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E 

 DISTRITO NG SIERRA JOINT COMMUNITY COLLEGE 

 PANUKALA NG BONO  E 

WALANG KINIKILINGANG PAGSUSURI NG SUKATAN  E 

Inihanda ng Tagapayo ng  Placer  ng County 

Itong sukatin, kung inaprubahan ng limampu’t limang porsyento ng mga botante, ay pinahihintulutan ang  pagbebenta ng karaniwang 
obligasyon ng mga bono ng  Lupon ng mga Tagapangasiwa ng Sierra Joint Community College District, na gumaganap  bilang 
lehislatibong katawan ng Sierra Joint Community College District School Facilities Improvement District No. 4, Rocklin Area Campus 
(ang “Distrito”) sa mahigit sa halagang $350,000,000 (tatlong daan at limampung milyong dolyar)  sa pinagsama-samang prinsipal na 
halaga. A n g nalikom na bono ay magagamit  sa layunin na inilarawan sa teksto ng Sukatan E, na  nauna sa pagsususri.  Ang 
prinsipal at interest ng bono ay maaaring bayaran mula sa buwis na ilinagay sa buwis ng ari-arian sa loob ng distrito. Ang 
pagtatantya ng distrito ng pinakamataas na rate ng buwis ay kinakailangan sa pagpondo nitong bono sa inisyu alinsunod sa 
pagsususri.  

Ang general obligation bond  ay isang uri ng paghiram upang mapondohan ang mga pasilidad ng mga paaralan. Sa ilalim ng batas, 
ang lokal na general obligation bonds, na pinondohan  sa pamamagitan ng dinagdagan na lokal na buwis ng ari-arian, ay maaaring 
magamit sa pagkukumpuni, muling pagpapatayo, pagtayo ng bagong mga pasilidad at pagkuha ng ilang bagong mga kagamitan. 
Upang mapahintulutan ang pag-isyu nitong bono, ang mga paaralan ay maaring makalikom ng dalawang-ikatlo o 55% pag-apruba ng 
mga botante. Kung nalikom ng distirto ang 55%  na pag-apruba, na nagawa ng Distito sa kasong ito, dapat nilang matugunan ang 
ilang mga karagdagang pangangailangan ng may  pananagutan. 

Upang matuguan ang mga karagdagang pangangailangan ng may pananagutan, ginagampanan ng Lupon ng mga Tagapangasiwa 
ng Dsitrito  ang mga sumusunod: 

• ang paggamit ng nalikon na bono ay gagamitin lamang sa layuning pagtakda ng mga sukatin ng mga balota, at hindi para sa
anumang iba pang layunin, tulad ng sweldo ng mga guro at mga administrador at ibang kabayaran sa  operasyon sa kolehiyo;

• abot-kaya, ligtas na kolehiyo, paglipat sa unibersidad, pagsasanay sa trabaho, kalakaran sa pagpapatala, pagbabawas ng
laki ng  klase,  paggamit ng mga klase, teknolohiya ng impormasyon at pasilidad para sa teknikal na pagsasanay ng trabaho
ng Distrito na sinuri bago matukoy ang pangangailangan nang  pag-isyu ng bono;

• taunang audit sa malayang pagganap ay isinasagawa upang siguraduhin na ang mga nalikom na bono ay nagagamit sa mga
proyekto sa mga sukatan ng mga balota lamang;

• taunan, malayang audit ng pinansyal sa mga gastusin ng nalikom na bono ay isinasagawa hanggang ang mga nalikom na
bono ay nagugol, at

• ang  Citizens’ Oversight Committee ay magsasagawa ng pagmonitor ng mga gastusin ng mga nalikom na bono.

Nakumpirma ng Distrito na ang mga iminungkahing bono ay may interes sa rate na hindi lalagpas sa  statutory limit bawat taon at 
ang kapanahunan ng bono ay hindi lalagpas sa maximum na statutory. 

Ang “OO” na boto sa Sukating ito ay magpapahintulot sa Distrito na humiram ng pera sa 
pamamagitan ng pagbenta ng mga bono sa halaga na hindi lalagpas sa $350,000,000, ang mga 
bono na ito ay mababayaran sa pamamagitan ng kita mula sa taunang pagpapataw ng buwis  
mula sa buwis ng ari-arian ng Distrito. 

Ang “HINDI” na boto sa Sukating ito ay botong hindi magpapahintulot sa pagbenta ng bono ng 
Distrito. 

Itong pagsusuri na ito ay isinumite ng  Office of the County Counsel of Placer County ayon sa mga pangangailangn ng Seksyon 9500 
ng  Elections Code ng Estado ng California. 

Gerald O. Carden 
County Counsel 

s/Brian R. Wirtz 

Deputy County Counsel 

abot-kayang mga silid-aralan, mga pasilidad, kagamitan, ang magiging sukatan para sa Sierra 
Joint Community College District upang iisyu ang $350,000,000 na bono at halaga ng buwis 
sa mahigit kumulang na1.7 sentimo/$100 na nasuring halaga ($18,000,000 bawat taon) habang 
ang mga bono ay pinagtibay ng nangangasiwa ng nagbabayad ng buwis/audit, walang 
kabayaran sa administratibong suweldo/pension, lahat ba ng mga pondo ay ginagamit ng 
lokal?” 

