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బా్య లెట్ అనువాద సూచనల మార్గదర్శి ని (గైడు) 

 

ఎని్న కలకి సంబంధంచి పోటీచేస్తుని్  అందరు అభ్య రుుల పేరుు, అభ్య ర్థ ి

పార్ట ీప్రపాధాన్య తలు, పోటీ చేస్తుని్  పదవి వివరాలు (టైటిళ్ళు ), మర్థయు 

ప్రపతిపాదిత చటీ్టలను ఈ సూచన్ల మార్గదర్థి న్న (గైడు) అనువదిస్తుంది.  

 

మీకు న్నర్దశేంచిన్ ఓటింగు ప్రపాంతం ఆధార్ంగా కేవలం మీరు ఓటు 

వేయదగిన్ అభ్య రుుల పేరుు, అభ్య ర్థ ిపార్ట ీప్రపాధాన్య తలు, పోటీ చేస్తుని్  

పదవులు (టైటిళ్ళు ), మర్థయు ప్రపతిపాదిత చటీ్టలుమాప్రతమే మీ అధకార్థక 

బ్యయ లెట్ లో కన్నపిస్తు యి. 

 

మీ అధకార్థక బ్యయ లెట్ ను సమీక్షంచేటప్పు డు సంబంధత అభ్య రుుల పేరుు, 

అభ్య ర్థ ిపార్ట ీప్రపాధాన్య తలు, పోటీ చేస్తుని్  పదవులు (టైటిళ్ళు ), మర్థయు 

ప్రపతిపాదిత చటీ్టల తెలుగు అనువాదాల కోసం బ్యయ లెట్ అనువాద సూచన్ల 

మార్గదర్థి న్న (గైడు) చూడండి. 

 

అధకార్థక బ్యయ లెట్ లో మాప్రతమే మీ ఎంపికలను, అండాకార్ వృత్తు లను 

న్నంపడం దాా రా మీ ఓటును గుర్థ ుంచండి. 
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INSTRUCTIONS TO VOTER: To vote, FILL IN the oval (  ) to the left of any candidate or to 
the left of the word “YES” or the word “NO”. Do not vote for more than the authorized number of 
candidate(s). Use black or blue ink to mark your ballot. To vote for a qualified write-in candidate, 
write the name of the candidate in the space provided AND fill in the oval (  ) next to your 
choice using black or blue ink. If you make a mistake, ask a precinct officer or call the Registrar of 
Voters’ Office at (916) 875-6155 for a replacement ballot.

ఓటర్కు సూచనలు: ఓటు వేయడాన్కి, ఏద�ైనా అభ్యర్థికిఎడమ వ�ైపునఉననిఓవల్  
(  ) న్లేదా “అవును” లేదా “లేదు” అనే పదాన్కి ఎడమ వ�ైపున పూర్ంచండి. అభ్యర్థి (లు) 
యొక్క అధీకృత సంఖ్య కంటే ఎకు్కవమందికి ఓటు వేయవదుదు . మీ బ్్యలెట్ ను గుర్తంచడాన్కి 
బ్్ యాక్ లేదా హ్్  ఇంక్ ను ఉపయోగ్ంచండి. అర్హతగల వరాి తపూర్వక అభ్యర్థికి ఓటు వేయడాన్కి, 
అందించిన సథిలంలో అభ్యర్థి పేరు వరాి సి, బ్్ యాక్ లేదా హ్్  ఇంక్ ను ఉపయోగ్ంచి మీకు నచిచిన 
ఓవ�ల్(  )న్పూర్ంచండి. మీరు పొ రపాటు చేసేత , పరితా్యమ్నియ బ్్యలెట్ కోసం ఖచిచితమ�ైన 
అధికార్న్ అడగండి లేదా ఓటర్ ర్జిసా్ రా ర్ (916) 875-6155 కు కాల్ చేయండి.

Ballot Translation Guide / బ్యాలెట్ తర్జు మా మార్గదర్శకం
Presidential General Election / రాష్ట ్రపతి సార్వతిరిక ఎన్నిక

County of Sacramento / కౌంటీ ఆఫ్ Sacramento
Tuesday, November 3, 2020 / మంగళవారం, నవంబర్ 3, 2020 



PARTY-NOMINATED OFFICES:
The party label accompanying the name of a candidate for 
party-nominated office on the general election ballot means that 
the candidate is the official nominee of the party shown.

పార్్ట చేత న్యమంచబడిన కారాయాలయాలు:
పార్్ చేత నామినేట్ చేయబడిన కారా్యలయ్న్కి, సాధారణ 
ఎన్నికల బ్్యలెట్్  అభ్యర్థి పేరుతో పాటుగా పార్్ లేబుల్ కూడా 
ఉంది అంటే, ఆ అభ్యర్థి పార్్ చేత సూచించబడిన అధికార్క 
నామినీ అన్ అరథిం.

