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Worksheet ng Balota: Eleksyon sa Nobyembre 3, 2020
Para makatipid sa oras at makaiwas na makagawa ng mga pagkakamali sa inyong opisyal na balota, gamitin ang worksheet na ito 
tulad ng sumusunod:

1 . Gawing reperensiya ang halimbawang balota na nasa Ingles na Pamplet o makukuha online sa sfelections.org/voterportal .
2 . Para sa bawat labanan, suriin ang mga kandidato sa inyong halimbawang balota pati na rin ang mga isinusulat-lamang na

mga kandidato sa sfelections.org/writein .

3 . Isulat ang (mga) pangalan ng inyong mga piniling (mga) kandidato o markahan ang “Oo” o “Hindi” sa mga panukala sa 
balota gamit ang itinalagang espasyo .

4 . Kopyahin ang inyong mga pinili mula sa ballot worksheet na ito sa inyong opisyal na balota .  

MGA KATUNGKULAN
MGA KATUNGKULANG NOMINADO NG PARTIDO

Presidente at Bise Presidente
Bumoto ng Isang Partido

MGA KATUNGKULANG NOMINADO NG BOTANTE

Kinatawan ng Estados Unidos
Bumoto ng Isa

Senador ng Estado
Bumoto ng Isa

Miyembro, Asembleya ng Estado
Bumoto ng Isa

MGA KATUNGKULANG HINDI MAKAPARTIDO

Miyembro, Lupon ng Edukasyon
Bumoto ng hindi hihigit sa apat

Miyembro, Lupon ng Kolehiyo ng 
Komunidad
Bumoto ng hindi hihigit sa apat

Direktor ng BART 
Bumoto ng Isa

Miyembro, Lupon ng mga Superbisor ng San Francisco 

Tanging ang mga botanteng nakatira sa mga distritong 1, 3, 5, 7, 9, at 11 ang maghahalal ng mga miyembro sa Lupon ng mga 
Superbisor sa eleksyong ito. Para matuto ng higit pa ukol sa ranked-choice voting, mangyaring tingnan ang pahina 9.

1
Ika-1 Pinili

2
Ika-2 Pinili

3
Ika-3 Pinili

4
Ika-4 Pinili

5
Ika-5 Pinili

6
Ika-6 Pinili

7
Ika-7 Pinili

Distrito 1

Distrito 3

Distrito 5

Distrito 7

Distrito 9

Distrito 11

✂
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MGA PROPOSISYON
MGA PROPOSISYON NG ESTADO OO HINDI

14 Mag-aawtorisa ng mga bonong magpapatuloy ng pananaliksik para sa stem cell .

15 Pararamihin ang mga pinagmumulan ng pagpopondo para sa mga pampublikong paaralan, kolehiyo ng 
komunidad, at serbisyo ng lokal na gobyerno sa pamamagitan ng pagbabago sa pagtatasa ng buwis para 
sa pangkomersyo at industriyal .

16 Magpapahintulot ng dibersidad bilang salik sa mga pagpapasya sa pampublikong trabaho, edukasyon, 
at pagkokontrata .

17 Ibabalik ang karapatang bumoto pagkatapos makumpleto ang sentensiya sa pagkakabilanggo .

18 Babaguhin ang saligang-batas ng California upang pahintulutan ang mga nasa edad na 17 taong gulang 
na bumoto sa mga primarya at espesyal na halalan kung sila ay magiging 18 taong gulang sa pagsapit ng 
susunod na pangkalahatang halalan at sa ibang paraan ay magiging karapat-dapat bumoto .

19 Babaguhin ang mga partikular na patakaran sa buwis sa ari-arian .

20 Magbibigay ng restriksyon sa parol para sa ilang pagkakasalang kasalukuyang itinuturing na hindi 
marahas . Mag-aawtorisa ng mga sentensiya sa peloni para sa ilang pagkakasalang kasalukuyang 
itinuturing lamang na maliliit na pagkakasala .

21 Palalawakin ang awtoridad ng lokal na gobyerno upang ipatupad ang kontrol sa upa sa residensyal na 
ari-arian .

22 Bibigyan ng iksemsyon ang mga app-based na kumpanya ng transportasyon at deliberi sa pagkakaloob 
ng mga benepisyo ng empleyado sa ilang nagmamaneho ng sasakyan .

23 Magtatatag ng mga iniaatas ng estado para sa mga klinikang dyalisis para sa kidney . Mag-aatas ng 
medikal na propesyonal sa lugar .

24 Babaguhin ang mga batas sa pagkapribado ng mamimili .

25 Reperendum sa batas na magpapalit sa piyansang pera ng sistemang batay sa pampublikong kaligtasan 
at panganib ng pagtakas sa ibang lugar .

MGA LOKAL NA PROPOSISYON
A Bond (utang ng gobyerno) para sa Kalusugan at Kawalan ng Tahanan, mga Parke at Kalye

B Department of Sanitation and Streets (Departamento para sa Kalinisan at mga Kalye), Sanitation and 
Streets Commission (Komisyon para sa Kalinisan at mga Kalye), at Public Works Commission (Komisyon ng 
mga Pampublikong Gawain)

C Pagtatanggal ng Itinatakdang Pagiging Mamamayan para sa mga Miyembro ng mga Lupon ng Lungsod

D Pangangasiwa ng Sheriff

E Pag-eempleyo sa Pulisya

F Lubusang Pagbabago sa Business Tax (Buwis sa Negosyo)

G Pagboto ng Kabataan sa mga Lokal na Eleksyon

H Neighborhood Commercial Districts (distritong mababa o katamtaman ang dami ng tao at magkahalong 
residensiyal at komersiyal ang gamit) at Pagbibigay ng Permits ng Lungsod

I Real Estate Transfer Tax (Buwis ukol sa Paglilipat ng Ari-arian)

J Parcel Tax (buwis sa parsela o buwis na nakabatay sa mga katangian ng ari-arian at hindi sa natasang 
halaga nito) para sa San Francisco Unified School District (Pinag-isang Distritong Pampaaralan ng San 
Francisco)

K Awtorisasyon para sa Abot-kayang Pabahay

L Business Tax na Nakabatay sa Paghahambing ng Suweldo ng Pinakamatataas na Executive sa Suweldo 
ng mga Empleyado  

MGA PROPOSISYON NG DISTRITO

RR Buwis sa Pagbebenta ng Caltrain✂
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