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Patnubay na Impormasyon Para sa 
Botante ng County

ESPESYAL NA HALALAN
MAYO 4, 2021

(408) 299-VOTE (8683) o
Walang Bayad (866) 430-VOTE (8683)

May opsyon ang mga botante na tingnan ang Patnubay na Impormasyon 
Para sa Botante ng County sa online. 
Go Green-Upang hilingin na ihinto ang pagpapadala sa iyo ng papel na kopya 
ng patnubay na ito, kumpletuhin ang Form ng Kahilingan para sa Pagkilos 
ng Botante na nasa patnubay na ito, pag-scan sa QR code o pagbisita sa 
www.sccvote.org/gogreen.

MAHALAGANG PAUNAWA! Ito ay isang halalan na IPINAKOKOREO ANG LAHAT NG 
BALOTA. WALANG mga sentro sa pagboto para sa halalang ito. Upang bumoto sa halalang 
ito, gamitin ang ibinigay na kalakip na balota at sobre sa pagbabalik. Maaari ninyong ibalik ang 
inyong balota sa pamamagitan ng koreo, ihulog ito sa anumang Opisyal na Drop Box ng Balota, 
o bumoto nang personal sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante.
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Para sa tulong sa wika, mangyaring tumawag sa: (408) 299-VOTE (8683)
o

(866) 430-VOTE (8683) walang bayad  
o direkta sa

Ang County ng Santa Clara ay nagkakaloob ng mga materyal sa pagboto sa Ingles sa lahat ng nakarehistrong botante. Bilang 
karagdagan, gaya ng iniaatas ng batas, ang Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng Santa Clara ay nagkakaloob ng mga 
materyal sa pagboto sa Intsik, Espanyol, Tagalog, at Biyetnamis. Ang mga Opisyal na Balota ay gagawin sa mga karagdagang wika 
na Hindi, Hapon, Khmer, at Koreano. Ang Mga Facsimile na Balota ay gagawin at makukuha kung hihilingin sa mga wikang Gujarati, 
Nepali, Punjabi, Tamil, at Telugu. Upang tiyakin na ang aming mga rekord ay tama, ang County ay nagsimulang magsagawa ng 
isang Survey ng Gustong Wika noong Nobyembre 2004. Maaaring baguhin ng mga botante ang kanilang gustong wika kahit kailan sa 
pamamagitan ng pagtawag sa opisina o sa pamamagitan ng pagpapadala sa koreo/fax ng isang kinumpletong FORM NG PAGHILING 
NG BOTANTE NG AKSYON na matatagpuan sa patnubay na ito.

Ang opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante ay patuloy na nagbibigay ng prayoridad sa mga serbisyo sa iba't ibang wika upang 
pahusayin ang mga serbisyo sa lahat ng botante, kabilang ang mga taong ang pangunahing sinasalita ay wikang iba sa Ingles.

Disability Rights California Hotline (888) 569-7955

Telecommunications Relay Service 711 – Ang pantulong na serbisyong paghahatid sa telepono para sa mga 
taong may kapansanan ang pandinig.

www.votersedge.org/ca – Ang Voter's Edge ay isang pagtutulungang website sa mga halalan na 
pinamamahalaan ng Liga ng mga Kababaihang Botante ng California. Ito ay nagtatampok ng impormasyon 
tungkol sa panukala na isinumite ng mga isponsor ng panukala at mga resulta ng halalan.

Ibang mga Mapagkukunan ng Botante

Tulong sa Wika

Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County

Ang Patnubay na ito ay nagtataglay ng mga pahina tungkol sa mga pahayag ng kandidato at/o mga panukala sa balota, mga pagsusuri, 
at mga pangangatwiran (alinman ang angkop sa iyong balota). Ang mga pangangatwirang sumusuporta o sumasalungat sa mga 
iminumungkahing panukala ay mga opinyon ng mga may-akda at ang katumpakan ay hindi sinuri ng anumang opisyal na ahensiya.

Bagaman ang mga materyal na ipinagkaloob sa Patnubay na ito ay maingat na sumailalim sa proofreading, may mga pagkakataon na 
ang pagkakamaling tipograpikal ay nananatiling hindi natutuklasan. Kung ang isang malaking pagkakamali ay matuklasan pagkatapos 
ilimbag ang Patnubay, ang isang paunawa ng pagwawasto ay ilalabas.

中文中文

ESPAÑOL
TAGALOG

TIẾNG VIỆT
ह�न्दीी, 日本語,  កាសាកាសាខ្មែ�ែរខ្មែ�ែរ, 한국어

ગજુરાતી, नेपाली, ਪੰਜਾਬੀ, தமிழ், తెలుగు

(408) 282-3086
(408) 282-3095
(408) 282-3089
(408) 282-3097
(408) 299-7655
(408) 299-7655
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FP-01-3-TAG

Impormasyon para sa mga Botanteng may mga Kapansanan

MALAYUANG MADALING MAGAMIT NA SISTEMA NG PAGBOTO SA PAMAMAGITAN NG KOREO
Ang mga botanteng may mga kapansanan ay makakaboto na ngayon nang pribado at 
independiyente sa pamamagitan ng pagmarka sa kanilang balota sa isang mababasa-sa-
screen na format mula sa isang computer sa bahay gamit ang kanilang pantulong na 
teknolohiya.

Magkakaroon ng access ang mga karapat-dapat na botante sa kanilang ispesipikong  
balota sa pamamagitan ng pagbisita sa https://www.sccgov.org/sites/rov/Voting/Pages/Voting-Accessibility.aspx 
magsisimula sa 29 na araw bago ang Araw ng Halalan at pagpasok sa kanilang impormasyon sa pamamagitan ng 
isang protektadong portal. Lahat ng balota ay dapat ilimbag at ibalik sa isang sobreng nagtataglay ng pirma ng 
botante.

Maibabalik ng mga botante ang kanilang binotohang balota sa pamamagitan ng koreo (dapat na natatakan ng 
koreo bago lumampas ang Araw ng Halalan), o sa alinmang Drop Box ng Opisyal na Balota.

Ang mga botanteng gustong tumanggap ng link sa pamamagitan ng email upang magamit ang Malayuang 
Madaling Magamit na Sistema ng Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo, ay maaaring humiling nito sa pamamagitan 
ng pag-email sa votebymail@rov.sccgov.org.

May mga tanong o komento? Magpadala ng email sa votebymail@rov.sccgov.org o tumawag sa (408) 299-VOTE 
(8683) o walang bayad (866) 430-VOTE (8683).

PERSONAL NA PAGBOTO
Magagawa sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante 29 na araw bago ang Araw ng Halalan.

Ang bagong elektronikong sistema ng pagboto ng County ng Santa Clara ay nagbibigay sa mga botanteng may 
kapansanan sa paningin ng kakayahang botohan ang isang lihim na balota nang hindi kailangan ng tulong. Ang 
sistema ng pagboto ay nagtataglay ng isang kagamitan ng pagbotong audio na nagpapahintulot sa mga botante 
na pakinggan ang balota at gumawa ng kanilang mga pagpili gamit ang ibinigay na keypad. Kasama rin sa keypad 
ang isang "sip and puff" na katangian.

Ang mga botanteng walang kakayahan sa pagmamarka ng balota ay maaaring magsama ng hanggang sa 
dalawang indibidwal na tutulong sa kanila sa pagboto.

Ang mga audio tape ng Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County, ay 
makukuha kung hihilingin. Tumawag sa (408) 299-VOTE (8683) o walang bayad sa 
(866) 430-VOTE (8683).

Telecommunications Relay Service 711 – Ang pantulong na serbisyong paghahatid sa 
pamamagitan ng telepono para sa mga taong may kapansanan ang pandinig.
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FP-04-3-TAG

Mga Tagubilin sa Pagboto na Ipinakokoreo na Balota

Paano Markahan ang Iyong Papel na Balota:
 ○ Punan ang buong Obalo sa kanan ng iyong pinili  
 ○ Gumamit ng isang plumang may itim o asul na tinta. HINDI PULANG TINTA. 
 ○ Huwag gumamit ng mga markang tsek, X, linya o bilog
 ○ Walang personal na impormasyon o pagkakakilanlan na marka sa iyong Opisyal na Balota

Iwasan ang Sobrang Pagboto. Upang matiyak na isasama sa pagbilang ang iyong boto, huwag bumoto ng mas maraming pagpipilian 
kaysa ipinahihintulot para sa bawat labanan.

Kung nakagawa ka ng pagkakamali, humiling ng isang pamalit na Balota o kung wala nang 
sapat na panahon upang makatanggap ng isang pamalit na balota sa pamamagitan ng koreo, 
maaari mong iwasto ito sa pamamagitan ng pag-cross out sa maling pinili at pagpuno sa tamang 
obalo gaya ng ipinakikita sa larawan.

Pagboto sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante:
 ○ Madaling magamit na mga makina sa pagboto
 ○ Mga kagamitang pangmarka sa balota
 ○ Mga Pamalit na Balota/Drop Box ng Balota
 ○ Mga materyal sa halalan at tulong sa wika
 ○ Pagpaparehistro ng botante

Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo:
 ○ Para sa Pagpapalit ng Balota, tumawag sa (408) 299-VOTE (8683) o walang bayad sa 

(866) 430-VOTE (8683)
 ○ Pagkatapos kumpletuhin ang iyong Balota, ilagay ang iyong binotohang Balota sa iyong 

sobre para sa pagbabalik, kumpletuhin ang sobre at IPIRMA ang iyong pangalan sa tabi 
ng pulang “X” upang maisama sa pagbilang ang iyong balota

 ○ Ang iyong pirma ay dapat kapareho ng pirma sa iyong kard ng pagpaparehistro ng 
botante

Ang iyong binotohang balota ay DAPAT ibalik bago lumampas ang ika-8 ng gabi sa Araw ng Halalan O natatakan ng koreo sa o bago 
ang araw ng halalan at natanggap nang hindi lalampas sa tatlong araw pagkaraan ng Araw ng Halalan.
Maagang ihatid o ipadala sa pamamagitan ng koreo ang iyong balota, upang ito ay mapasama sa mga unang Resulta ng Gabi ng Halalan!