“Upang ipatupad ang mga lumang gusali sa ilalim ng code/pamantayan upang 
patuloy na magamit, mapaunlad ang mga manggagawa, pasilidad ng mga 
pagsasanay sa trabaho upang mapaghandaan, masanay/muling masanay ang mga 
mag-aaral/beterano para sa kalidad na trabaho, pagkumpuni, paggawa, pagkuha ng  
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BUONG TEKSTO NG SUKATAN E 
 PROYEKTO 

Ang Lupon ng mga Tagapangasiwa ng Distrito ng Sierra Joint Community College, na tumutugon sa mga pangangailangan ng 
komunidad, sinuri ang mga lumang gusali ng  Sierra College’s Rocklin Campus at mga kritikal na pangangailangan ng pasilidad, at 
ang kapasidad na magbigay sa mga mag-aaral, Beterano sa military ng suporta sa pasilidad ng pagsasanay sa trabaho, at abot-
kayang edukasyon upang mapaghandaan sila sa kanilang tagumpay sa kolehiyo at sa kanilang karir. Ang suporta sa mga 
beterano, pagsasanay sa trabaho at pasilidad sa paglipat sa kolehiyo, isyu sa kaligtasan, laki ng klase at mga handog, teknolohiya 
sa impormasyon at kompyuter kung saan ang bawat isa ay  isinasaalang-alang ang pag-unlad ng sakop ng proyekto 
na mapopondohan. Sa pagunlad ng sakop ng mga proyekto,  pangunahing pag-aayos, pasilidad sa pagsasanay ng 
mga manggagawa, kaligtasana sa kampus, mga pasilidad na sumosuporta sa mga Beterano, at ang paglawak ng mga 
oportunidad sa mga lokal na mag-aaral na makatanggap ng abot-kaya, may kalidad na edukasyon, ay ang prayoridad.  
Kung ang mga pangangailangan sa pasilidad ay hindi maharap ngayon, hindi maaaring panatilihin na maging 
mapagkumpitensya ang  Sierra College  sa paghanda sa mga mag-aaral sa mga trabaho na may kataasan ang 
pangangailangn sa industriya at paglipat sa unibersidad. KINAKAILANGANG tukuyin ng Lupon ng Tagapangasiwa ng Sierra 
College ang: 

(i) Pagpapatupad ng mga lumang gusali sa ilalim ng code at kasalukuyang pamantayan upang silay ay maaaring
magpatuloy na gamitin sa pagsasanay ng mga mag-aaral;

(ii) Dagdagan ang oportunidad ng mga lokal na mag-aaral na makaIikom ng  kredito sa kolehiyo,  sertipikasyon at
kasanayan sa trabaho sa makatwirang presyo  at paglipat sa apat na taong kolehiyo at mga unibersidad;

(iii) Pagpapatuloy na pagbigay ng pagsasanay sa trabaho at paghanda sa mga manggagawa para sa mga mag-aaral
ng lahat ng edad  sa pulis, sunog, nursing, paramedic , agham at teknolohiya;

(iv) SIGURADUHIN NA LAHAT NG PERANG NALIKOM SA SUKATANG ITO AY MANANATILI SA LOKAL NA
KOMUNIDAD UPANG SUPORTAHAN ANG MGA LOKAL NA MAG-AARAL, AT HINDI MAAARING MAKUHA NG
ESTADO O MAGAMIT SA IBANG LAYUNIN;

(v) PAGBIGAY NG SULIT NA MAS MATAAS NA EDUKASYON SA MGA LOKAL NA MAG-AARAL;

(vi) Sumunod sa mahigpit na pananggalang na may pananagutan kasama ang:

(a) Lahat ng gastusin ay napapailalim sa taunang malayang audit pangpinansyal,

(b) Walang pondo ang magagamit sa sweldong administratibo at mga pensyon,

(c) Ang independent citizens’ oversight committee  ay itinalaga upang siguraduhin na lahat ng pondo ay
awtorisadong nagugugol.

Ang mga sumusunod na mga proyekto ay pinahihintulutang isinasagawa sa bawat lokasyon ng Dsitrito: 

MGA PROYEKTONG: 

NAGBIBIGAY NG ABOT-KAYANG  EDUKASYON SA MGA LOKAL NA RESIDENTE: 

Pag-upgrade  ng mga  Lumang Gusali na Nangangailangn ng  Pagsasanay sa Manggagawa at Edukasyon 

• Pag-upgrade ng mga lumang gusali sa ilalim ng kasalukuyang  codes  at pamantayan sa pagbibigay ng permit sa
patuloy na paggamit.

• Pag-upgrade ng 50 na taong mg aimprastraktura, kasama ang nasisisrang elektrikal, pagtutubero, pagpapainit,
bentilasyon, at mga mekanilal na Sistema bilang mahalagang pagpapaayos at upgrades para sa kaligtasan.

• Pag-upgrade ng teknolohiya.

• Pagpapalawak at pag-retrofit ng mga lumang gusali  sa ilalim ng kasalukuyang  code  at kaligtasan na mga pamantayan.

• Pagsasaayos ng lumang mga pasilidad upang mapahaba ang paggamit nito.

• Pagtayo ng Sentro ng Pampublikong Kaligtasan, Gusali ng Agham, at Instruksyonal na Gusali.