PARTY-NOMINATED OFFICES
పార్్ట చేత న్యమంచబడిన కారాయాలయాలు

PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
ప్రిసిడెంట్ మరియు వ�ైస్ ప్రిసిడెంట్

PRESIDENT AND VICE PRESIDENT
ప్రిసిడెంట్ మరియు వ�ైస్ ప్రిసిడెంట్

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ JOSEPH R. BIDEN
 For President
 ప్రిసిడ�ంట్ కొరకు
 KAMALA D. HARRIS
 For Vice President
 వ�ైస్ ప్రిసిడ�ంట్ కొరకు 

 Democratic
 పరిజాసా్వమిక

○ DONALD J. TRUMP
 For President
 ప్రిసిడ�ంట్ కొరకు
 MICHAEL R. PENCE
 For Vice President
 వ�ైస్ ప్రిసిడ�ంట్ కొరకు 

 Republican
 గణతంతరివాది

○ GLORIA LA RIVA
 For President
 ప్రిసిడ�ంట్ కొరకు
 SUNIL FREEMAN
 For Vice President
 వ�ైస్ ప్రిసిడ�ంట్ కొరకు

Peace and 
Freedom

శాంత్ మర్యు 
సా్వతంత్య్రము

○ ROQUE “ROCKY” DE LA
 FUENTE GUERRA
 For President
 ప్రిసిడ�ంట్ కొరకు
 KANYE OMARI WEST
 For Vice President
 వ�ైస్ ప్రిసిడ�ంట్ కొరకు

 American  
Independent

 అమ�ర్కన్  
స్వతంతరి అభ్యర్థి

○ HOWIE HAWKINS
 For President
 ప్రిసిడ�ంట్ కొరకు
 ANGELA NICOLE WALKER
 For Vice President
 వ�ైస్ ప్రిసిడ�ంట్ కొరకు

 Green
 గ్రీన్

○ JO JORGENSEN
 For President
 ప్రిసిడ�ంట్ కొరకు
 JEREMY “SPIKE” COHEN
 For Vice President
 వ�ైస్ ప్రిసిడ�ంట్ కొరకు

 Libertarian
 సే్వచాఛావాది

○



VOTER-NOMINATED OFFICES
పార్్ట చేత న్యమంచబడిన 

కారాయాలయాలు

UNITED STATES REPRESENTATIVE
యున�ైటెడ్ స్్టట్స్ పరితిన్ధి

CONGRESSIONAL DISTRICT 3
కాంగ్రెషనల్ డిసి్ట ్రక్్ట 3

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ JOHN GARAMENDI
 Party Preference: Democratic
 Congressman/Rancher 

పార్్ పరాి ధాన్యత: పరిజాసా్వమిక
కాంగ్రీస్ మ�న్/రాంచర్ 

○ TAMIKA HAMILTON
 Party Preference: Republican
 Air Force Sergeant 

పార్్ పరాి ధాన్యత: గణతంతరివాది
ఎయిర్ ఫో ర్స్ సార్జంట్

CONGRESSIONAL DISTRICT 6
కాంగ్రెషనల్ డిసి్ట ్రక్్ట 6

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ CHRIS BISH
 Party Preference: Republican
 Realtor/Financial Investigator

పార్్ పరాి ధాన్యత: గణతంతరివాది
ర్య్ల్ర్/ఆర్థిక పర్శోధకుడు

○ DORIS MATSUI
 Party Preference: Democratic
 U.S. Representative 

పార్్ పరాి ధాన్యత: పరిజాసా్వమిక
U.S. పరిత్న్ధి

CONGRESSIONAL DISTRICT 7
కాంగ్రెషనల్ డిసి్ట ్రక్్ట 7

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ AMI BERA
 Party Preference: Democratic
 Doctor/Teacher/Congressman 

పార్్ పరాి ధాన్యత: పరిజాసా్వమిక
డాక్ర్/టీతర్/కాంగ్రీస్ మ�న్

○ BUZZ PATTERSON
 Party Preference: Republican
 Pilot/Author/Father  

పార్్ పరాి ధాన్యత: గణతంతరివాది
ప్ైలెట్/రచయిత/తండిరి 

CONGRESSIONAL DISTRICT 9
కాంగ్రెషనల్ డిసి్ట ్రక్్ట 9

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ ANTONIO C. ‘TONY’ AMADOR
 Party Preference: Republican
 Retired U.S. Marshal 

