinical research psychology, mga 
siyentipikong lathalain), may asawa nang 60 taon na may 2 anak at 2 apo. Lumipat mula sa 
Michigan papuntang San Diego (1944) kung saan naglingkod ang aking ama sa Hukbong-dagat. 
Pabor sa Diyos, pabor sa buhay, tradisyonal na pag-aasawa, Saligang-batas ng U.S., Mga Karapatan 
ayon sa Pangalawang Susog, legal na imigrasyon, agrikultura, maliit na negosyo, mga trucker; 
Pagpili ng Paaralan. Isang makabayan na iginagalang ang mga beterano. Laganap sa California ang 
kahirapan, kawalan ng trabaho, mga marahas na krimen, at buwis habang ang mga paaralan ay 
kasama sa pinakapangit. Ang nakakapinsalang kumokontrol na kapaligiran ay pumapatay ng mga 
negosyo. Limitahan ang pagbibigay-diin ng pamahalaan sa responsibilidad ng indibidwal. 
Nakakamangha ang Deklarasyon ng Kalayaan, ang Saligang-batas ng US na hango sa 
pananampalataya sa Diyos ng ating Amang Tagapagtatag. Protektahan ang soberanya ng estado, 
Buksan ang California, dagdagan ang maiuuwing bayad, magtabi ng mga pensyon, ibalik ang mga 
paaralan sa lokal na kontrol, bigyan ng mas maraming tubig ang mga magsasaka, bawasan ang 
mga buwis, bawasan ang mga regulasyon, ipanumbalik ang mga karapatang ayon sa 
Saligang-batas—kasama na ang mga karapatan sa baril at paliitin ang pamahalaan. Mga 
makatotohanang solusyon para sa walang tirahan. 

P.O. Box 7074, Redlands, CA 92375 
Tel: (909) 801-4630 | E-mail: Newman4governor@gmail.com 
Newman4governor.com 

Ang pagkakasunud-sunod ng mga pahayag ay pinagpasyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga kandidato 
para sa pagpapaalis sa katungkulan at ang katumpakan ay hindi sinuri ng sinumang opisyal na ahensiya. Ang bawat pahayag ay boluntaryong ibinigay at binayaran 
ng kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan. Ang mga kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging 
kuwalipikadong lumitaw sa balota. 

mailto:ADAMPAPAGAN@gmail.com
mailto:Newman4governor@gmail.com
http://www.adamforgov.com
http://www.facebook.com/ADAMPAPAGAN
http://www.twitter.com/@ADAMPAPAGAN
http://www.instagram.com/ADAMPAPAGAN
http://www.TikTok.com/TikTok@ADAMFORGOV
http://www.youtube.com/c/deltalkshow
http://www.Newman4governor.com
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John R. Drake | DEMOKRATIKO 

Si John ay kamakailang nagtapos sa kolehiyo sa komunidad na may digri sa Agham na Pampulitika. 
Ang kanyang pokus sa nagpapatuloy na edukasyon ay Pamahalaan at Paggawa ng Patakaran. 

8338 Lakewood Circle, Ventura, CA 93004 
Tel: (805) 794-7950 | E-mail: johnrobertdanieldrake@gmail.com | johnrdrake.com 
Facebook: JohnDrakeforGovernorofCalifornia | Twitter: johnrobertdrake 
Instagram: johnrobertdrake | Iba pa: instagram.com/john.r.drake 