Mga Opsyon sa Pagbabalik:
 Ipadala sa koreo ang iyong balota. Hindi kinakailangan ng selyo
 Ibalik sa isang Drop Box ng Opisyal na Balota
 Maaari kang magbigay ng nakasulat na pahintulot sa ibang tao maliban sa botante upang ibalik ang Balota
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FP-04-10-TAG 

Mga Lokasyon ng Drop Box ng Balota 

24 na Oras na Drop Box ng Opisyal na Balota – Abril 5 – Mayo 4, 2021 hanggang ika-8 ng gabi ng Araw ng Halalan 

Iskedyul ng Tagapagrehistro ng mga Botante na kolektahin ang mga balota mula sa mga drop box: 
Abril 7 – Abril 23, 2021: Lunes, Miyerkules, at Biyernes 
Abril 26 – Mayo 4, 2021: Araw-araw 

ANG MGA LOKASYON AY MAAARING MAGBAGO 

Mangyaring bisitahin ang aming website sa www.sccvote.org upang kumpirmahin na ginagamit ninyo ang 
pinakabagong listahan. 

Lokasyon Direksiyon Lunsod 

Registrar of Voters (@ Bldg. 1 and by the Flagpole) 1555 Berger Drive San Jose, CA 95112 

Quinlan Community Center 10185 North Stelling Road Cupertino, CA 95014 

Cupertino City Hall – Outside City Clerk Office 10300 Torre Avenue Cupertino, CA 95014 

Santa Clara City Hall – Outside City Clerk Office 1500 Warburton Avenue Santa Clara, CA 95050 

Saratoga City Hall – Outside City Clerk Office 13777 Fruitvale Avenue Saratoga, CA 95070 

Los Altos City Hall – Outside City Clerk Office 1 North San Antonio Road Los Altos, CA 94022 

San Jose City Hall – Outside City Clerk Office 200 East Santa Clara Street, Wing 2 San Jose, CA 95113 

Santa Clara County Civic Center – San Pedro St. Parking Lot 70 West Hedding Street San Jose, CA 95110 

Sunnyvale Public Library 665 West Olive Avenue Sunnyvale, CA 94086 

 

 

Maagang Pagboto sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante 

1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112 

Lunes – Biyernes Abril 5, 2021 – Mayo 3, 2021 
Ika-8 ng umaga hanggang 

ika-5 ng hapon 

Sabado Mayo 1, 2021 
Ika-9 ng umaga hanggang 

ika-3 ng hapon 

Araw ng Halalan Mayo 4, 2021 
Ika-7 ng umaga hanggang 

ika-8 ng gabi 
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SAMPLE OF BALLOT / HALIMBAWANG BALOTA
	

OFFICIAL BALLOT / OPISYAL NA BALOTA
 
SPECIAL ELECTION / ESPESYAL NA HALALAN
 

COUNTY OF SANTA CLARA / COUNTY NG SANTA CLARA
 
Ballot Type: 1 

MAY 4, 2021 / MAYO 4, 2021 English / Tagalog 

INSTRUCTIONS TO VOTERS 
To vote, completely fill in the oval to the right of your choice. 
Use blue or black ink to mark your ballot. NO RED INK. 

MGA TAGUBILIN PARA SA MGA BOTANTE 
Upang bumoto, ganap na punan ang obalo sa kanan ng iyong
pinili. Gumamit ng asul o itim na tinta upang markahan ang
iyong balota. HINDI PULANG TINTA. 

MEASURES SUBMITTED TO THE VOTERS 
MGA PANUKALANG INIHARAP SA MGA BOTANTE 

SCHOOL 
PAARALAN 

CUPERTINO UNION SCHOOL DISTRICT 
DISTRITO NG UNYON NG PAARALAN NG CUPERTINO 

A To retain our high quality teachers and staff with competitive compensation, help keep schools open, ensure fiscal 
solvency, and provide programs to support students' social and emotional wellness, shall the Cupertino Union School 
District measure replacing its current parcel tax with a new $398 measure raising approximately $14,000,000 annually 
for eight years, be adopted, with independent community oversight, no funds for administrator salaries, exemptions for 
seniors, and all funds benefiting local schools? 

Upang mapanatili ang ating mga de-kalidad na guro at tauhan na may maipagpapatas na suweldo, makatulong na 
mapanatiliing bukas ang mga paaralan, matiyak ang kakayahan sa pagbabayad ng utang na pananalapi, at 
makapagbigay ng mga programa upang masuportahan ang panlipunan at emosyonal na kagalingan ng mga 
estudyante, dapat bang pagtibayin ang panukala ng Distrito ng Unyon ng Paaralan ng Cupertino na palitan ang 
kasalukuyan nitong buwis sa parsela ng bagong panukalang $398 na makakalikom ng humigit-kumulang $14,000,000 
taun-taon sa loob ng walong taon, kung saan may independiyenteng nagbabantay mula sa komunidad, walang pondo 
para sa mga suweldo ng tagapangasiwa, pagkalibre sa mga nakatatanda, at lahat ng mga pondo ay para sa 
pakinabang ng mga lokal na paaralan? 

YES / OO 

NO / HINDI 
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DISTRITO NG UNYON NG PAARALAN NG CUPERTINO 
PANUKALA A 

WALANG-PINAPANIGANG PAGSUSURI NG ABUGADONG 
TAGAPAYO NG COUNTY SA PANUKALA A-Ipinagpatuloy 

 

PR-8001-1-TAG 

Upang mapanatili ang ating mga de-kalidad na guro at tauhan na 

may maipagpapatas na suweldo, makatulong na mapanatiliing bukas 

ang mga paaralan, matiyak ang kakayahan sa pagbabayad ng utang 

na pananalapi, at makapagbigay ng mga programa upang 

masuportahan ang panlipunan at emosyonal na kagalingan ng mga 

estudyante, dapat bang pagtibayin ang panukala ng Distrito ng 

Unyon ng Paaralan ng Cupertino na palitan ang kasalukuyan nitong 

buwis sa parsela ng bagong panukalang $398 na makakalikom ng 

humigit-kumulang $14,000,000 taun-taon sa loob ng walong taon, 

kung saan may independiyenteng nagbabantay mula sa komunidad, 

walang pondo para sa mga suweldo ng tagapangasiwa, pagkalibre 

sa mga nakatatanda, at lahat ng mga pondo ay para sa pakinabang 

ng mga lokal na paaralan?  

OO 

HINDI 

 

WALANG-PINAPANIGANG PAGSUSURI NG ABUGADONG 
TAGAPAYO NG COUNTY SA PANUKALA A 

Maaaring magpataw ng buwis ang distrito ng paaralan kapag 

naaprubahan ng dalawang-katlo ng mga boto ang isang mungkahi 

alinsunod sa seksyon 4 ng artikulo XIIIA ng Saligang-batas ng California 

at seksyon 50075 at kasunod ng Kodigo ng Pamahalaan ng California. 

Sa ilalim ng pag-apruba ng botante, nagmungkahi sa balota ang Distrito 

ng Unyon ng Paaralan ng Cupertino (Distrito) ng Lupon ng Edukasyon 

(Lupon) ng bagong halagang $398 kada taon na buwis sa parsela ng 

paaralan na ipapataw simula sa Hulyo 1, 2021 sa loob ng walong (8) taon 

mula sa petsang iyon, na matatapos sa Hunyo 30, 2029. Kung 

maipapasa ang Panukala A, mapapalitan ng buwis sa parselang ito ang 

kasalukuyang buwis sa parsela na $250 kada taon. 

 

Iniaatas ng estado sa Distrito na tukuyin ang mga partikular na layunin 

kung para saan gagamitin ang mga malilikom na buwis at na gamitin lang 

ang mga malilikom na buwis para sa mga layuning ito. Ang mga 

ipinahayag na layunin ng buwis na iminumungkahi sa Panukala A ay 

upang: 

 

• Mapanatili ang mga guro at tauhan. 

• Mapigilan ang mga pagsasara ng paaralan. 

• Mapanatiling ligtas, malinis, at maayos na naaalagaan ang 

mga paaralan. 

• Matiyak ang kakayahan sa pagbabayad ng utang sa 

pananalapi. 

• Makapagbigay ng mga programang panlipunan at emosyonal 

na kagalingan. 

• Maprotektahan ang mga pangunahing programang akademiko 

sa pagbabasa, pagsusulat, matematika, at agham. 

• Mapanatiling napapanahon ang mga aklatan. 

• Mapanatili ang mga programa sa musika. 

• Makapagbigay ng makabagong teknolohiya sa silid-aralan. 

 

Ang Distrito ay inaatasan ng batas na magbigay ng mga karagdagang 

hakbang ukol sa pananagutan para sa mga nalikom. Kabilang sa mga 

hakbang na ito ang: (1) pagdedeposito ng mga nalikom sa isang pondong 

hiwalay at hindi kasama sa iba pang pondo ng Distrito; at (2) pagbibigay 

ng taunang nakasulat na ulat sa Lupon na nagdedetalye sa halaga ng 

mga pondong nakolekta at ginastos at sa kalagayan ng anumang 

proyektong pinahintulutang pondohan mula sa buwis. Gagawa ang 

Distrito ng isang komite ng mga nagbabantay na mamamayan, na 

magkakaloob ng pagbabantay tungkol sa paggasta ng mga nalikom sa 

mga iminumungkahing kita sa buwis at magsusumite ng taunang ulat sa 

Lupon tungkol sa paggasta ng mga pondong ito.  

 

Hindi nalalapat ang iminumungkahing buwis sa anumang parselang 

pangunahing tirahan ng, at pagmamay-ari ng, isa o higit pang taong 65 

taong gulang o higit pa; mga taong tumatanggap ng Suplementong 

Kitang Panseguridad para sa isang kapansanan, anuman ang edad nila; 

o mga taong tumatanggap ng mga benepisyo ng Seguro sa Kapansanan 

ng Seguridad Sosyal, anuman ang edad nila, na hindi sumosobra ang 

taunang kita sa 250 porsyento ng pederal na alituntunin sa kahirapan 

noong 2012 na inisyu ng Kagawaran ng mga Serbisyong Pangkalusugan 

at Pantao ng Estados Unidos sa pag-apruba ng aplikasyon ng Distrito 

para sa pagkalibre. Isinasaad din sa Panukala na ang mga parsela na 

magkakaratig sa isa't isa, na ginagamit lang bilang pang-isahang 

pamilyang tirahan ng may-ari at nasa ilalim ng iisang pagmamay-ari ay 

maaaring ituring na iisang parsela para sa mga layunin ng pagpapataw 

ng buwis sa parsela ng paaralan pagkatapos aprubahan ang isang 

aplikasyon na isinumite ng mga may-ari sa Distrito. Isinasaad ng 

Panukala na ang mga taong kasalukuyang tumatanggap ng pagkalibre 

mula sa buwis sa parsela ng Panukala A ng Distrito ay awtomatikong 

magiging kwalipikado para sa isang pagkalibre mula sa bagong 

panukalang ito nang hindi kinakailangang maghain ng bagong aplikasyon 

para sa pagkalibre. 