• Pagbigay ng mga pasilidad sa mga mag-aaral na nagnanais na magsanay sa trabaho pagkatapos ng high school  o
nagnanais na matuto ng bagong kasanayan sa hinaharap.

***MAKIKITA MO ANG ARGUMENTO NG SUKATAN  SA SUMUSUNOD NA BUONG TEKSTO NITONG SUKATAN*** 
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PAGBIGAY NG PAGSASANAY SA TRABAHO , PAGLIPAT SA KOLEHIYO AT SUPORTA SA MGA BETERANO: 

Mga Pagpapabuti sa Silid Aralan Upang Matulungan ang mga Mag-aaral na Makalipat sa Apat na Taong Unibersidad 

• Gumawa/magpalawak ng mga espasyo ng  silid aralan para sa lokal na mag-aaral ng high school upang makalikom ng
associate’s degree kasama ang  high school diploma, upang mapaghandaan sila sa kolehiyo at makatipid ng oras at
salapi.

• Paggawa ng pinagsamang pasilidad ng  California State University – Sierra College  sa lupang ibinigay sa West Placer
upang makalikom ang mga mag-aaral ng  4- na taon na degree  malapit sa kanilang tirahan.

• Pag-update ng mga silid aralan at mga laboratoryong pang-agham upang mapaghandaan ang mga mag-aaral ng
pagsasanay na advance  na makakatulong sa pagkumpetensya sa mataas na pangangailangn sa mga industriya,
kasama nag ahgam, teknolohiya,  engineering, matematika (STEM) at medisina.

• Mapabuti ang mga pasilidad na dinesenyo sa  pagpapalawak ng pakikpagtulungan ng mga pribado at pampublikong
mga empleyado upang tuparin ang tungkulin sa pagsasanay sa trabaho at mga pangangailangan sa pagkakalagay.

• Pag-update ang mga silid aralan para sa pagsasanay sa trabaho sa teknolohiya, engineering, nursing at siyensya sa
kalusugan.

• Pag-update ng silid aralan at mga laboratoryo  at pasilidad sa siyensya gamit ang mga sukatan at materyales na
mahusay sa enerhiya upang mabawasan ang gastusin sa paggamit nito.

PANANAGUTAN SA PANANALAPI 

Itong sukatan sa bono ay may pangangailangan na mahigpit sa pananagutan kasama ang : 

1. Lahat ng  salapi ay pakikinabangan ng  Sierra College campus at  mga local  na mag-aara l   a t  HINDI
MAAARING MAKUHA NG ESTADO.
2. WALANG SALAPI ang mgaaaring magamit sa SWELDO NG ADMINISTRADOR o mga pensyon.

3. Kinakailangn ang PANGANGASIWA NG MAMAMAYAN  at taunang audit upang siguraduhin na lahat ng pondo ay
ginagamit ng local at epektibo gaya nang ipinangako.

4. WALANG SWELDONG ADMINISTRADOR.  Ang mga nalikom mula sa nabenta na mga bono ay pinahintulutan  ng proposiyon 

ay magagamit lamang para sa pagkuha, konstruksiyon, muling pagpapatayo, rehabilitasyon o pagpapalit ng mga pasilidad ng paaralan, 

kasama ang mga muwebles at mga kagamitan para sa mga pasilidad ng paaralan, at  nang hindi para sa anumang layunin, tulad ng 

mga guro, mga lupon ng mga guro, sweldo ng mga kolehiyong administrador, pension at iba pang gastusin sa pagpapatakbo. 
5. PANANAGUTAN SA PANANALAPI. ANG GASTUSIN SA SALAPI MULA SA BONO SA MGA PROYEKTO AY NASA ILALIM NG 

  PANGANGAILANGAN NA MAY MAHIGPIT NA PANANAGUTAN SA PANANALAPI. SA ILALIM NG BATAS,  ANG PAGGANAP AT AUDIT SA    
   PANANALAPI AY IPAPATUPAD BAWAT TAON, AT LAHAT NG MGA BONO  AY SINUSUBAYBAYAN NG KUPONAN NG NANGANGASIWA   
  NA MGA MAMAMAYAN UPANG SIGURADUHIN NA LAHAT NG MGA PONDO AY NAGUGUGOL SA IPINANGAKO AT SA ITINUKOY NA    
  LAYUNIN. ANG KUPONAN NG NANGANGASIWA NA MGA MAMAMAYAN AY KINAKAILANGANG KASAMAMA ANG TAGAPANGATAWAN  

   NG ISANG ASOSASYON NG  NAGBABAYAD NG BUWIS,  ORGANISASYON NG MGA NEGOSYO, ORGANISASYON NG MGA NAKAKATANDANG  
   MGA MAMAMAYAN. WALANG EMPLEYADO NG DISTRIDTO O MGA TAGABENTA ANG PINAPAYAGANG MAGSILBI SA KUPONAN  NG NANGANGASIWA  
  NA MGA MAMAMAYAN.  