Ted Gaines | REPUBLIKANO 

Pumunta ang aking pamilya sa California noong 1853 at nagtagumpay sa magulong ekonomiya ng 
Gold Rush. Habambuhay akong magpapasalamat para sa estadong ito at nakatuon ako sa 
hinaharap na kasingkinang ng ating nakaraan. Ngunit napakalayo na natin sa malayang kapaligiran 
na nakaakit ng mga nangangarap noong ’49. Hindi na maaaring magkaroon ng Gold Rush ang 
California ngayon. Agad itong ipapatigil ng pamahalaan, kokontrolin at bubuwisan ito hanggang sa 
mawala. Bilang Gobernador, ipapanumbalik ko ang kalayaan at pangako na naging dahilan kung 
bakit ang California ay isang hindi matatawarang destinasyon para sa mga tagapagtayo at tagagawa 
mula sa buong mundo, at itutulak ko ang pagiging abot-kaya upang hindi mahirapan ang mga 
pamilya ng gitnang uri sa presyo sa ating estado. Isa akong mambabatas na may puro A na antas 
mula sa Kapisanan ng Mga Nagbabayad ng Buwis ng Howard Jarvis at ganap kong ipagtatanggol 
ang Proposisyon 13 at pipigilan ko ang mga pagtatangkang pagtaas sa buwis. Kakaltasan ko ang 
mga regulasyon at lilimitahan ang mga bayarin na nagtutulak sa mga presyo ng pabahay upang 
hindi maabot ng mga nagsisimulang pamilya. Ipapawalang-bisa ko ang buwis sa gasolina at 
gagamitin ang sobrang pangkalahatang pondo ng estado upang itayong muli ang ating dating 
magandang sistema ng kalsada nang walang $5 kada galon na gasolina. Papanagutin ang mga 
kriminal, at hindi ko aalisin ang mga baril sa mga mamamayang sumusunod sa batas habang 
ibinabalik ang 70,000 felon sa ating mga kalye. Ipaglalaban ko ang bagong imbakan ng tubig gaya 
ng Sites Reservoir upang hindi na bigyan ng rasyon ang mga pamilya, at makamit ng mga 
magsasaka ang bawat patak na kailangan nila. Susuportahan ko ang maaasahan, abot-kaya, at 
maraming enerhiya upang hindi na tayo makaranas ng mga blackout at makagawa ng kahirapan sa 
enerhiya. Pabor sa buhay, pabor sa pamilya. “Kung walang mithiin, maglalaho ang mga tao.” 
Kawikaan 29:18. TedGaines.com 

5170 Golden Foothill Parkway, El Dorado Hills, CA 95762 
Tel: (916) 773-8000 | E-mail: Ted@TedGaines.com | TedGaines.com 
Facebook: TedGaines | Twitter: TedGaines 

Ang pagkakasunud-sunod ng mga pahayag ay pinagpasyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga kandidato 
para sa pagpapaalis sa katungkulan at ang katumpakan ay hindi sinuri ng sinumang opisyal na ahensiya. Ang bawat pahayag ay boluntaryong ibinigay at binayaran 
ng kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan. Ang mga kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging 
kuwalipikadong lumitaw sa balota. 

mailto:johnrobertdanieldrake@gmail.com
mailto:Ted@TedGaines.com
http://www.johnrdrake.com
http://www.facebook.com/JohnDrakeforGovernorofCalifornia
http://www.twitter.com/@johnrobertdrake
http://www.instagram.com/johnrobertdrake
http://www.instagram.com/john.r.drake
http://www.TedGaines.com
http://www.TedGaines.com
http://www.facebook.com/TedGaines
http://www.twitter.com/@TedGaines
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Sam L. Gallucci | REPUBLIKANO 

Tumatakbo ako para sa Gobernador dahil inalis sa atin ang California na kilala natin. Hindi na ito 
ang Ginintuang Estado. Nararamdaman ng marami sa mga taga-California na wala na tayong boses. 
Wala na tayong kumpiyansa na mahalaga ang ating boto at naniniwalang nawawala na sa atin ang 
mga pinapahalagahan natin sa California. Dapat nating ibalik ang California sa mga mamamayan 
nito. Dapat tayong magbigay ng pamumunong may moralidad, katotohanan, at pagiging bukas. 
Dapat nating protektahan ang ating mga anak, ating mga pamilya, ating maliliit na negosyo, ating 
mga trabaho, at dapat nating lutasin ang krisis sa kawalan ng tirahan. Bilang isang tagapagpaganap 
ng negosyo, mayroon akong karanasan sa totoong mundo sa paggawa ng mga trabaho at bilang 
isang Pastor mayroon ako ng napatunayang karanasan sa pagiging maunawain na tumutugon sa 
krisis sa kawalan ng tirahan sa aking county sa loob ng 14 na taon. Mayroon akong 
kumprehensibong plano upang tugunan ang krisis na ito sa pagiging makatao. Ngayon, tinatawag 
ako ng mga mayaman, mahirap, walang tirahan, at migrante na kanilang pastor. Kailangan natin ng 
totoong taga-California hindi ng isa pang pulitikong karera ang pamumulitika. Bilang inyong 
Gobernador, magtatrabaho ako araw-araw upang maibalik ang ating pamahalaan sa mga 
mamamayan nito. Hinihiling ko ang inyong boto upang maipanumbalik ang Pangarap na 
Magandang Buhay sa California! Bisitahin ang SamGallucci.com. 