 

Ang botong "oo" ay isang boto sa pag-apruba sa espesyal na buwis na 

nagkakahalaga ng $398 bawat parsela sa mga parsela sa Distrito sa loob 

ng walong taon. 

 

Ang botong "hindi" ay isang boto sa hindi pag-apruba sa espesyal na 

buwis na nagkakahalaga ng $398 bawat parsela sa mga parsela sa 

Distrito sa loob ng walong taon. 

James R. Williams 

Abugadong Tagapayo ng County 

 

Ni: Mary E. Hanna-Weir 

 Kinatawang Abugadang Tagapayo ng County 
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KUMPLETONG TEKSTO NG PANUKALA A KUMPLETONG TEKSTO NG PANUKALA A-Ipinagpatuloy 
 

PR-8001-2-TAG 

Panukala para sa Pagpopondo ng Mga De-kalidad na Lokal na 
Paaralan at Kahusayan sa Akademiko 

 

Panukala A 
 

Dahil sa kakulangan ng pagpopondo ng Estado, mas kaunting pera 
kada estudyante ang natatanggap ng Distrito ng Unyon ng Paaralan ng 
Cupertino ("Distrito") kumpara sa mga katabing distrito. Lubhang mas 
mababa ang taunang pagpopondo kada estudyante na natatanggap ng 
Distrito kumpara sa average ng county, estado at bansa. Sa ilang taong 
nakalipas, napanatili ng Distrito ang mga programa sa silid-aralan sa 
pamamagitan ng pagbabawas ng mga gastusin sa pagpapatakbo, 
pagsasama-sama ng mga trabaho sa pamamagitan ng kaunting tauhan 
at pagkuha ng panggastos mula sa reserbang pondo ng Distrito. 

 

Dahil sa kasalukuyang buwis sa parsela, napigilan ang higit pang 
pagbawas, ngunit hindi sapat ang mga pondong iyon upang 
mapagtagumpayan ang mga hamong hinaharap ng Distrito dahil sa maliit 
na pondo. Papalitan ng panukalang ito ang kasalukuyang buwis at 
magbibigay ito ng mga matatag na lokal na pondo upang mapanatili ang 
mga de-kalidad na may kasanayang guro at mapanatili ang Distrito bilang 
isa sa mga pinakamahusay na distrito ng paaralan sa Estado. 

  

MGA TADHANA 
 

Upang mapanatili ang ating mga de-kalidad na guro at tauhan na 
may maipagpapatas na suweldo, makatulong na mapanatiliing bukas ang 
mga paaralan, matiyak ang kakayahan sa pagbabayad ng utang na 
pananalapi, at makapagbigay ng mga programa upang masuportahan 
ang panlipunan at emosyonal na kagalingan ng mga estudyante, dapat 
bang pagtibayin ang panukala ng Distrito ng Unyon ng Paaralan ng 
Cupertino na palitan ang kasalukuyan nitong buwis sa parsela ng bagong 
panukalang $398 na makakalikom ng humigit-kumulang $14,000,000 
taun-taon sa loob ng walong taon, kung saan may independiyenteng 
nagbabantay mula sa komunidad, walang pondo para sa mga suweldo 
ng tagapangasiwa, pagkalibre sa mga nakatatanda, at lahat ng mga 
pondo ay para sa pakinabang ng mga lokal na paaralan? 

 

Pahihintulutan lang na magamit ang mga kita sa Panukalang ito 
para sa mga sumusunod na layunin alinsunod sa mga priyoridad na 
itinatag ng Lupon at sa hangganan ng mga magagamit na pondo: 

 

• Mapanatili ang mga de-kalidad na guro at tauhan na may 
maipagpapatas na suweldo 

• Mapigilan ang mga pagsasara ng paaralan dahil sa kakulangan ng 
pondo 

• Mapanatiling ligtas, malinis at maayos ang mga paaralan 

• Matiyak ang kakayahan sa pagbabayad ng utang na pananalapi 

• Makapagbigay ng mga programa upang masuportahan ang 
panlipunan at emosyonal na kagalingan ng mga estudyante 

• Maprotektahan ang mga natatanging pangunahing programang 
akademiko sa pagbabasa, pagsusulat, matematika at agham 

• Mapanatiling napapanahon ang mga aklatan at mapanatili ang mga 
programa sa musika 

• Makapagbigay ng napapanahong teknolohiya sa silid-aralan para sa 
edukasyong naaangkop sa ika-21 Siglo 
 

Walang gagastusing pondo para sa mga suweldo o benepisyo ng 
mga tagapangasiwa. 

A. Halaga, Batayan, at Pangongolekta ng Buwis 
 

Simula sa Hulyo 1, 2021, pahihintulutan ang Distrito ng Unyon ng 
Paaralan ng Cupertino ("Distrito") na magpataw ng taunang 
kuwalipikadong espesyal na antas ng buwis na $398 kada parsela sa 
lahat ng Parsela ng Nabubuwisang Tunay na Ari-arian. Mawawalan ng 
bisa ang pahintulot na magpataw ng kuwalipikadong espesyal na buwis 
na ito sa Hunyo 30, 2029. Ihihinto na ang kuwalipikadong espesyal na 
buwis na pinahintulutan ng mga botante bilang "Panukala A" noong Mayo 
2014 at papalitan ng Panukalang ito simula sa Hulyo 1, 2021. 

 

Katulad ng paggamit dito, ang terminong "Parsela ng Nabubuwisang 

Tunay na Ari-arian" ay ang anumang parsela ng lupaing buo o bahagyang 

nasasakupan sa mga hangganan ng Distrito, na nakakatanggap ng 

hiwalay na singil sa buwis para sa mga buwis sa ari-arian na alinsunod sa 

halaga mula sa Tagatasa/Tagakolekta ng Buwis ng County ng Santa Clara 

("Tagakolekta ng Buwis ng County"). Ang lahat ng ari-ariang libre sa, o 

hindi napatawan ng, mga buwis sa ari-arian na alinsunod sa halaga sa 

anumang taon ay makakalibre din sa kuwalipikadong espesyal na buwis 

sa naturang taon. Kung may maraming parsela ng tagatasa na 

magkakatabi, na ginagamit lang bilang tirahan ng isang pamilyang may-
ari, at nasa ilalim ng parehong pagmamay-ari, maaari itong pagtibayin, 
alinsunod sa mga pamamaraang pinagtibay ng at sa pagpadala ng 

aplikasyon sa Distrito, ituturing itong iisang Parsela ng Nabubuwisang 

Tunay na Ari-arian para sa mga layunin ng espesyal na buwis. 
 

Tinatayang makakalikom ang kuwalipikadong espesyal na buwis na 
ito ng $14 milyong dolyar sa taunang lokal na pagpopondo para sa mga 
paaralan ng Distrito. Ang halaga ng taunang lokal na pagpopondong 
malilikom sa pamamagitan ng kuwalipikadong espesyal na buwis na ito 
ay maaaring magbago taun-taon nang dahil sa mga pagbabago sa bilang 
ng mga parselang napapailalim sa pagpapataw. 

 

B. Mga Pagkalibre 
 

Alinsunod sa anumang pamamaraang pinagtibay ng Distrito, kapag 
nakapag-apply, maaaring igawad ang pagkalibre sa pagbabayad ng 
espesyal na buwis sa anumang parsela na ginagamit lang bilang tirahan 
ng isang pamilyang may-ari, at pagmamay-ari ng isa o higit pang: 

 

1. Tao na 65 taong gulang pataas ("Pagkalibre ng Nakatatandang 
Mamamayan"); o, 

 

2. Taong nakakatanggap ng Suplementong Kitang Panseguridad 
para sa isang kapansanan, anuman ang edad ("Pagkalibre 
nang dahil SSI"); o 

 

3. Taong tumatanggap ng mga benepisyo ng Seguro sa 
Kapansanan ng Seguridad Sosyal, anuman ang edad, na may 
taunang kita na hindi hihigit sa 250 porsyento ng mga alituntunin 
sa kahirapan ng pederal na pamahalaan noong 2012 na inisyu 
ng Kagawaran ng Kalusugan at Mga Serbisyo sa Mamamayan 
ng Estados Unidos ("Pagkalibre nang dahil sa SSDI"). 

 

Ang mga pagkalibreng iginawad sa mga nagdaang espesyal na 
buwis na ipinataw ng Distrito ay hindi na mangangailangan ng pag-
apruba, na napapasailalim sa karapatan ng Distrito na patotohanan ang 
patuloy na kuwalipikasyon sa pagkalibre ng may-ari ng ari-arian. 

 

Taunang magbibigay ang Distrito sa Tagakolekta ng Buwis ng 
County o iba pang naaangkop na opisyal ng County ng listahan ng mga 
parselang naaprubahan ng Distrito para sa pagkalibre. 
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C. Mga Pamamaraan sa Pag-angkin/Pagkalibre 
 

Kaugnay ng lahat ng pangkalahatang usapin sa buwis sa ari-arian 
sa hurisdiksiyong ito, isasagawa ng Tagakolekta ng Buwis ng County o 
iba pang naaangkop na opisyal sa buwis ng County ang lahat ng 
panghuling pagpapasya hinggil sa pagkalibre o kaluwagan sa buwis para 
sa anumang dahilan, at magiging pinal at may-bisa ang pasyang iyon. 
Kaugnay ng mga usaping partikular sa pagpapataw ng espesyal na 
buwis, kabilang ang anumang pagkalibre, ang paglalapat ng kahulugan 
ng "Parsela ng Nabubuwisang Tunay na Ari-arian" sa anumang parsela 
(o mga parsela), ang legalidad o pagkakaroon ng bisa ng espesyal na 
buwis, o anumang iba pang pinagtatalunang usapin na partikular sa 
paglalapat ng espesyal na buwis, ang mga desisyon ng Distrito ay pinal 
at may bisa. Ang mga pamamaraang inilarawan dito, at ang anumang 
karagdagang pamamaraang itinatag ng Lupon, ay ang magiging 
eksklusibong pamamaraan sa mga pag-angkin para sa mga humihingi 
ng dapat-matanggap na pagkalibre, pagsasauli ng ibinayad, 
pagbabawas, o muling pagkalkula sa espesyal na buwis. Kung may 
anumang partikular na pamamaraan sa pag-angkin na dapat lutasin ng 
opisyal ng Distrito o ng County, ang Distrito ang dapat magpasya rito, 
nang katuwang ang opisyal ng County kung kinakailangan. 