Ang mga nalistang mga proyekto ay kinakailangan kumpletuhin. Bawat proyekto ay nagpapalagay na isama ang mga 
ibinahagi na mga kasangkapan, arkitektural, engineering, at parehong mga gastusin sa plano, pamamahala ng programa/
proyekto,kaugalian na pangyayari, gastusin sa Sumatotal ng Gastusin ng Pagmamay-ari ng mga pasilidad at mga kagamitan. Bukod 
sa nakalistang mga proyekto na isinasaad sa itaas,  ang mga pinahintulutang mga proyekto  ay kabilang sa pagkuha ng 
mga ibat-ibang uri ng instruksyonal, pagpapanatili at mga kagamitan sa pagpapatakbo, kasama ang pansamantalang 
pagpopondo  na naganap sa mga proyektong napondohan ng mas maaga mula sa kabayaran ng gastusin sa preparasyon ng 
pagplano sa pasilidad, reporting sa pananalapi, pag-aaral sa mga pasilidad, pagsusuri sa mga pananaliksik, preparasyon para sa 
master plan at mga updates, pag-aaral sa kapaligiran (kasama ang imbestigasyon sa kapaligiran, remediation at 
pagsusubaybay), pagdesenyo at dokumentasyon ng konstruksyon, at pansamantalang pabahay ng mga nawalan ng mga aktibidad 
sa kolehiyo  dulot ng mga proyekto sa konstruksyon. Bukod sa mga proyekto na isinaad sa itaas, ang pagkumpuni, pag-aayos at 
mga proyekto sa konstruksyon  ay maaring magsama nang hindi limitado sa ilan o lahat ng mga sumusunod: pagkukumpuni ng 
mga banyo ng mga mag-aaral at mga tauhan; pagpalit ng mga lumang elektrikal at sistema ng pagtutubero; pag-aayos at pagpapalit 
ng  heating, bentilasyon at sistema ng air conditioning; pag-upgrade ng mga pasilidad para sa mas epektibong enerhiya, kasama 
ang photovoltaic/pag-install ng solar;  pag-ayos at pagpalit ng nasirang bubong, bintana, dingding, pintuan at mga drinking 
fountains; pagpalit o pagtanggal ng mga lumang gusali at silid aralan  at pagpapatayo ng makabagong silid aralan at mga 
gusaling pangsuporta; paglagay ng wiring at sistemang elektrikal para sa ligtas na akomodasyon ng mga kompyuter, teknolohiya at 
iba pang mga electrical na aparato at mga pangangailangan; pag-upgrade  ng mga pasilidad upang makamit ang mga 
pamantayan ng ligtas mula sa indol, kasalukuyang pagpapanatili ng kapaligiran at mag pamantayan ng Estatdo; pag-ayos 
at pagpalit ng mga fire alarms, mga istema sa komunikasyon at kaligtasan  tuwing may emergency; pag-upgrade ng mga 
silid aralan; pagtayo  o upgrade ng mga pasilidad; pagpapatayo, pagpapalawak o pagreconfigure ng mga pasilidad upang makabuo 
ng sentro ng unibersidad, silid aralan para sa pakikipanayam; paggawa ng parking lots/ (mga) parking garage, pag-upgrade, 
pagresurface at pagkondisyon ng mga kasalukuyang parking lots; pag-unlad ng akses ng mga sasakyan at sirkulasyon ng trapik; 
pag-unlad ng mga daanan, tulad ng mga  sidewalks, mga tulay pampedestrian , sentro ng trapik, courtyards; pag-unlad ng mga 
drop-off zones; pagkumpuni, pag-upgrade at paglagay ng mga panloob at panlabas na sistema ng pag-iilaw; pagpalit ng linya at 
balbula ng tubig, gas at linya ng alkantarilya at iba pang sistema ng pagtutubero; pagpapatayo, pag-upgrade, pagpalit, pagkuha 
o pagpapalawak ng mga silid aralan at laboratory na maraming paggagamitan, gusalng pang-agham, sining at pasilidad para 
sa  visual and performing arts, sentro ng pag-aaral, pagpapanatili ng bakuran, kaligtasan ng sentrong publiko, gusaling pansuporta, 
gusali ng  
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serbisyo/campus ng mag-aaral at mga gusaling instruksyonal, resource center, silid aklatan, mga gusali ng serbisyo para sa mag- 
aaral, refinance outstanding lease obligations, pagpapahusay sa pagpapanatili ng tubigan at maayos na enerhiya, palitan o pag- 
upgrade na katiwasayan at mga ligtas na sistema, palitan ang mga kasalukauyang Sistema ng bintana na may mga sistemang 
epektibo sa enerhiya para mabawasan ang gastos, mapabuti ang insulasyonon, weather proofing at mga bubong para mabawasan 
ang mga gastos, mapabuti ang access para sa mga may kapansanan, maglagay at ikumpuni ang mga fire safety equipment, kabilang 
ang mga alarma, mga smoke detectors, sprinklers, emergency lighting, at safety doors, palitan ang mga nasirang kongkretong 
bangketa, nasirang  aspalto, palitan / pag-upgrade ng mga karatula,kampanilya at mga orasan, demolisyon ng mga hindi tiwasay na 
pasilidad , maglagay ng mga bagong security systems, tulad ng mga security (surveillance) camera, mga burglar alarms, mga 
pasamano, ilaw sa labas, mga bakuran, gates, at susian ng mga pintuan sa silid-aralan, paggawa ng lugar para mag-aral sa labas at 
lugar ng pagtitipon, pagpinta sa loob at sa labas, pagpalit ng dingding at pagtakip  ng  sahig, mapabuti ang mga sistemang pang- 
agusan upang mapigilan ang pagbaha, pag-upgrade ng mga daanan, at mga daan para sa pedestrian, para sa mabuting ligtas  at 
access ng mga sasakyang pang-emergency, site parking, utilities and grounds. Kasama rin sa mga tala ng proyekto ay ang 
refinancing of outstanding lease obligations. Kasama ang pag-upgrade ng technology infrastructure ngunit hindi limitado sa, 
 pag-upgrade sa teknolohiya ng mga silid-paaralan, paglawak ng wireless internet access, magkaroon ng mga portable interface 
devices, servers, switches, routers, module, sound projection systems, mga sistemang pang impormasyon, printers, digital white 
boards, upgrade voice-over-IP, mga sistemang pangkomunikasyon, audio/visual and telecommunications systems, call manager and 
network security/firewall, Internet connectivity, wireless systems, technology infrastructure, at iba pang miscellaneous IT and 
kagamaitang instruksyonal , DATA storage, fiber/copper infrastructure, mga telepono, mga  identity access cards at ang paggawa. 
Kasama rin sa mga tala ng proyekto ay ang pagtatayo ng mga gusali para sa silid-paaralang ng karaniwang edukasyon, kimika, 
biotechnology, allied health, sining / media services, engineering, matematika, teknolohiya at mga  applied sciences, at ang pagbabago 
ng mga  pasilidad  para sa paglilingkod sa mga mag-aaral, negosyo at pagunlad ng  manggagawa, biyolohiya at mga kaugnay sa  
agham. 