పార్్ పరాి ధాన్యత: గణతంతరివాది
ర్ట�ైర్డ్ U.S. మ్ర్షల్ 

○ JERRY MCNERNEY
 Party Preference: Democratic
 United States Congressman   

పార్్ పరాి ధాన్యత: పరిజాసా్వమిక
యున�ైట�డ్ సే్ట్స్ కాంగ్రీస్ మ�న్ 

VOTER-NOMINATED AND NONPARTISAN OFFICES:
All voters, regardless of the party preference they disclosed upon registration, or refusal to disclose a party preference, may vote for any 
candidate for a voter-nominated or nonpartisan office.  The party preference, if any, designated by a candidate for a voter-nominated 
office is selected by the candidate and is shown for the information of the voters only.  It does not imply that the candidate is nominated 
or endorsed by the party or that the party approves of the candidate.  The party preference, if any, of a candidate for a nonpartisan office 
does not appear on the ballot.

ఓటర్ చేత న్యమంచబడిన మరియు పార్్టరహిత కారాయాలయాలు:
ర్జిసే్ రాషన్ చేసాక ఇచిచిన పార్్ పరాి ధాన్యత లేదా పార్్ పరాి ధాన్యతను వ�ల్డించకపో యినా లేదా త్రస్కర్ంచిన ఓటరు్  అందరూ ఓటర్ 
నామినేట్ చేసిన లేదా పార్్రహిత కారా్యలయ్ల అభ్యరుథి లకు తమ ఓటు వేయవచుచి.  పార్్ పరాి ధాన్యత, ఏద�ైనాఉంటే, అట్్  ఓటరు చేత 
న్యమించబడిన కారా్యలయ్న్కి అభ్యర్థిన్ ఎంచుకుననిట�ల్ తే అట్్  దాన్న్ సమ్చారం కోసం ఓటర్కు మ్తమ్రే చూపించడం జరుగుతుంది.  
అయితే దాన్ అరథిం ఆ అభ్యర్థిన్ నామినేట్ చేసినటు్  కాదు లేదా గుర్తంచడం లేదా ఆ అభ్యర్థిన్ పార్్ ఆమోదించినటు్  కాదు.  పార్్రహిత 
కారా్యలయ్లకు సంబంధించి పార్్ పరాి ధాన్యత ఏద�ైనా ఉంటే అది బ్్యలెట్ గా కన్పించదు.



STATE SENATOR
రాష్ట ్ర స్నేటర్

SENATE DISTRICT 1 
స్నేట్ జిలాలా  1 

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ BRIAN DAHLE
 Party Preference: Republican
 Senator/Farmer/Businessman 

పార్్ పరాి ధాన్యత: గణతంతరివాది
స్నేటర్/ర్ైతు/వా్యపారవేతత  

○ PAMELA DAWN SWARTZ
 Party Preference: Democratic
 Small Business Owner 

పార్్ పరాి ధాన్యత: పరిజాసా్వమిక
చినని వా్యపార యజమ్న్

STATE SENATOR
రాష్ట ్ర స్నేటర్

SENATE DISTRICT 3 
స్నేట్ జిలాలా  3 

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ BILL DODD
 Party Preference: Democratic
 State Senator  

పార్్ పరాి ధాన్యత: పరిజాసా్వమిక
రాష్రా స్నేటర్ 

○ CARLOS SANTAMARIA
 Party Preference: Republican
 Business Owner/Consultant 

పార్్ పరాి ధాన్యత: గణతంతరివాది
వా్యపార యజమ్న్/కనస్లె్ ంట్ 

STATE SENATOR
రాష్ట ్ర స్నేటర్

SENATE DISTRICT 5 
స్నేట్ జిలాలా  5 

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ SUSAN TALAMANTES EGGMAN
 Party Preference: Democratic
 Assemblymember/Parent   

పార్్ పరాి ధాన్యత: పరిజాసా్వమిక
అస్ంబ్్ సభు్యడు/పేరంట్ 

○ JIM RIDENOUR
 Party Preference: Republican
 Law Enforcement Contractor 

పార్్ పరాి ధాన్యత: గణతంతరివాది
ల్ ఎన్ ఫో ర్స్ మ�ంట్ కాంటర్ి క్ర్



VOTER-NOMINATED OFFICES
పార్్ట చేత న్యమంచబడిన 

కారాయాలయాలు

MEMBER OF THE STATE ASSEMBLY
స్్టట్ అస్ంబ్లా  సభుయాడు

ASSEMBLY DISTRICT 6 
అస్ంబ్లా  డిసి్ట ్రక్్ట 6

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ KEVIN KILEY
 Party Preference: Republican 
 Member of the Assembly, 6th District 