 

D. Limitasyon sa mga Paglalaan 
 

Alinsunod sa Artikulo XIIIB ng Saligang-batas ng California at sa 
mga naaangkop na batas, ang limitasyon sa mga paglalaan para sa 
Distrito ay pana-panahong isasaayos ayon sa kabuuang halagang 
nakolekta sa pamamagitan ng pagpapataw sa kuwalipikadong espesyal 
na buwis na ito. 

 

E. Mga Sapilitang Proteksyon sa Pananagutan 
 

1. Mga Ispesipikong Layunin. Ang mga nalikom sa espesyal na 
buwis ay dapat lang gamitin sa mga ispesipikong layuning 
inilarawan sa itaas. Dapat ideposito ang mga nalikom sa 
espesyal na buwis sa isang pondo, na dapat panatilihing 
nakahiwalay at nakabukod sa iba pang pondo ng Distrito. 

 

2. Mga Taunang Ulat. Sa loob ng hindi lalampas sa Disyembre 31 
ng bawat taon habang may-bisa ang buwis, dapat maghanda 
at maghain ang Distrito sa Lupon ng ulat na nagdedetalye sa 
halaga ng mga pondong nakolekta at nagastos, at sa katayuan 
ng anumang proyekto o pang-edukasyong serbisyo na 
pinapahintulutang pondohan ng Panukalang ito. Maaaring 
nauugnay ang ulat sa taon ng kalendaryo, taon ng pananalapi, 
o iba pang naaangkop na taunang yugto, at maaaring isama sa 
o ihain kasama ng taunang badyet, pagsusuri, o iba pang 
naaangkop na regular na ulat sa Lupon. 

 

3. Independiyenteng Komiteng Nagbabantay. Dapat sumuporta 
ang Lupon sa pagbuo ng isang independiyenteng komite ng 
nagbabantay upang mabantayan ang paggastos ng mga 
pondong nakolekta alinsunod sa Panukala upang matiyak na 
gagastusin lang ang mga perang nalikom sa Panukalang ito 
para sa mga layuning inilarawan sa Panukalang ito. Dapat ay 
sumuporta ang Lupon sa komposisyon, mga tungkulin, at iba 
pang kinakailangang impormasyon kaugnay ng pagkakabuo at 
pagtakbo ng Komite. Dapat magkaroon ng opsyon ang Lupon 
na italaga ang anumang iba pang independiyenteng komite ng 
nagbabantay at sinumang miyembro nito na binuo ng Distrito 
para magsilbing independiyenteng komite ng nagbabantay 
para sa Panukalang ito.  

F. Proteksiyon ng Pagpopondo 
 

Hindi pinapahintulutan ng kasalukuyang batas ang anumang 
pagbawas sa pagpopondong Pang-estado o pederal sa Distrito nang 
dahil sa pagpapatibay sa kuwalipikadong espesyal na buwis. 
Gayunpaman, kung nabawasan o naapektuhan ang anumang nasabing 
pagpopondo nang dahil sa pagpapatibay sa lokal na panukala sa 
pagpopondong ito, maaaring bawasan ng Lupon ang halaga ng mga 
ipapataw na espesyal na buwis ayon sa kinakailangan upang maibalik 
ang nasabing pagpopondong Pang-estado o pederal at/o magamit nang 
husto ang katayuan sa pananalapi ng Distrito para sa benepisyo ng 
programang pang-edukasyon. Bilang resulta, direkta man o hindi direkta, 
walang pagpopondo mula sa panukalang ito ang maaaring kunin ng 
Estado o pederal na pamahalaan. 

 

G. Kakayahang Ihiwalay  
 

Sa pamamagitan nito, idinedeklara ng Lupon at, sinasang-ayunan 
ng mga botante sa pamamagitan ng pag-apruba sa Panukalang ito, na 
ang bawat seksyon at bahagi ng Panukalang ito ay may 
independiyenteng halaga, at na pagtitibayin ng Lupon at ng mga botante 
ang bawat tadhana nito sa kabila ng lahat ng iba pang tadhana nito. 
Kapag naaprubahan na ng mga botante ang Panukalang ito, at 
napagpasyahan ng isang hukumang may karapat-dapat na hurisdiksiyon 
na walang bisa ang anumang bahagi nito para sa anumang dahilan, 
ganap pa ring ipatutupad at may-bisa ang lahat ng natitirang bahagi nito 
sa sukdulang pinahihintulutan ng batas.  

SC Ballot Type 001 - Page 008



PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA A 

 

SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA A 
 

 

PR-8001-4-TAG 

Sa pamamagitan ng pagboto ng Oo sa Panukala A, mabibigyan ng 
katatagan ang ating mga mag-aaral at ang ating mga paaralan na 
kailangan nila para manatiling isa sa mga nangungunang mahusay na 
distrito sa California. 
 

Dahil sa kakulangan sa pagpopondo ng Estado, nakakatanggap ang 
Distrito ng Unyon ng Paaralan ng Cupertino (CUSD) ng napakakaunting 
pera kada mag-aaral kumpara sa mga kalapit na Distrito. Upang 
matugunan ang pundamental na problemang ito, hinihiling ng CUSD sa 
komunidad na ipagpatuloy nito ang pamumuhunan sa mga lokal na 
paaralang elementarya at middle school sa pamamagitan ng pagpapalawig 
at pagpapataas ng buwis sa parsela ng Distrito. Malinaw ang pagpili. 
 

Sa pamamagitan ng Pagboto ng Oo sa Panukala A, magagawa ang mga 
sumusunod: 
  

• Mapapanatili ang mga de-kalidad na guro at tauhan nang may 
kumpetitibong suweldo 

• Makakatulong ito sa pag-iwas sa pagsasara ng mga paaralan 

• Matitiyak nito ang katatagan sa pananalapi 

• Masusuportahan ang mga karagdagang programa sa 
akademika, interbensyon at elective 

 

Kung wala ang Panukala A: 
 

• Magsasara ang mga paaralan 

• Mawawalan ng mga de-kalidad na guro ang CUSD 

• Magiging mas kaunti ang oportunidad ng mga mag-aaral para 
sa suporta sa akademika, sining, aklatan, teknolohiya, at iba 
pang mahahalagang programa 

 

Nagbibigay ng pagkalibre ang Panukala A para sa mga senior na 
homeowner na may edad 65 taong gulang na nakatira sa kanilang 
tahanan. Mananatiling nakalibre ang mga dati nang nakalibre sa 
kasalukuyang panukala. 
 

Nagbibigay din ng mahigpit na pananagutan ang Panukala A. Hihirang ng 
Independiyenteng Komite ng mga Nagbabantay na Mamamayan ang 
Lupon ng mga Katiwala para masubaybayan ang lahat ng paggastos at 
taunan silang mag-uulat sa komunidad. Dagdag pa rito, magsasagawa ng 
mga taunang pag-audit para matiyak na nagagasta nang tama ang lahat 
ng pondo para sa Panukala A. Hindi maaaring gamitin ang anumang pondo 
mula sa Panukala A para sa mga suweldo ng mga tagapangasiwa. 
 

Para makapagpanatili ng mahuhusay na pang-akademikong programa sa 
pagbabasa, pagsusulat, matematika, engineering at agham, dapat tayong 
mag-recruit at makapagpanatili ng mga de-kalidad na guro. Kung wala ang 
mga karagdagang pondo ng Panukala A, hindi matutugunan ng CUSD ang 
matataas na demand na iniaatas ng komunidad sa de-kalidad na 
edukasyon. Para maprotektahan ang ating mga pagpapahalaga sa 
tahanan, para maprotektahan ang ating mga paaralan at komunidad, at 
para maprotektahan ang mahusay na edukasyon ng ating mga mag-aaral 
sa TK-8, dapat tayong bumoto ng Oo sa Panukala A. 
 

Ang mahuhusay na paaralan ang bumubuo ng mahuhusay na 
komunidad. Sumali sa amin at bumoto ng Oo sa Panukala A. 
 

Roberta Hollimon  

Dating Presidente at Mga Serbisyo sa Botante, Liga ng Kababaihang 
Botante ng Cupertino-Sunnyvale 
 

Hung Wei  
Miyembro ng Konseho, Lungsod ng Cupertino 
 

Anita Amarnath  
20 Taon nang Guro ng CUSD at Dating Guro ng Taon sa Distrito 
 

Steve Ting  
Lider ng Negosyo at Komunidad 
 

Dolly Sandoval  
Dating Alkalde, Lungsod ng Cupertino 

 

Upang mabigyang-katwiran ang pinakabagong tinatawag na 
pansamantalang buwis sa parsela na ito, ipinapahayag ng Distrito ng 
Unyon ng Paaralan ng Cupertino na kailangan nila ng dagdag na buwis 
upang maipagpatuloy ang pagbibigay ng de-kalidad na edukasyon. 
 

Nais ng distrito ng bagong 8 taong $398 na buwis sa parsela, kahit na 
noong nakaraang Marso lang ay tinutulan ng mga botante ang hindi 
gaanong nakakasuyang 5 taong $125 na buwis sa parsela. 
 

Karapat-dapat ba sa Distrito ang pagpapatuloy na ito na sisingil sa atin 
nang mahigit $3,184 sa loob ng susunod na 8 taon (bukod pa sa mga 
buwis na binabayaran na natin)? 
 

Kung "hindi" ang sagot ninyo, hinihikayat namin kayong bumoto ng HINDI 
sa Panukala A.  
 

Gumagasta ang Distrito ng $11,931 kada estudyante kada taon. 
Katumbas ito ng $326,909 kada klase. Sa kabila nito, nais nila ng higit pa 
mula sa inyong pinaghirapang kita upang mapalaki ang kanilang mga 
mataas sa karaniwang suweldo (pambuong-estado) na $90,146, at 
hanggang $24,933 na taunang package ng mga benepisyo bukod pa sa 
mga malaking plano sa pensiyon.  
 