    Maaaring maapektohan ang alokasyon ng mga nalikom na bono na  maapektuhang ng pagtutugma ng pondo ng District’s 
receipt of State at ang huling gastos ng bawat proyekto. Ang ilang mga proyekto ay maaaring nasa ilalim  gaya ng pinagsamang 
gamit na mga proyekto sa pakikipagtulungan ng ibang pampublikong lokal o mga walang kitang  mga ahensiya. Ang pondo sa bawat 
proyekto ay natantiya at maaaring maging apektado ng mga ilang kadahilanan sa kabila ng hawak ng Distrito. Ang huling gastos ng 
bawat proyekto ay ipapasya hanggang ang mga plano at mga dokumento ng konstruksyon ay mawakasan, tampa sa kostruksyon  ay 
matanggap, mga kontrata sa konstruksyon ay maigagawad at kung ang proyekto ay nabuo. Batay sa huling gastosin ng bawat 
proyekto, ilan sa mga proyektong nailarawan sa itaas ay maaaring maantala o maaaaring hindi makamit. Maaaring magkaroon ng 
demolisyon ng kasalukuyang pasilidad at muling konstruksyon ng pasilidad ng mga naiskedul para sa pagkukumpuni at upgrade 
kung napagpasyahan ng konseho na ang paraan ay magiging pektibo sa gastusin sa paglikha ng mas pinabuti at operasyonal na  
campus. Ang paghahandang kakailanganing sa kinalalagyan ay maaaring magkaroon ng kaugnayan sa konstruksyon, pagbabago o 
remodeling, o instalasyon pagkakabit o pag-alis ng relocatable na silid-paaralan, kasama ang pagpasok at paglabas, paglilipat, 
replacing o installing ng pagpapatubig, utility lines, puno at landscaping, relocating fire access na mga daan, at pagkakaroon ng 
anumang kakailanganing easements, lisensiya, o right of way sa pag-aari. Ang nalikom ng bono ay maaaring gamitin sa pagbayad o 
pagbalik ng bayad sa Distrito para sa gastos ng kawani ng Distrito sa pagganap sa trabaho o sa kinakailangan o pagkakataon sa 
mga proyekto ng bono. Kinakakailanan na ang nalikom na bono ay magastos lamang para sa tiyak na layon na kinikilala sa loob nito. 
Kinakailangan ng Distrito na lumikha ng account sa loob ng nalikom na bono na kinakailangang maihulog at tumutupad sa ilalim ng 

pangangailangan ng Government Code § 53410 .   

PAHAYAG NG RATE NG 

BUWIS HINGIL SA IMINUNGKAHING 

$350,000,000 

SIERRA JOINT COMMUNITY COLLEGE DISTRICT SCHOOL FACILITIES IMPROVEMENT DISTRICT 

NO. 4 (ROCKLIN AREA CAMPUS) 

PANGKALAHATANG OBLIGASYON SA BONO 

   Isang halalan ang magaganap sa Sierra Joint Community College District School Facilities Improvement District No.4 (Rocklin Area  
  Campus) (ang “Distrito”) sa Hunyo 5, 2018, para pahintulutan ang bentahan hanggang $350,000,000 na bono ng Distrito  
  para pondihan ang pagbuti ng mga pasilida na pang-edukasyon na nailarawan sa sukatan. Kung ang bono ay napahintulutan  
  at napagbili, ang principal  at hangad sa mga bono ay mababayaran lamang mula sa nalikom ng ad valorem tax levies na nagawa 
  sa pagbubuwis na pagmamay-ari sa Distrito. Ang mga sumusunod na impormasiyon na tumutupad sa mga bahagi 9400-9404  
  ng Elections Code ng Estado ng California. Ang mga impormasyon ay hango sa pinakamabuting pagtatantiya at mga pagusli na    
  kasalukuyang nagagamit mula sa mga opisyaln na pinagkukunan, sa karanasan sa loob ng Distrito, at iba pang mga kadahilanan.  