P.O. Box 1032, Oxnard, CA 93032 
Tel: (949) 445-0154 | E-mail: gallucciforgovernor@gmail.com | samgallucci.com 
Facebook: SamGallucciForGovernor | Twitter: @Gallucci4C 
Instagram: gallucci4california 

Anthony Trimino | REPUBLIKANO 

Si Anthony Trimino ay ang CEO ng isa sa pinakamabilis na lumalagong pribadong kumpanya sa 
Amerika. Siya din ang apo ng isang imigrante na tumakas sa komunistang Cuba upang makamit 
ang Pangarap na Magandang Buhay sa Amerika. Isang pangarap na pinaniniwalaan niyang 
unti-unting namamatay dito sa California. Ipapanumbalik ni Anthony ang pangakong kalayaan para 
sa ating mga anak, para sa ating mga pamilya at para sa ating hinaharap. Sa paghalal kay Anthony, 
makakatiyak na mayroon tayong mga diskarte sa patakaran na uunahin ang pamilya na nakabatay 
sa kanyang malakas na pundasyon ng pananampalataya. Poprotektahan niya ang ating mga anak, 
poprotektahan ang ating mga negosyo, poprotektahan ang ating karapatang magsamba at 
magsisikap upang mapalaya ang California mula sa mga kamay ng tusong pamahalaan— 
nang tuluyan. 

874 Spectrum Center Dr., Irvine, CA 92618 
Tel: (562) 271-3878 | E-mail: ATrimino@AnthonyTrimino.com | AnthonyTrimino.com 
Twitter: ATrimino | Instagram: @atrimino 

Ang pagkakasunud-sunod ng mga pahayag ay pinagpasyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga kandidato 
para sa pagpapaalis sa katungkulan at ang katumpakan ay hindi sinuri ng sinumang opisyal na ahensiya. Ang bawat pahayag ay boluntaryong ibinigay at binayaran 
ng kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan. Ang mga kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging 
kuwalipikadong lumitaw sa balota. 

mailto:gallucciforgovernor@gmail.com
mailto:ATrimino@AnthonyTrimino.com
http://www.SamGallucci.com
http://www.SamGallucci.com
http://www.facebook.com/SamGallucciForGovernor
http://www.twitter.com/@Gallucci4C
http://www.instagram.com/gallucci4california
http://www.AnthonyTrimino.com
http://www.twitter.com/@ATrimino
http://www.instagram.com/@atrimino
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Daniel Watts | DEMOKRATIKO 

Isipin ang isang California na may mga libreng pampublikong kolehiyo na iginagalang ang 
malayang pagpapahayag. Protektahan ang mga karapatan ayon sa saligang-batas at mas mataas na 
edukasyon. Iboto WattsforGovernor.com. 

407 Alvarado Terrace, Vista, CA 92084 
Tel: (619) 663-5833 | E-mail: governorwatts@gmail.com | wattsforgovernor.com 
Facebook: governorwatts | Twitter: governorwatts | Instagram: governorwatts 
Iba pa: youtube.com/governorwatts 

Nickolas Wildstar | REPUBLIKANO 

Ako lang ang kandidato para sa Gobernador na makakapagpanumbalik ng pananagutan, 
responsibilidad, at pagiging ayon sa saligang-batas sa California. Itinatag ang ating bansa ayon sa 
kalayaan, ngunit ngayon itinuturing na itong kakatwang ideya. Kaya naman hiniling ko sa inyong 
Maging Mapusok kayo at ihalal si Wildstar para sa Gobernador Ngayon! 