[Pinagkunan: Pakikipagsosyo ng Mga Datos ng Kagawaran ng 
Edukasyon ng California—www.ed-data.org] 
 

Tumaas ang bilang ng mga nangangasiwa mula 41 noong 2015 sa 
146 noong 2019—higit pa sa tatlong beses na pagtaas—habang 
nabawasan naman ang bilang ng mga guro mula 864 noong 2015 sa 
790 noong 2019—bumaba nang 9%.  
 

Katumbas iyon ng mas maraming burukrasya at mas kaunting mga 
guro! 
 

Ayaw ninyo ng ganoon? Kung gayon ay bumoto ng Hindi sa Panukala A. 
 

Sinasabi nilang magkakaroon ng "independiyenteng magbabantay mula 
sa komunidad," ngunit hulaan ninyo kung sino ang pipili ng komite sa 
pagbabantay? Tama ang hula ninyo: ang Lupon ng Unyon ng Paaralan 
ng Cupertino. 
 

Sabihin sa Lupon ng Unyon ng Paaralan ng Cupertino na maging 
responsable sa pananalapi sa pamamagitan ng pagboto ng HINDI sa 
Panukala A.  
 

Ang matataas na mga buwis sa ari-arian ang nagpapaalis sa California 
sa mga middle-class na mga magulang.  
 

Tutulan ang Matataas na mga Buwis! 
 

Mangyaring bisitahin kami sa: www.SVTaxpayers.org. 

Mark W.A. Hinkle 
Presidente: Kapisanan ng Mga Nagbabayad ng Buwis ng Silicon Valley 

Steven B. Haug 
Ingat-Yaman ng Kapisanan ng Mga Nagbabayad ng Buwis ng Silicon 
Valley 

Valentin Ryabov 
Magulang sa Distrito 

Robert D. Goodwyn 
Residente ng Distrito 
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Upang mabigyan ng katwiran ang pinakabagong tinatawag na 
pansamantalang buwis sa parsela na ito, ipinapahayag ng Distrito ng 
Unyon ng Paaralan ng Cupertino na kailangan nila ng dagdag na buwis 
upang maipagpatuloy ang pagbibigay ng de-kalidad na edukasyon. 

  
Nais ng distrito ng bagong 8-taong $398 na buwis sa parsela, kahit na 
noong nakaraang Marso lang ay tinutulan ng mga botante ang di 
gaanong nakakasuyang 5-taong $125 na buwis sa parsela. 

 

Karapat-dapat ba sa Distrito ang pagpapatuloy na ito na sisingil sa atin 
nang mahigit $3,184 sa loob ng susunod na 8 taon (bukod pa sa mga 
buwis na binabayaran na natin)? 

 

Kung "hindi" ang sagot ninyo, hinihikayat namin kayong bumoto ng HINDI 
sa Panukala A. 

 

Ang Distritong ito ay gumagasta na ng $11,931 kada estudyante kada 
taon. Katumbas iyon ng $326,909 kada klase sa average na 27.4 mag-
aaral kada klase. Sa kabila nito, nais nila ng higit pa mula sa inyong 
pinaghirapang kita upang mapalaki ang kanilang mga mataas sa 
karaniwang suweldo (pambuong-estado) na $90,146, at hanggang 
$24,933 na taunang package ng mga benepisyo bukod pa sa mga 
malaking plano sa pensiyon. 

 

[Pinagkunan: Pakikipagsosyo ng Mga Datos ng Kagawaran ng 
Edukasyon ng California—www.ed-data.org] 

 

Sinasabi ng panukala na wala sa mga pondo ang gagamitin para sa 
pangasiwaan. Ngunit MAAARING gamitin ang mga pondong malilikom 
nang hiwalay mula sa buwis sa parselang ito para sa mga gastusin sa 
pangangasiwa—nang walang limitasyon. Kaya, talagang isa lang itong 
walang lamang pangako. Huwag magpaloko. 

 

Tumaas ang bilang ng mga nangangasiwa mula 41 noong 2015 sa 
146 noong 2019—higit pa sa tatlong beses na pagtaas—habang 
nabawasan naman ang bilang ng mga guro mula 864 noong 2015 sa 
790 noong 2019—bumaba nang 9%.  

 

Katumbas iyon ng mas maraming burukrasya at mas kaunting mga 
guro! 

 

Ayaw ninyo ng ganoon? Kung gayon ay bumoto ng Hindi sa Panukala A. 
 

Sinasabi nilang magkakaroon ng "independiyenteng magbabantay mula 
sa komunidad," ngunit hulaan ninyo kung sino ang pipili ng komite sa 
pagbabantay? Tama ang hula ninyo: ang Lupon ng Paaralan ng Unyon 
ng Cupertino. 

 

Sabihin sa Lupon ng Paaralan ng Unyon ng Cupertino na maging 
responsable sa pananalapi sa pamamagitan ng pagboto ng HINDI sa 
Panukala A.  

 

Ang matataas na mga buwis sa ari-arian ang nagpapaalis sa California 
sa mga middle-class na mga magulang. 

 

Tutulan ang Matataas na mga Buwis! 

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin kami sa: 
www.SVTaxpayers.org. 

Mark W.A. Hinkle 
Presidente: Kapisanan ng Mga Nagbabayad ng Buwis ng Silicon Valley 

Steven B. Haug 
Residente ng Distrito 

Valentin Ryabov 
Magulang sa Distrito 

Robert D. Goodwyn 
Residente ng Distrito 

 

Sa pamamagitan ng Pagboto ng Oo sa Panukala A, magkakaroon tayo 
ng mga maaasahan at lokal na pondo upang masuportahan at 
mapahusay ang ating mga premyadong paaralang elementarya at middle 
school. Ang pagboto ng Hindi ay mangangahulugan ng pagsuporta sa 
pagsasara ng mga paaralan at hindi matatag na pananalapi. 

  

Mayroon tayong mahuhusay na paaralan sa CUSD na ilang taon nang 
nakakatanggap ng hindi sapat na pondo. Mayroon tayong mga 
dedikadong guro, punong-guro, at tauhan na nagsisikap para sa pang-
akademikong kahusayan at sumusuporta sa mataas na pagkamit ng 
estudyante. Mayroon tayong mga paaralan sa kapitbahayan, 
alternatibong programa at espesyal na serbisyo upang tugunan ang mga 
pangangailangan ng mahigit 15,000 estudyante sa isang komunidad na 
kinakatawan ng 46 na wika sa 26 na kuwadradong milya. 

 

Hindi nakukuha ng pangangatwiran laban dito ang mga 
pinakapangunahing impormasyon nang tama, pinapasobrahan nito nang 
ilang libo ang mga ginugugul sa bawat estudyante, pinapasobrahan nito 
ang mga suweldo ng ating magagaling na guro na mas mababa ang 
sinusuweldo kumpara sa mga kapitbahay na distrito, at lubos nitong 
maling isinasaad ang mga administratibong paggugul ng CUSD. Walang-
pagtatanging inihain ng may-akdang mula sa Morgan Hill ang ganitong 
pangangatwiran laban sa mga pampublikong paaralan sa County ng 
Santa Clara, at hindi niya kinakatawan ang ating komunidad. 

 

Kinakatawan namin ang lahat ng taong may interes sa CUSD at matibay 
naming sinusuportahan ang Panukala A. Malinaw ang mga impormasyon 
at nagkakaisa tayo sa pagsuporta. 

 

Ang Panukala A ay: 
 

• Mapapanatili ang mga de-kalidad na guro 

• Mapipigilan ang mga pagsasara ng paaralan 

• Matitiyak ang katatagan ng pananalapi 
 

May mga pananagutan at proteksyon ang Panukala A: 
 

• Walang ilalaang pondo para sa mga suweldo ng tagapangasiwa 

• Isang Independiyenteng Komite ng mga Nagbabantay na 
Mamamayan 

• Mga taunang pagsusuri at pinansyal na ulat sa komunidad 

• Pagkalibre ng nakatatanda para sa mga may-ari ng bahay na 
mahigit 65 taong gulang na 

 

Huwag magpaloko. Nakakatulong sa pagbuo ng mga matatag na 
komunidad ang mga mahuhusay na paaralan. Namumuhunan ang mga 
matatag na komunidad sa mahuhusay na mga paaralan. Bumoto ng Oo 
sa Panukala A. 

 

Para sa higit pang impormasyon tungkol sa Panukala A, mangyaring 
bisitahin ang www.YesForCUSD.org  

 

Jerry Liu 
Presidente ng Lupon, Distrito ng Unyon ng Paaralan ng Cupertino 

 

Kai Brown  
Presidente ng Unyon ng Asosasyon ng Edukasyon ng Cupertino 

 

Poornima Dilip 
Kapisanan ng mga Empleyado ng Paaralan ng California, Kabanata 
13 Presidente ng Unyon ng Cupertino 

 

Britt Brittain 
SEIU Local 521, Presidente ng Unyon ng Cupertino 

Dawn Ying  
Lider ng Organisasyon ng Komunidad at Magulang 
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Ang Halimbawang Balota na matatagpuan sa patnubay na ito ay isang facsimile na balota ng 
Optical Scan na papel hindi ng Elektronikong balota.

Mga Tagubilin sa Pagboto sa Elektronikong Kagamitan sa Pagmarka ng Balota

Isaaktibo ang makina sa pagboto sa pamamagitan ng pagpasok ng Kard ng Botante sa dilaw na 
butas sa ibaba ng makina sa pagboto.

Piliin ang wikang gusto mong gamitin sa pagboto. 

Gawin ang iyong pagpili sa pamamagitan ng pagkalabit 
sa pangalan ng kandidato o sagot sa panukala na pinili 
mo. Ang isang itim na tsek ay lilitaw sa kuwadradong 
nasa tabi ng pinili.

Upang palitan ang iyong pinili, muling kalabitin ang pinili. Ang tsek ay maglalaho at maaari 
kang gumawa ng bagong pagpili.

Upang bumoto para sa isang kuwalipikadong isinusulat lamang na kandidato na 
iyong pinili, kalabitin ang salitang "ISINUSULAT LAMANG". Kapag lumitaw ang 
screen ng keyboard, kalabitin ang mga letra ng pangalan ng kandidato, saka kalabitin 
ang buton na "TANGGAPIN" sa ibabang kanang-kamay na sulok ng iyong screen 
upang magpatuloy.

Upang palitan ang sukat ng teksto, kalabitin ang buton na "Sukat ng Teksto" at piliin ang "Karaniwan" o "Malaki".