Hango sa nabanggit at mga projeksyon ng tasa ng natantiya ng Distrito, ang mga sumusunod ay inihanda: 

1. Ang pinakamabuting tantiya ng average na taunang rate ng buwis na kinakailangan ay mapatawan ng buwis sa pondo  ng

bono na ito higit sa buong tagal ng bono debt service, batay sa projeksyon ng natantiyang mga halaga na magagamit sa oras

ng paghahain nitong pahayag, ay $0.017 sa bawat $100 na natantiyang halaga (o $17 sa bawat $100,000 ng natantiyang

halaga).
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2. Ang pinakamabuting tantiya ng pinkamataas na rate ng buwis na nangangailangan na mapatawan ng buwis sa pondo nitong
bono isyu, hango sa prokesyon ng pagsusuri ng halaga na magagamit sa oras ng paghahain nitong panayam, ay $0.017 sa
bawat $100 na nasuring halaga (o $17 sa bawat $100,000 na nasuring na halaga). Tinataya na  ang rate aymapapatawan ng
buwis sa piskal na  taon ng 2018 – 19 at mga sumusunod.

3. Ang pinakamabuting tantiya ng rate ng buwis na mapapatawan ng buwis na popondohan ng mga bono sa loob
ng huling piskal  na taon pagkatapos ng huling pagbebenta ng mga bono, hango sa tinatiya ng estimadong pagsusuri ng
halaga ay  magagamit sa oras ng paghahain nitong panayam, is $0.017 sa bawat $100 ng nasuring halaga ($17 sa  bawat
$100,000 ng nasuring halaga) sa piskal na taon ng 2058-59.

4. Ang pinakamabuting tantiya ng kabuuang debt service, kasama ang prisipat at interst , ay kinakailangang
bayaran kung ang lahat ng mga bono ay naihayag at nabenta sa mahigit kumulang  $685 milyon.

Kinakailangan ng mga botante na magtala ng tantiyang rate ng buwis batay sa nasuring  halaga (hindi market value) ng 
mabubuwisang pag-aari ng County’s official tax rolls. Dagdag pa rito, ang mga nagbabayad ng buwis  na may karapatang para sa tax 
exemption, tulad ng homeowner’s exemption, ay mabubuwisan sa masmamabang effective  na rate ng buwis  kaysa sa nailarawan sa 
itaas. Kinakailangan ng mga nagmamay-ari ng ari-arian  na sumangguni sa kanilang sariling property tax bills at tax advisor  para 
mapasyahan ang kanilang property’s assessed value at ang anumang mga akmang tax exemptions. 

      Ang alintala ng lahat ng mga botante ay itutuon sa katotohanan na ang mg sumusunod na impormasiyon ay hango sa mga 
projeksyon at tantiya lamang, na ang halaga ay hindi ang pinakamataas na halaga at hindi pinagsama sa Distrito. Ang kasalukuyang 
debt service, mga rate ng buwis, at mga taon kung saan sila ay magsusumite ay maaaring magbago sa mga nagamit para maibigay 
ang tantiya na nailagay sa itaas, dahil sa kadahilanan tulad ng pag-iibang anyo ng panahon ng pagbenta ng bono, pantay na halaga 
ng bono na nabenta at mga  market interest rates na magagamit sa oras ng bawat pagbenta,aktwal na pagsusuri ng halaga na  higit 
pa sa termino ng mga bono, at mga iba pang mga kadahilanan. Ang petsa at mga halaga ng mga bono na nabenta sa anumang 
nabigyang panahon ay mapagpapasyahan ng Distrito hango sa pangangailangang ng pondo ng proyekto at iba pang mga 
pakundangan.Ang kasalukuyang interest rates kung saan ang mga bono ay mabebenta ay umaasa sa halaga at halaga ng 
mabubuwisang pag-aari sa loob ng Distrito na napagpasyahan ng taga-tasa ng buwis ng County sa taunang pagsusuri at ang 
pagpaparis na proseso. 

s/William H. Duncan, IV 
Superintendent/President 

Sierra Joint Community College District 

ARGUMENTO PABOR SA SUKATAN E 
         Ang Sierra College ay isang asset sa komunidad na nagbigay ng abot-kaya at epektibo sa gastusin na edukasyon 
  para  sa  mga lokal na mag-aaral. 

         Ang huling sinukat na bono na naipasa para sa Sierra College ay noong 1957 kung saan ito ay mayroong  kulang sa 
 1,500 na mag-aaral. Ngayon, mahigit 22,000 na mga mag-aaral ay tinuturuan sa Sierra College. Ngunit maraming mga    
  silid-paaralan nito ay nasa 50 taon na mga gusali na kinakailangang makumpuni at ma-upgrad para maabot ang 
  kasalukuyang mga pamantayan at safety codes. 