P.O. Box 13033, Fresno, CA 93794 
Tel: (818) 538-4878 | E-mail: wildstar@governorwildstar.com | Wildstar2022.com 
Facebook: wildstar2022 | Twitter: therealqball | Instagram: governorwildstar 
Iba pa: youtube.com/governorwildstar 

Ang pagkakasunud-sunod ng mga pahayag ay pinagpasyahan sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga kandidato 
para sa pagpapaalis sa katungkulan at ang katumpakan ay hindi sinuri ng sinumang opisyal na ahensiya. Ang bawat pahayag ay boluntaryong ibinigay at binayaran 
ng kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan. Ang mga kandidato para sa pagpapaalis sa katungkulan na hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging 
kuwalipikadong lumitaw sa balota. 

mailto:governorwatts@gmail.com
mailto:wildstar@governorwildstar.com
http://www.WattsforGovernor.com
http://www.WattsforGovernor.com
http://www.facebook.com/governorwatts
http://www.twitter.com/@governorwatts
http://www.instagram.com/governorwatts
http://www.youtube.com/governorwatts
http://www.Wildstar2022.com
http://www.facebook.com/wildstar2022
http://www.twitter.com/@therealqball
http://www.instagram.com/governorwildstar
http://www.youtube.com/governorwildstar


Pagpaparehistro ng Botante 
Kung nakarehistro na kayo upang bumoto, hindi na ninyo kailangang muling magparehistro maliban kung magpapalit 
kayo ng inyong pangalan, address ng tirahan, address na pangkoreo, o kung gusto ninyong magpalit o pumili ng 
partidong pampulitika. 

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

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

May-kondisyong Pagpaparehistro ng Botante 

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

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

Pagiging Pribado ng Impormasyon ng Botante: Ang impormasyon sa inyong apidabit ng pagpaparehistro ng botante 
ay gagamitin ng mga opisyal ng halalan upang magpadala sa inyo ng opisyal na impormasyon tungkol sa proseso ng 
pagboto, gaya ng inyong lugar ng botohan, at ng mga isyu at kandidatong makikita sa balota. Ang pangkomersiyong 
paggamit ng impormasyon sa pagpaparehistro ng botante ay ipinagbabawal ng batas at itinuturing na maliit na 
pagkakasala. Maaaring ibigay ang impormasyon ng botante sa isang kumakandidato para sa katungkulan, isang komite 
sa panukalang-batas ukol sa balota, o ibang tao para sa mga layuning nauugnay sa halalan, pag-aaral, pamamahayag, 
pulitika, o pamahalaan, alinsunod sa mapagpapasyahan ng Kalihim ng Estado. Ang mga numero ng lisensiya sa 
pagmamaneho at Social Security, o ang inyong lagda gaya ng ipinakikita sa kard ng pagpaparehistro ng botante, 
ay hindi maaaring ibigay para sa mga layuning ito. Kung mayroon kayong anumang tanong tungkol sa paggamit 
ng impormasyon ng botante o kung gusto ninyong mag-ulat ng pinaghihinalaang maling paggamit ng naturang 
impormasyon, pakitawagan ang walang bayad na Hotline ng Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957. 

Tingnan ang Inyong Katayuan Bilang Botante Online 

 
 

  

 

 
  

 

 
 

 
 

 
  

  
 
 

 
 

 
 

  
 

 

 

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

Gamitin ang Aking Katayuan Bilang Botante upang: 

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

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

Pumunta sa voterstatus.sos.ca.gov upang makapagsimula. 
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BUMOTO NANG LIGTAS sa mga Lokasyon ng Maagang Pagboto 

Magiging bukas ang isa o higit pang lokasyon ng maagang pagboto sa maraming county simula bago ang 
halalan sa Setyembre 14, 2021. Mag-aalok ang mga lokasyon ng pagboto ng pagpaparehistro ng botante, mga 
pamalit na balota, mga madaling magamit na aparato sa pagboto, at tulong sa wika. 

Maaari kayong makatulong na panatilihing ligtas ang mga lokasyon ng pagboto para sa mga botante at 
manggagawa sa halalan sa dalawang paraang ito: 

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

Maghanap ng malapit na drop box o lokasyon ng maagang pagboto sa caearlyvoting.sos.ca.gov o 
vote.ca.gov. 

2 Bumoto nang maaga. 
Kung personal kayong pupunta sa isang lokasyon ng pagboto, pumunta bago ang Araw ng Halalan. 
Magiging bukas ang isa o higit pang lokasyon ng pagboto sa maraming county bago ang Araw ng Halalan. 