Maaari mo ring palitan ang wika anumang oras sa sesyon ng pagboto 
sa pamamagitan ng pagpili sa buton na "Wika". Bukod dito, maaari 
mong palitan ang anyo ng balota sa screen sa pamamagitan ng pagpili 
sa buton na "Tignan".

Upang suriin ang iyong mga pinili anumang oras bago ang pagpapatala ng iyong balota, kalabitin ang "Suriin" sa ibabang 
kaliwa ng screen. Ang screen na Suriin ay magbibigay sa iyo ng buod ng iyong mga pinili. Kung hindi ka pa nakapili ng 
pinakamaraming ipinahihintulot na pagpili sa isang labanan, ang isang babala ay lilitaw upang ipagbigay-alam sa iyo na ang 
labanan ay blangko o hindi sapat ang ibinoto. Kalabitin ang labanan upang bumalik doon.

Kung nasisiyahan ka na sa iyong mga pinili, kalabitin ang "Iprinta ang balota" sa ibabang kanan ng screen upang ipabatid 
ang kumpirmasyon ng pagprinta.

Ang isang pinal na kumpirmasyon ay lilitaw na magtatanong sa iyo kung gusto mong 
Iprinta ang iyong balota o Suriin ang iyong mga pagpipilian. Kung gusto mong 
gumawa ng pagbabago sa iyong mga pinili kalabitin ang "Suriin ang iyong mga 
pagpipilian". Kung gusto mong iprinta ang iyong balota, kalabitin ang "Iprinta ang 
iyong balota" at ipiprinta ng kagamitan sa pagmarka ng balota 
ang iyong balota na may mga pinili mo.

TANDAAN: Hindi ka maaaring magbago ng isip pagkatapos 
ipatala ang balota.

Ang sesyon ng pagboto ay magiging kumpleto na. Ang Kard ng Botante ay hindi na magiging aktibo, 
mangyaring ibalik ito sa Opisyal ng Halalan. Kung may mga tanong ka, mangyaring humingi ng tulong 
sa iyong Opisyal ng Halalan, o sumangguni sa mga tagubilin na nasa panel sa tagiliran.
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Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante

Pinapalawig ng Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante (CVR) ang kasalukuyang deadline 
na 15 araw na pagpaparehistro sa mga karapat-dapat na botante, na nagbibigay-daan sa kanila 
na magparehistro at bumoto nang 14 na araw bago ang isang halalan hanggang sa Araw ng 
Halalan. Kinakailangang magparehistro ang isang karapat-dapat na botante sa Opisina ng 
Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng Santa Clara upang kondisyonal na magparehistro 
upang makaboto at bumoto sa isang kondisyonal na balota. 

Ang mga botante ay maaaring magparehistro online sa www.sccvote.org, gayunpaman, 
ibibigay lamang ang mga balota ng CVR sa Opisina ng 
Tagapagrehistro ng mga Botante. Ang mga kondisyonal na balota ay 
hindi ipapakoreo sa mga botante.

Upang kondisyonal na makapagparehistro, dapat munang kumpletuhin 
ng botante ang isang apidabit ng pagpaparehistro. Matatagpuan ang 
apidabit sa harapang bahagi ng sobre ng CVR. Kapag nakumpleto at 
naisumite na sa opisyal ng halalan ang apidabit, mag-iisyu ng 
kondisyonal na balota sa botante.

Ipoproseso ang apidabit at kapag natukoy at napatunayan na ang 
pagiging karapat-dapat, magiging permanente ang pagpaparehistro at 
ang kondisyonal na balota ay isasama sa pagbilang. Ang Kondisyonal 
na mga Pagpaparehistro ng Botante ay pinamamahalaan at pinoproseso 
sa parehong paraan katulad ng iba pang pagpaparehistro; ang mga 
kondisyonal na balota ay pinamamahalaan at pinoproseso katulad ng 
iba pang mga pansamantalang balota.

Kung mayroon kang anumang mga tanong tungkol sa Kondisyonal na Pagpaparehistro ng 
Botante, mangyaring tumawag sa (408) 299-VOTE (8683) o nang walang bayad sa (866) 430-
VOTE (8683).

Ang CVR ay pinagtibay noong 2012, na siyang ipinatupad noong ika-1 ng Enero pagkatapos 
ng sertipikasyon ng isang pambuong-estadong tipunan ng datos ng pagpaparehistro ng botante. 
Ang VoteCal, ang pambuong-estadong tipunan ng datos ng pagpaparehistro ng botante ng 
California, ay sinertipikahan noong Setyembre 26, 2016; ang CVR ay ipinatupad noong Enero 
1, 2017. Ipinatupad noong Enero 1, 2017, ang Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante ay 
magagamit ng mga karapat-dapat na botante sa California alinsunod sa Mga Kodigo ng Halalan 
2170 hanggang 2173.

Maaari mong suriin ang katayuan ng iyong pagpaparehistro ng botante sa  
voterstatus.sos.ca.gov. 

Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante ng County ng Santa Clara:
Fax: (408) 998-7314 ─ Scan/Email: voterinfo@rov.sccgov.org

Koreo: Registrar of Voters, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300
Website: www.sccvote.org/voterschoice

Para sa mga katanungan, mangyaring tumawag sa:  
(408)299-VOTE (8683) o nang walang bayad sa (866)430-VOTE (8683)
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Aplikasyon para sa Opisyal na Balota
(आध�काार�का मतपत्र आवेेदन पत्र/公式投票用紙申請書公式投票用紙申請書/ការដាក់់ពាក់យសំុំ�សុំន្លឹឹ�ក់ឆ្នោ�ោ តផ្លូឹ�វការការដាក់់ពាក់យសំុំ�សុំន្លឹឹ�ក់ឆ្នោ�ោ តផ្លូឹ�វការ/공식공식  투표지투표지  신청서신청서)

Ang County ng Santa Clara ay gumagawa ng mga Balota sa mga wikang Hindi, Hapon, Khmer, at Koreano. Ang mga botante ay maaaring humiling 
ng mga balota sa dalawang wika sa alinman sa mga wikang ito sa pamamagitan ng pagkumpleto ng aplikasyon sa ibaba at pagbabalik rito sa 
pamamagitan ng koreo sa Registrar of Voters, Vote By Mail Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112 o sa pamamagitan ng fax sa 
(408) 293-6002 o sa pamamagitan ng libreng pagtawag sa (866) 430-VOTE (8683), o sa pamamagitan ng pag-aaplay sa www.sccvote.org. 
Ang huling araw ng paghiling ng balota sa pamamagitan ng koreo ay sa ika-27 ng Abril. Ang mga botanteng walang kakayahan sa pagmamarka 
ng balota ay maaaring magsama ng hanggang sa dalawang indibidwal na tutulong sa kanila sa pagboto. 

Santa Clara काउंटी हिन्ी, जापानी, खमेर और कोररयाई भाषाओं में मतपत्र प्रकाहित करती ि।ै मत्ाता नीचे आवे्न पत्र भरकर इनमें स े ककसी भी भाषा में 
हविभाषी मतपत्ररों का अनरुोध कर सकत ेिैं और उस ेडाक विारा Registrar of Voters, Vote By Mail Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112 को 
या (408) 293-6002 पर फैकस विारा या टोल-फ़्री न.ं (866) 430-VOTE (8683) पर फोन करके, या www.sccvote.org पर आवे्न कर सकत ेिैं। डाक विारा मतपत्र 
का अनरुोध करन ेक्री अंहतम हतहि 27 अप्रैल ि।ै जो मत्ाता मतपत्र हचह्नत करन ेमें असमि्थ िैं, व ेमत्ान में सिायता के हलए अपन ेसाि ्ो व्यहतियरों को ला सकत ेिैं।

Santa Clara郡は投票用紙をヒンディー語、日本語、クメール語、韓国語で作成しています。投票者は、以下の申請書に必

要事項を記入し、それをRegistrar of Voters, Vote By Mail Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112まで郵送、(408) 293-6002ま
でファクス送信、フリーダイヤル(866) 430-VOTE (8683)に電話、またはwww.sccvote.orgで申請することにより、これらの言

語のいずれかと英語の二か国語投票用紙を受け取る事ができます。郵便投票用紙申請締め切りは4月月27日日です。投票用紙

に印を付けることができない投票者は、投票を援助してくれる付き添いが2人まで許可されます。

ឆ្នោ�ន្លឹធីី Santa Clara បឆ្នោ�ើ�តសុំន្លឹឹ�ក់ឆ្នោ�ោ តជាភាសា ហិិន្លឹណូ្ឌូ�  ជបំុន្លឹ ខ្មែ�ែរ និ្លឹ� ក់�ឆ្នោរ ុ។ អ្នោក់ឆ្នោ�ះឆ្នោ�ោ តអាចឆ្នោសុំោ�សំុំ�សុំន្លឹឹ�ក់ឆ្នោ�ោ តពីីរភាសាឆ្នោ�ក់ោំ�ភាសាទាំ��ឆ្នោន្លឹះ 
ឆ្នោដាយការប�ឆ្នោពីញពាក់យសំុំ���ឆ្នោ�កាម ឆ្នោហិ�យបញូ្ជូ� ន្លឹវាតាមសុំ�បំ�តឆ្នោ�ឲ្យយមន្ត្រីន្លឹីីចំះឆ្នោ�ែ ះអ្នោក់ឆ្នោ�ះឆ្នោ�ោ ត ខ្មែផ្លូោក់ឆ្នោ�ះឆ្នោ�ោ តឆ្នោ�តាមសុំ�បំ�ត, 1555 Berger Dr., Bldg. 2,  
San Jose, CA 95112 ឬ ឆ្នោដាយទូ�រសារឆ្នោ�កាន់្លឹឆ្នោ�� (408) 293-6002 ឬ ឆ្នោដាយឆ្នោ�ឆ្នោ�ឆ្នោ��ទូ�រស័ុំពីទឆ្នោដាយឥតគិិតថ្លៃ�ឹ (866) 430-VOTE (8683) ឬ ឆ្នោដាយដាក់់ពាក់យសំុំ�ឆ្នោ�  
www.sccvote.org ។ ថ្លៃ�ៃចំ�ឆ្នោ�កាយឆ្នោ��មីីឆ្នោសុំោ�សំុំ�សុំន្លឹឹ�ក់ឆ្នោ�ោ តតាមសុំ�បំ�តគឺិ ថ្លៃ�ៃទីូ ថ្លៃ�ៃទីូ 27 ខ្មែ� ឆ្នោមសាខ្មែ� ឆ្នោមសា ។ អ្នោក់ឆ្នោ�ះឆ្នោ�ោ តខ្មែ��មិន្លឹមាន្លឹ�ទូធភាពីឆ្នោ��មីីគិ�សុំសុំន្លឹឹ�ក់ 
ឆ្នោ�ោ តអាចនាំ�បំគិគ�ពីីររ�បឆ្នោ��មីីជួយពួីក់ឆ្នោគិក់ោំ�ការឆ្នោ�ះឆ្នោ�ោ ត ។

Santa Clara 카운티는 투표지를 힌두어, 일본어, 크메르어, 한국어로 제공합니다. 유권자는 아래의 신청서를 작성해 우편 투표 부서의 유권자 
등록국 담당에게 우편 (주소: 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112), 또는 팩스 (408) 293-6002로 제출해 위의 언어로 된 이중 언어 투표지를 
요청할 수 있습니다. 그리고 무료 전화 (866) 430-VOTE (8683), 아니면 www.sccvote.org를 통해서도 신청할 수 있습니다. 우편을 이용하는 
투표지 신청은 4월월 27일일 마감됩니다. 투표지에 표기를 할 수 없는 투표자는 투표를 도와줄 인원으로 최대 2명을 동반할 수 있습니다.