   Ang Sukatan E ay tutulong sa Sierra para i-upgrade ang silid-paaralan para sa agham, matematiko, engineering, teknolohiya at 
   bokasyonal na edukasyon 

-mapahusay at mapalawak ang mga pasilidad para sa pagsasanay ng lokal na polisya, bumbero, paramediks at mga nars
at mapalawak ang mga kinakailangang mga paglilingkod sa mga Beterano at mga palatuntunan.
Mapapangalagaan ng sukatan E ang mga nagbabayad ng buwis sa pamamagitan ng pagbawal ng Estado mula sa pagkuha
ng mga pondo at paggastos ng mga ito sa kahit saan man at sa pamamagitan ng paghingi ng taunang audits
at citizen/taxpayers oversight kung paano nagastos ang mga pondo.
Mapapangalagaan ng Sukatan  E ng mga nagbabayad ng buwissa pamamagitan ng pagbawal sa mga pondo  sa pagpunta sa
kita ng tagapangasiwa, sustento o mga benepisyo.
Iboto ang OO sa Sukatan E para pahintulutan ang Sierra College para mapanatili ang pagkukumpuni ng 50 taong mga gusali
para maipagpatuloy nila ang paggamit sa sumusunod na 50 taon.
Iboto ang OO sa Sukatan E para mapanatili ang abot-kayang mas mataas na edukasyon para sa mga lokal na mag-  aaral.
Iboto ang OO sa Sukatan E para pahintulutan ang Sierra College para higit pang sanayin ang mga lokal na Polisya, Bumbero,
Paramedics at mga Nars.

 Iboto ang YES sa Measure E para pahintulutan ang Sierra College para palawakin ang paglilingkod sa mga Beterano  at mga  
   palatuntunan. 

 Ang Sierra College ay isang kayamanan sa ating pamayanan. Ito ay nagbibigay ng abot-kaya at epektibon sa gastusin  
   sa edukasyon para sa lokal na mga mag-aaral, sinasanay ang propesyonal sa local na pampublikong kaligtasan at  
   tagapangalaga ng kalusugan  at nagbibigay ng mapaghamong, mataas na kalidad na  kasanayan para saaktibong  nakakatanda. 

 Sa kumulang na $5 sa bawat buwan sa average, siguradong makakatulong ka sa pagppapatuloy ng Sierra College para 
 harapin ang mga kinakailangn sa kinabukasan. 
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   “E para sa Edukasyon” Malugod kayong sumali sa amin at bumoto ng OO sa SUKATAN E. 

  s/Ron Severson 
  Tagapamahala, Roseville Joint Union High School District 

  s/Gail M. Fischer, RN, MSN 
  Hepe ng Nurse Executive, Sutter Roseville Hospital 

  s/Scott Leslie 
  Sierra College Konseho ng mga Tagapamahala 

  s/Krista Bernasconi 
  May-ari ng maliit na negosyo / Beterano US Navy 

  s/Franklin Burris 
  North Sacramento Chamber of Commerce 

REBUTTAL SA ARGUMENTO NA PABOR SA SUKATAN E 

    Ang Sukatan E ang pinakamalaking dagdag na buwis sa pag-aari sa kasaysayan ng Sierra College, ngunit ang mga    
   tagapagtaguyod ay hindi tumutukoy sa mga iyon. Gaano ka kamangmang sa iyong tingin? Kasama sa hangad, ang  
   Sukatan E ay hihiling ng gastos sa mga nagbabayad ng buwis ng mahigit sa $700,000,000 – sa mga oras kung saan   
   ang kita sa buwis ay nabuwag ang mga nakaraang rekord. 

Ang Sukatan E ay hindi kailangan, mahal, at walang pananagutan. Ang upgrade sa teknolohiya at ang pagbuti ng mga pasilidad na 
napondohan ng bonong ito ay magiging luma at kakailanganing palitan sa mahabang panahon bago ito mabayaran – at hihingi sila ng 
isa pang pagtaas ng buwis. Ngayon ang panahon para sabihing HUWAG NA! Sabihin sa kanila na gumastos ng inyong pera ayon sa 
iyong kinikita at itigil ang pagtaas ng mga buwis. 

Ang tila higanteng laki ng bonong ito ay mahirap intindihin, ngunit susubukan naming itong ipaliwanag. Ang pagbabayad ng 
$700,000,000 na prinsipat  at interest ay hihiling sa mga nagbabayad ng buwis ng mahigit sa $3,2000,000 sa bawat full time na 
kasapi ng lupoon  faculty. Kung iyong isasama ang part-time na kasapi sa faculty na nagtuturo ng maskaunti sa tatlong oras sa isang 
linggo, mahigit $800,000 pa rin sa bawat tagapagturo. Ang mga tagapagturo ay naghahati ng mga silid-paaralan para sa gastos ng 
bono sa bawat silid-paaralan na hihigit sa $10,000. Walang halaga ng upgrade sa teknolohiya  ang magiging sulitsa  halaga, lalung-
lalo na kung ang mga ito ay isang dekadang  luma bago pa mabayaran ang bonong ito! 

Masmalayong makakamura at mas-akma kung ang Sierra College ay uupa ng kaunting mga bakanteng opisina sa Placer County na 
mayroon ng upgraded sa pinakabagong teknolohiya. Maraming ang mga mag-aaral ang masnanaisin ang  on line na mga klase at 
masmababang buwis. 

BUMOTO NG HINDIsa Sukatan E. Hindi natin masustentohan ito! 

s/Jorge Riley 
Pangulo, Sacramento Republican Assembly 

s/Thomas N. Hudson 
Punong Direktor, California Taxpayer Protection Committee 

ARGUMENTO LABAN SA SUKATAN E 

   Ang Sukatan E ay NAPAKALAKING DAGDAG NA BUWIS SA PAG-AARI na hindi nating kayang masustentohan. Itong    
  malaking dagdag sa buwis ay dadating sa panahon na angkita ng buwis at gastusin ng gobyerno ay nabuwag ang lahat   
  ng nakaraang rekord. Ang huling kakailanganin natin ay masmataas na buwis at masmaraming utang! 
  (Hindi tayo mapapangalagaan ng Proposition 13 mula sa dagdag na buwis na ito kung ang botante ay sasang-ayon nito.) 