Ang mga tanggapan sa halalan ay magsisimulang magpadala ng mga balota sa pagboto sa pamamagitan 
ng koreo sa mga botante ng California bago lumipas ang Agosto 16, 2021. Ang mga balotang ibabalik 
sa pamamagitan ng koreo ay dapat malagyan ng tatak bago lumipas ang Setyembre 14, 2021; ang mga 
balotang ibabalik sa ligtas na drop box ng balota ay dapat mailagay bago lumipas ang 8:00 p.m. sa 
Setyembre 14, 2021. 

Tulong para sa Mga Botanteng May Mga Kapansanan 
Naninindigan ang California sa pagtiyak na makakapagtala ang bawat botante ng kanilang balota nang pribado 
at independiyente. 

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

Para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa kung anong tulong ang iniaalok ng inyong county sa mga 
botanteng may mga kapansanan, pakitingnan ang Patnubay na Impormasyon para sa Botante ng inyong 
county, o makipag-ugnayan sa inyong county. Makikita ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng county sa 
sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices. 

Pagpaparehistro ng Botante sa Araw ng Halalan 
Nakalimutan ba ninyong magparehistro o isapanahon ang inyong pagpaparehistro ng botante? Walang 
problema! Maaari kayong magparehistro para bumoto at saka bumoto hanggang 8:00 p.m. sa Araw ng Halalan 
sa opisina ng halalan ng inyong county o sa anumang sentro ng pagboto o lugar ng botohan sa inyong county. 
Tinatawag na May-kondisyong Pagpaparehistro ng Botante ang prosesong ito, at karaniwang tinatawag na 
Pagpaparehistro ng Botante sa Parehong Araw. Ganito ito ginagawa: 

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

2. Kumumpleto ng kard sa pagpaparehistro ng botante o online na aplikasyon. 

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

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

Upang matuto pa tungkol sa May-kondisyong Pagpaparehistro ng Botante, bumisita sa vote.ca.gov. 

 29 

https://vote.ca.gov
https://vote.ca.gov
https://sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
https://vote.ca.gov
https://caearlyvoting.sos.ca.gov


 

 
 

 

BUMOTO NANG LIGTAS Gamit ang Inyong Balota sa Pagboto sa 
Pamamagitan ng Koreo 

Ang mga opisina ng halalan ay magsisimulang magpadala ng mga balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, 
na katulad ng nasa larawan sa ibaba, sa mga botante ng California bago lumipas ang Agosto 16, 2021. Ang mga 
balotang ibabalik sa pamamagitan ng koreo ay dapat malagyan ng tatak bago lumipas ang Setyembre 14, 2021; 
ang mga balotang ibabalik sa ligtas na drop box ng balota ay dapat mailagay bago lumipas ang 8:00 p.m. sa 
Setyembre 14, 2021. 

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

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

RETURN SERVICE REQUESTED 

OFFICIAL VOTE-BY-MAIL BALLOT MATERIAL 

Valentina Q. Voter 
5678 Seventh Ave, Apt 9863 
Franklin, HN 99999 –1278 

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

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

Lagdaan ito. 
Tiyaking tumutugma ang lagda sa sobre ng inyong balota sa lagda sa inyong lisensya sa 
pagmamaneho sa California/ID sa estado, o sa ID na ibinigay ninyo noong nagparehistro kayo. 
Paghahambingin ng opisina ng halalan sa inyong county ang mga ito upang maprotektahan ang 
inyong boto. 

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

Ibalik ito. 
Sa pamamagitan ng koreo—Tiyaking 
malalagyan ng tatak ang inyong 
balota bago lumipas ang 
Setyembre 14, 2021. 
Hindi kinakailangan ng selyo! 

Personal—Ihulog ang inyong balota sa 
ligtas na drop box, lugar ng botohan, 
sentro ng pagboto, o opisina ng halalan 
sa county bago lumipas ang 8:00 p.m. sa 
Setyembre 14, 2021. 

O 

Magiging bukas ang mga lokasyon ng pagboto sa lahat ng county bago ang Araw ng Halalan. Mag-aalok ang 
mga lokasyon ng pagboto ng pagpaparehistro ng botante, mga pamalit na balota, mga madaling magamit na 
aparato sa pagboto, at tulong sa wika. 
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MGA PETSANG DAPAT TANDAAN! 