PREFERRED LANGUAGE - I would like to receive a ballot in the following language:
❑	 पसं्ी्ा भाषा: मैं हिन्ी में मतपत्र प्राप्त करना चािता/चािती हूँ।
❑	 私は日本語の投票用紙を希望します。

❑	 ភាសាខ្មែ��ច��ចិតី ៖ �ំំ�ច�់ទូទួូ�យក់សុំន្លឹឹ�ក់ឆ្នោ�ោ តក់ោំ�ភាសាខ្មែ�ែរ ។
❑	 선호 언어: 한국어로 된 투표지를 받고 싶습니다.

Print Name / नाम हलखें / 氏名(活字体)/ ឆ្នោ�ែ ះ / 성명(정자체)

Residence Address / आवासीय पता / 現住所 / អាសុំយដាា ន្លឹសាោ ក់់ឆ្នោ� / 거주지 주소

Mailing Address / डाक पता / 郵便宛先 / អាសុំយដាា ន្លឹឆ្នោផ្លូំ�សុំ�បំ�ត / 우편 주소

Email / ईमेल / Eメール / អីំ្នឆ្នោមុ� / 이메일
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Aplikasyon para sa Facsimile na Balota
(ફેસમીઇલ બેલેટ એપ્લકેશન/प्रतितिति मिपत्रको आवेदन/ਫੈਕਸਮਿਲੀ (ਪ੍ਰਤੀਮਕਰਤੀ) ਬੈਲਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ/த�ொலைநகை் வொக்குச்சட்ீடு விண்ணப்பம்/నమూనా బ్యాలెట్ దరఖాస్తు )

Nagbibigay ang County ng Santa Clara ng opsyon para sa mga Botante na makatanggap ng facsimile na balota - kopya ng Opisyal na Balota na maaaring 
gamitin bilang sanggunian - sa wikang Punjabi, Gujarati, Tamil, Telugu at Nepali kung nakatira ang botante sa presinto kung saan kinakailangan ang wika. 
Ang mga Facsimile na Balota ay makukuha sa Opisina ng Tagapagrehistro ng mga Botante. Ang mga botante ay maaari ding humiling ng facsimile na 
balota sa pamamagitan ng pagkumpleto ng aplikasyon sa ibaba at pagsasauli rito sa pamamagitan ng koreo sa Registrar of Voters, Vote By Mail Division, 
1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112 o sa pamamagitan ng fax sa 1-408-293-6002 o sa pamamagitan ng libreng pagtawag sa 1-866-430-VOTE 
(8683), o sa pamamagitan ng pag-aaplay sa www.sccvote.org. Ang huling araw ng paghiling sa facsimile na balota sa pamamagitan ng koreo ay sa ika-
27 ng Abril. Ang mga botanteng walang kakayahan sa pagmamarka ng balota ay maaaring magsama ng hanggang sa dalawang indibidwal na tutulong 
sa kanila sa pagboto. 
કાઉન્ ટી ઓફ Santa Clara મતદારોને ફેસમીઇલ બેલે્  મેળવવા મા્ેનો વવકલ્પ પ્રદાન કરે છે આ સત્ાવાર મત્પત્રની એવી એક નકલ જનેો સદંર્ભ તરીકે ઉ્પયોગ કરી શકાય છે -  
જ ે કોઈ મતદાર એવા કોઈ વવસતારમા ં રહેતો હોય જા ં આ રાષા ્પરૂી ્પાડવામાં આવતી હોય, તો ત ે ્ંપજબી, ગજુરાતી, તમમલ, તલુેગ ુ અન ે ન્ેપાળી રાષાઓમા ં આ્પવામાં 
આવ ે છે. ફેસમીઇલ બલેે્ ્સ મતદારોના રજજસ્ ા્રની ઓફફસ ્પર ઉ્પલબ્ધ છે. મતદારો ફેસમીઇલ બેલેટ મા્ે નીચનેી અરજી ્પરૂ્ભ કરીન ે અન ે તને ે મલે દ્ારા Registrar of 
Voters, Vote By Mail Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112 ્પર ્પરત કરીન ે અથવા ફેક્સ દ્ારા 1-408-293-6002 ્પર અથવા ્ોલ ફ્ી 
1-866-430-VOTE (8683)્પર કોલ કરીને, અથવા www.sccvote.org ્પર અરજી કરીન ે્પર વવનતંી કરી શકે છે. મલે દ્ારા ફેસમીઇલ બલેે્ મા્ેની વવનતંી કરવાનો છેલલો ફદવસ  
27 એપ્રિલ છે. જ ેમતદારો બલેે્ ્પર વનશાની કરી શકે તમે ન હોય તેઓ તમેને મતદાનમાં સહાય કરવા મા્ે બ ેવ્યક્તિઓ સુ્ધી લાવી શકે છે.
Santa Clara काउन्टीले मतदातालाई मेलमार्फ त मतदान गन्फ विकल्प - मतपत्र जसलाई आविकारिक मतपत्रको प्रवतवलवप सन्दर्फको रूपमा प्रयोग गन्फ सवकन्छ - राषा प्रदान 
गनने सटीमानामा बसे् मतदाता ्छ रने पनजाबटी, गुजिातटी, तवमल, तेलगू ि नेपालटी राषामा प्रदान ग्छ्फ । प्रवतवलवप मतपत्रहरू मतदाता काया्फलयको िवजस्ट् ािि, प्रािम्भिक मतदान 
स्थ लहरू साइट उपलब्ध हुन्छन्। मतदाताले तलको वनिेदन पूिा गिेि प्रतितितप मिपत्र पवन अनुिोि गन्फ सक्छन् ि यसलाई मेलमार्फ त Registrar of Voters, Vote By Mail 
Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112 मा वरता्फ गन्फ सक्छन्  िा फ्ाक्स मार्फ त 1-408-293-6002 मा िा टोल फ्टी 1-866-430-VOTE (8683) कल गिेि 
िा www.sccvote.org मा आिेदन वदएि। मेलद्ािा प्रवतवलवप मतपत्र अनुिोि गनने अम्तिम वदन 27 April हो। मतपत्रमा विह्न लगाउन नसके् मतदाताहरूले आरूलाई मतदान 
गन्फ सघाउन दुई जना व्यम्तिसम्म ल्ाउन सक्छन्।

Santa Clara ਕਾਉਂਟੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੰੂ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਤਮਿਲ, ਤੇਲਗੂ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਭਾਸਾਵਾਂ ਮਵੱਚ ਪ੍ਰਤੀਮਕਰਤੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਵਕਲਪ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਅਮਿਕਾਰਤ 
ਬੈਲਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਮਜਸ ਨੰੂ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਮਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਅਮਜਹੇ ਖੇਤਰ ਮਵੱਚ ਰਮਹੰਦਾ ਹੈ ਮਜੱਥੇ ਉਹ 
ਭਾਸਾ ਿੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਮਕਰਤੀ ਬੈਲਟ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰਮਜਸਟਰਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਉਪਲਬਿ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਹੇਠ ਮਦੱਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੰੂ 
Registrar of Voters, Vote By Mail Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112 ਨੰੂ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਂ ਫੈਕਸ ਰਾਹੀਂ 1-408-293-6002 'ਤੇ ਜਾਂ ਟੋਲ-ਫ਼੍ਰੀ ਨੰਬਰ 
1-866-430-VOTE (8683) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ www.sccvote.org 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਮਕਰਤੀ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਮਕਰਤੀ ਬੈਲਟ 
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 27 ਅਪਰੈਲ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਜੋ ਬੈਲਟ ‘ਤੇ ਮਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਮਵੱਚ ਅਸਿਰੱਥ ਹਨ, ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਵਅਕਤੀਆਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 
ਮਲਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Santa Clara கவுண்ட்டியானது பஞ்சாபி, குஜராத்தி, தமிழ், ததலுங்கு மற்றும் நேபாளி தமாழிகள் வழங்கப்படும் இடத்தில் உள்ள 
வாக்காளர்களுக்கு அே்த தமாழியில் -அதிகாரப்பூர்வ வாக்குச்சீட்டின் ஒரு பிரதியய குறிப்புக்காக மட்டும் பயன்படுத்துவதற்காக -  
ஒரு ததாயலேகல், வாக்குச்சீட்யடப் தபறும் விருப்பத்யத - வாக்காளர்களுக்கு வழங்குகிறது. வாக்காளர் பதிவாளரின் 
அலுவலகத்தில் ததாயலேகல் வாக்குச்சீட்டுகள் கியடக்கின்றன. கீநழயுள்ள விண்ணப்பத்யத பூர்த்தி தசய்து அயத வாக்காளர் 
பதிவாளர், அஞ்சல் மூலம் வாக்களிப்பு பிரிவு, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112-இல் அஞ்சல் மூலம் திருப்பி அனுப்பி 
அல்லது 1-408-293-6002 -இல் ததாயலேகல் தசய்து அல்லது கட்டணமில்லா எண் 1-866-430-VOTE (8683) -ஐ அயழத்து அல்லது 
www.sccvote.org-இல் விண்ணப்பித்து ஒரு த�ொலைநகை் வொக்குச்சட்ீலடக் நகாரலாம். அஞ்சல் மூலம் ஒரு ததாயலேகல் 
வாக்குச்சீட்யடக் நகாருவதற்கான கயடசி ோள் ஏப்ரை் 27 ஆகும். வாக்குச்சீட்யடக் குறிக்க முடியாத ேியலயில் உள்ள 
வாக்காளர்கள், வாக்களிக்க உதவ இரண்டு ேபர்கள் வயர அயழத்து வரலாம்.