  Imoral at pabaya ang maiiwanan ang ating mga anak at mga apo na nabaon sa walang pananagutang utang para sa   
  mga pinagpalibang pagpapanatili at upgrade sa teknolohiya na magiging luma sa panahon bago ang utang na bono ay 
  mabayaran. 

  Ang mga mag-aaral sa Sierra College ngayon ay magbabayad pa rin para sa mahal na bono sa panahon pagkatapos ng 
kanilang mga sariling anak ay makatapos sa pag-aaral. Ito ay pabaya sa pananalapi! 

Ang mga pinuno ng kolehiyo sa likod nitong bonong ito ay nakalikha ng nakakalito na tala ng proyekto ng mga konstruksyon na 
maaring mapondohan ng bonong ito, ngunit ang legally-binding fine print ay nagsasabing hindi nila  maipapangako na lahat ng 
nakalista ay matatapos. 

Ang mga opisyal na ito ay umamin na ang ilang mga panukala ay nangagnailangan ng tugmang pondo sa estado, ngunit alam na nila 
na walang pondo ang estado  ang sinang-ayunan para sa layuning ito. Huwag ka muling magpapaloko sa hindi tapat na bait-and-
switch na routine! 
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Alalahanin na ang bono ay dumagadgad ng buwis sa ari-arian ng mga may-ari ng bahay, habang  hindi tuwiran na tinataas ang 
buwanang upa para sa mga nangungupahan. Ang masmataas na buwis sa ari-arian ay nakaksakit sa lahat. Kung ito ay inanunsyo, 
ang bono ay hindi na maaring maiurong. Ang bono ay maaring muling mabayaran....ng may interest. 

IBOTO ang HINDI sa  Sukatan E. Hindi namin makakaya masustentohan ang ganito kalaking bono! 

s/Jorge Riley 

Pangulo, Sacramento Republican Assembly 

s/Thomas N. Hudson 

Punong Direktor, California Taxpayer Protection Committee 

REBUTTAL SA ARGUMENTO  SALUNGAT SA SUKATAN  E 

HUWAG MAGPALOKO! Ang Sukatan E ay HINDI isang "malaking pagtaas ng buwis sa ari-arian" na sinasabi ng mga kalaban. 

KATOTOHANAN: Ang Sukatan E ay nagkakahalaga lamang ng 1.7 sentimo bawat $100  nag nasuring halaga - na masmababa sa $5 
bawat buwan para sa average na nagmamay-ari ng bahay. 

KATOTOHANAN: ANG MGA MAY-ARI NG BAHAY AY SINUSUPORTAHAN ng Sukatan  E dahil binabawal nito ang estado mula sa 
pagkuha ng mga pondo at gastusin ito sa ibang lugar.  

KATOTOHANAN: ANG MAY-ARI NG BAHAY AY SINUSUPORTAHAN ang Sukatan  E dahil na ngangailangan ito ng taunang audits 
at citizen/taxpayers oversight kung paano nagagastos ang mga pondo. 

KATOTOHANAN: Ang pondo ng Sukatan  E ay tutulong upang magtayo ng bagong  Sentro ng Pampublikong Kaligtasan, Gusali para 
sa Agham, Sentro ng Gusaling Instruksyonal at Gusaling Pambeterano, magtayo at mapabuti ang mga facilities para sa 
mgapagsasanay sa trabaho sa teknolohiya, engineering, nursing andagham sa kalusugan. 

KATOTOHANAN: Ang pondo ng Sukatan  E ay magagastos sa pag- upgrade ng mga lumang gusali - ilan sa mga ito ay 60 taong 
gulang - sa mga kasalukuyang code at mga pamantayan upang pahintulutan ang kanilang patuloy na paggamit.  Ito ay isang 
maganda at konserbatibong pamamaraan ng pangangasiwa! 

Ang huling sinukat na bono na naipasa para sa Sierra College College ay noong 1957 nang ito ay wala pang 1,500 na mag-aaral. 
Ngayon mahigit sa 22,000 ang lokal na mag-aaral ang tinuturuan sa Sierra College, maraming 60 taong gulang na gusali ang 
kailangang makumpuni at ma upgrade para makamit ang kasalukuyang pamantayan at safety codes. 

Marami sa ating mga lokal na Nars, mga Bumbero, Polisya at Serip ay sinanay sa Sierra College, gaya ng libu-libong mga Beterano 
ay naghahanap upang muling makapasok sa trabaho pagkatapos ng kanilang paglilingkod. Sa gastos na mas mababa sa $5 sa 
bawat buwan, pinapanatili ng Sukatan  E ang Sierra College na isang abot-kayang pasiya para sa mga lokal na mag-aaral na 
naghahanap ng edukasyon sa kolehiyo. 

BUMOTO NG OO sa  E! 

s/Scott Leslie 

Tagapangalaga, Area 3 Sierra College 

s/Lewis K. Uhler 

Pangulo, National Tax Limitation Committee 
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