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

Lin Lun Mar Miy Huw Biy Sab
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AGOSTO 
Agosto 16, 2021 
Unang araw ng pagboto sa 
pamamagitan ng koreo. 

Agosto 30, 2021 
Huling araw ng pagpaparehistro 
upang makaboto. Maaari kayong 
magparehistro “nang may 
kondisyon” at bumoto sa opisina ng 
halalan o lokasyon ng pagboto sa 
inyong county pagkatapos ng huling 
araw sa pagpaparehistro ng botante, 
hanggang sa Araw ng Halalan. 

 

 

 

 

 

SETYEMBRE 

Setyembre 14, 2021 
Araw ng Halalan!
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Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan 
sa Gobernador ng California 
Martes, Setyembre 14, 2021 

All California voters will receive a vote-by-mail ballot for the 
September 14, 2021, election. Learn more inside. 
English: (800) 345-VOTE (8683) TTY/TDD: (800) 833-8683 

Todos los votantes de California recibirán una boleta electoral 
de voto por correo para la elección del 14 de septiembre de 2021. 
Para preguntas o asistencia al votante, llame al número 
a continuación. 
Español /Spanish: (800) 232-VOTA (8682) 

所有加州選民將收到用於 2021 年 9 月 14 日選舉的郵
寄投票選票。如有疑問或需要提供選民協助，請致電
下列號碼。
中文 /Chinese: (800) 339-2857 

कै लिफोर्निया के सभी मतदाताओं को 14 लसतंबर, 2021 के चु्ाव के 
लिए “डाक द्ारा मतदा् करें” मतपत्र प्ापत होगा। प्श्नों या मतदाता 
सहायता के लिए, कृ पया ्ीचे ददए गए ्ंबर पर कॉि करें। 
हहनिदी /Hindi: (888) 345-2692

すべてのカリフォルニア州有権者には 2021 年 9 月 14 日
選挙の郵便投票用紙が送られます。お問い合わせまた
は有権者の支援に関しては、以下の番号までお電話く
ださい。
日本語 /Japanese: (800) 339-2865

អ្នកបោះប ្្ន តទំា ងអសប់ៅក្ន ងរដ្ឋ California នងទទួលោនសនក្ប ្្ន តនុ ឹ ឹ
បោះតាមសបំនុតតសតរាបក់ារបោះប ្្ន តបៅថ្ងៃទ ី14 ខែកញ្ញា  ្្ន ំ 2021។ 
សតរាបស់ណួំ រ ឬជនួំយអ្នកបោះប ្្ន ត សូមបៅមកបលែខាងបតកាម។ 
ខែមែរ /Khmer: (888) 345-4917 

모든 캘리포니아 유권자는 2021년 9월 14일 선거를 위한 우
편 투표지를 받게 됩니다. 문의 사항 또는 유권자 지원을 
원하시면, 아래 전화번호로 연락해주십시오. 
한국어 /Korean: (866) 575-1558 

Tatanggap ang lahat ng botante ng California ng balota para 
sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa halalan sa 
Setyembre 14, 2021. Para sa mga katanungan o tulong sa 
botante, mangyaring tawagan ang numero sa ibaba. 
Tagalog: (800) 339-2957 

ผู้ออกเสียงลงคะแนนในร
้

ฐัแคลิฟอรเ์นียทุกคนจะได ้
รบับัตรเลือกตังประเภทลงคะแนนเส

่้
ียงทางไปรษณีย ์

สำาหรบัการเลือกตังในวนัท ี 14 กันยายน 2021 หากม 
่
ี

คำาถามหรอืต้องการความช
้

ว่ยเหลือ กรุณาติดต่อท ี
หมายเลขด้านล่างน ี
ภาษาไทย/Thai: (855) 345-3933 

Tất cả các cử tri California đều sẽ nhận được lá phiếu 
bầu bằng thư cho kỳ bầu cử vào ngày 14 tháng Chín, 
2021. Nếu có thắc mắc hoặc cần giúp về bầu cử, xin 
gọi số điện thoại dưới đây. 
Việt ngữ/Vietnamese: (800) 339-8163 
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