మెయిల్ ద్వారా ఓటు వేసే ఓటర్లకు నమూన్ బ్యాలెట్ అందుకునే ఎంపికను Santa Clara కౌంటీ అందుబ్టులో ఉంచంది - అధికారిక బ్యాలెట్ యొక్క కాపీని 
పరాా మాణికంగా ఉపయోగించవచుచు - భ్ష అందుబ్టులో గల పరాా ంతంలో గనుక ఓటర్ నివసిసుతు న్నట్లయితే - వారికి పంజాబీ, గుజరాతీ, తమిళం, తెలుగు, మరియు 
నేపాలీ భ్షలో్ల  నమూన్ బ్యాలెట్ అందించబడుతుంది. నమూన్ బ్యాలెట్ లు రిజిసా్ రా ర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ ఆఫీసు, ముందసుతు  ఎని్నకలు జరిగే పరాా ంత్లు వద్ద  లభయామవుత్యి. 
ఓటర్్ల  కిరంది దరఖాసుతు ను పూరితు చేయడం ద్వారా మరియు ద్నిని Registrar of Voters, Vote By Mail Division, 1555 Berger Dr., Bldg. 2, San Jose, CA 95112 కు 
మెయిల్ చేయడం ద్వారా లేద్ 1-408-293-6002 కు ఫాయాక్స్ చేయడం ద్వారా లేద్ టోల్ ఫీరా నెంబర్ 1-866-430-VOTE (8683)కు కాల్ చేయడం ద్వారా, లేద్ www.
sccvote.org వెబ్ స�ైట్ లో అప�ల్ల  చేయడం ద్వారా నమూనా బ్యాలెట్ న్ అభయారిధంచవచుచు. మెయిల్ ద్వారా నమూన్ బ్యాలెట్ అభయారిధంచడ్నికి చవరి తేదీ ఏప్రిల్ 27. బ్యాలెట్ 
ప�ై మార్్క చేయలేని ఓటర్్ల , ఓటింగ్ లో వారికి సహాయపడట్నికి ఇద్దర్ వయాకుతు ల వరకు తీసుకురావచుచు.

PREFERRED LANGUAGE - I would like to receive a ballot in the following language:
❑	 ્પસંદગીની રાષા - હંુ નીચેની રાષામાં ફેસમીઇલ બેલે્ પ્રાપ્ત કરવા ઈચંુ છંુ:
❑	 इच्ाइएको राषा - म वनम्न राषामा प्रवतवलवप मतपत्र प्राप्त गन्फ िाहन्ुछ:
❑	 ਪਸੰਦੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ - ਿੈਂ ਪ੍ਰਤੀਮਕਰਤੀ ਬੈਲਟ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ:
❑	 விரும்புகிற தமாழி - பின்வரும் தமாழியில் ததாயலேகல் வாக்குச்சீட்யடப் தபற விரும்புகிநறன்:
❑	 ఎంచుకోదగిన భ్ష - నేను దిగువ పేర్్కన్న భ్షలో నమూన్ బ్యాలెట్ అందుకోవాలని కోర్కుంటున్్నను:

Print Name / મુદ્રિત નામ / वप्रन् नाम / ਸਾਫ਼ ਅੱਖਰਾਂ ਮਵੱਚ ਨਾਿ ਮਲਖੋ / அச்சிடும் தபயர் / ముదరాణ పేర్

Residence Address / રહેઠારનું સરનામું / आिास ठेगाना/ਮਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ / குடியிருப்பு முகவரி / నివాస చర్న్మా

Mailing Address / ્્પાલ સરનામું / मेल गनने ठेगाना / ਡਾਕ ਪਤਾ / அஞ்சல் முகவரி / మెయిలంగ్ అడరాస్

Email / ઇમેઇલ / इमेल / ਈਿੇਲ / மின்னஞ்சல் / ఈమెయిల్
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FP-06-1-TAG

County ng Santa Clara 
Tagapagrehistro ng mga Botante

FORM NG PAGHILING NG AKSYON NG BOTANTE 

Mga Tagubilin sa Botante:
1. Ikaw ay dapat na isang nakarehistrong botante sa County ng Santa Clara upang magamit ang form na ito.
2. Mangyaring ilimbag nang malinaw.
3. Ang form na ito ay hindi nilalayon para sa pagbabago ng pangalan o partido, ikaw ay dapat na muling magparehistro.
4. Kung humihiling ng aksyon para sa ibang botante ibigay ang kanilang impormasyon sa kahon ng KASALUKUYANG IMPORMASYON NG 

BOTANTE na nasa ibaba.

KASALUKUYANG IMPORMASYON NG BOTANTE – Lahat ng impormasyon ay dapat ibigay upang makumpleto ang iyong kahilingan.

Pangalan: Petsa ng Kapanganakan: buwan / araw / taon 

Nakarehistrong Tirahan: 

Pirma:  Petsa:

Form ng Kahilingan sa Gustong Paraan ng Paghahatid ng Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County:
 Gusto kong gamitin ang online na Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County. Hindi ko na gustong matanggap ito sa pamamagitan ng koreo. 

 Go Green na Opsyon   Email:   __________________________________________________________________________________
 Gusto kong matanggap ang aking Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County sa pamamagitan ng koreo. Dati kong piniling hindi 

makatanggap nito sa pamamagitan ng koreo. 

Isapanahon ang Kagustuhang Wika ng Botante: PUMILI NG ISANG GUSTONG WIKA PARA SA LAHAT NG MATERYALES SA ELEKSYON
Makukuha ang mga Patnubay na Impormasyon para sa Botante sa County sa: Makukuha ang mga Opisyal na Balota sa:  Facsimile na Balota LANG sa:
 Ingles  Tagalog  Ingles  Khmer  Espanyol  Nepali  Tamil 
 Intsik  Biyetnamis  Intsik  Koreano  Tagalog  Gujarati  Telugu 
 Espanyol   Hindi  Hapon  Biyetnamis  Punjabi
   Hindi makukuha sa Punjabi, Gujarati, Tamil, Telugu at Nepali Makukuha na ngayon kung hihilingin sa mga Target na lugar

 Mali ang pagbaybay ng aking pangalan sa aking mga materyal sa halalan. Ang maling pagbaybay ay:  _____________________________  
Ang tamang pagbaybay ay: _________________________________________________________________________________________

 Ang pagpapalit ng pangalan, maliban kung para iwasto ang isang maling pagbaybay, ay nangangailangan ng pagkumpleto sa isang 
bagong kard ng pagpaparehistro.

 Lumipat ako sa isang bagong tirahan sa loob ng County ng Santa Clara (direksiyon ng kalye at lunsod): 
 _______________________________________________________________________________________________________________

 Ang aking tirahan ay hindi nagbago, pero ang aking mga sulat ay pumupunta sa ibang direksiyon. Ang aking direksiyong PANGKOREO ay:  
 _______________________________________________________________________________________________________________

 Gusto kong isapanahon ang aking direksiyong pangkoreo sa:  _____________________________________________________________
 Tanggalin ang sumusunod na direksiyong pangkoreo: ___________________________________________________________________
 Tanggalin ang anumang numero ng telepono na nasa talaan.   Tanggalin ang anumang email address na nasa talaan.

Kanselahin ang pagkakarehistro ng botante:
 Mangyaring kanselahin ang aking pagkakarehistro. Dahilan:  ______________________________________________________________
 Ang botanteng tinukoy sa itaas ay patay na. (Ang impormasyon ay maaaring ibigay ng pamilya o tagapangalaga.)  

Pangalan ng taong nag-uulat ng pagkamatay:  __________________________________________ Telepono: _______________________  
Pirma ng taong nag-uulat ng pagkamatay:  _____________________________________________________________________________

Upang ibalik sa Tagapagrehistro ng mga Botante sa pamamagitan ng:
Fax: 1-408-998-7314 — Scan/Email: voterinfo@rov.sccgov.org — Koreo: Registrar of Voters, PO Box 611300, San Jose, CA 95161-1300

Para sa mga Katanungan, mangyaring tumawag sa: 1-408-299-VOTE (8683)

FOR OFFICE USE ONLY
Date Received:

Voter ID:

Date Processed:

Group Number:

Action by: 

SC Ballot Type 001 - Page 015

mailto:voterinfo@rov.sccgov.org

	MAYO 4, 2021 ESPESYAL NA HALALAN DISTRITO NG UNYON NG PAARALAN NG CUPERTINO
	Patnubay na Impormasyon Para sa Botante ng County
	Tulong sa Wika
	Ibang mga Mapagkukunan ng Botante
	Impormasyon para sa mga Botanteng may mga Kapansanan
	Mga Tagubilin sa Pagboto na Ipinakokoreo na Balota
	Mga Lokasyon ng Drop Box ng Balota
	SAMPLE OF BALLOT / HALIMBAWANG BALOTA
	OFFICIAL BALLOT / OPISYAL NA BALOTA
	SPECIAL ELECTION / ESPESYAL NA HALALAN COUNTY OF SANTA CLARA / COUNTY NG SANTA CLARA

	MEASURES SUBMITTED TO THE VOTERS MGA PANUKALANG INIHARAP SA MGA BOTANTE
	SCHOOL PAARALAN
	CUPERTINO UNION SCHOOL DISTRICT DISTRITO NG UNYON NG PAARALAN NG CUPERTINO
	A


	DISTRITO NG UNYON NG PAARALAN NG CUPERTINO PANUKALA A
	WALANG-PINAPANIGANG PAGSUSURI NG ABUGADONG TAGAPAYO NG COUNTY SA PANUKALA A
	KUMPLETONG TEKSTO NG PANUKALA A
	PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA A
	SAGOT SA PANGANGATWIRANG PANIG SA PANUKALA A
	PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA A
	SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PANUKALA A
	Mga Tagubilin sa Pagboto sa Elektronikong Kagamitan sa Pagmarka ng Balota
	Kondisyonal na Pagpaparehistro ng Botante
	Aplikasyon para sa Opisyal na Balota
	Aplikasyon para sa Facsimile na Balota
	FORM NG PAGHILING NG AKSYON NG BOTANTE