పార్్ పరాి ధాన్యత: గణతంతరివాది 
అస్ంబ్్ సభు్యడు, 6 వ డిసి్ రాక్్

○ JACKIE SMITH
 Party Preference: Democratic 
 Senior Advocate/Businesswoman 

పార్్ పరాి ధాన్యత: పరిజాసా్వమిక 
సీన్యర్ అడ్వక్ట్/ బిజిన�స్ వుమన్ 

ASSEMBLY DISTRICT 9 
అస్ంబ్లా  డిసి్ట ్రక్్ట 9

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ ERIC M. RIGARD
 Party Preference: Republican 
 Retired Businessman  

పార్్ పరాి ధాన్యత: గణతంతరివాది 
ర్ట�ైర్డ్ వా్యపారవేతత

○ JIM COOPER
 Party Preference: Democratic 
 Assemblymember  

పార్్ పరాి ధాన్యత: పరిజాసా్వమిక 
అస్ంబ్్ సభు్యడు  

ASSEMBLY DISTRICT 7 
అస్ంబ్లా  డిసి్ట ్రక్్ట 7

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ JAMES O JUST
 Party Preference: Libertarian 
 No Ballot Designation 

పార్్ పరాి ధాన్యత: సే్వచాఛావాది 
బ్్యలెట్ హో దా లేదు

○ KEVIN MCCARTY
 Party Preference: Democratic 
 Assemblymember  

పార్్ పరాి ధాన్యత: పరిజాసా్వమిక 
అస్ంబ్్ సభు్యడు 

ASSEMBLY DISTRICT 11 
అస్ంబ్లా  డిసి్ట ్రక్్ట 11

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ JIM FRAZIER
 Party Preference: Democratic 
 Member of the State Assembly, District 11  

పార్్ పరాి ధాన్యత: పరిజాసా్వమిక 
సే్ట్ అస్ంబ్్ సభు్యడు, డిసి్ రాక్్ 11 

○ DEBRA SCHWAB
 Party Preference: Republican 
 No Ballot Designation  

పార్్ పరాి ధాన్యత: గణతంతరివాది 
బ్్యలెట్ హో దా లేదు 

ASSEMBLY DISTRICT 8 
అస్ంబ్లా  డిసి్ట ్రక్్ట 8

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ KEN COOLEY
 Party Preference: Democratic 
 California State Assemblyman  

పార్్ పరాి ధాన్యత: పరిజాసా్వమిక 
California రాష్రా అస్ంబ్్ సభు్యడు

○ CATHY COOK
 Party Preference: Republican 
 Airline Pilot  

పార్్ పరాి ధాన్యత: గణతంతరివాది 
ఎయిర్ లెైన్ ప్ైలెట్ 



NON-PARTISAN OFFICES
పక్షపాతరహిత కారాయాలయాలు

SCHOOL
పాఠశాల

PLACER COUNTY 
BOARD OF EDUCATION

PLACER కౌంటీ  
బో ర్డ్ ఆఫ్ ఎడుయాకేషన్్

BOARD MEMBER, TRUSTEE AREA 1
బో ర్డ్  సభుయాడు, టరిస్్ట  ఏరియా 1

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ RENE AGUILERA
 Ride Share Driver 

ర్ైడ్ షేర్ డ�ైవైర్ 

○ SUSAN GOTO
 Placer County Office Of Education Trustee

Placer కౌంటీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ఎడు్యక్షన్ టరిస్

○

LOS RIOS COMMUNITY 
COLLEGE DISTRICT 
LOS RIOS కమ్యాన్టీ 

కళాశాల జిలాలా  

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 3

పాలకమండలి సభుయాడు,  
టరిస్్ట  ఏరియా 3

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ SUSAN DIDRIKSEN
 Adjunct Professor/Fiduciary 

అనుబంధ పొ రి ఫ్సర్/విశ్వసనీయ 

○ CHRIS YATOOMA
 College Fiscal Administrator

కళాశాల ఆర్థిక న్రా్వహకుడు

○ JOHN R. KNIGHT
 Incumbent 

పదవిలో ఉననివారు

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 5

పాలకమండలి సభుయాడు,  
టరిస్్ట  ఏరియా 5

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ PAMELA HAYNES
 Incumbent  

పదవిలో ఉననివారు  

○ RALPH MERLETTI
 Substitute Teachers Assistant 

పరితా్యమ్నియ టీచర్స్ అసిస్్ంట్

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 7

పాలకమండలి సభుయాడు,  
టరిస్్ట  ఏరియా 7

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ SCOTT SCHMIDT
 Taxpayer Advocate/Student  

పనుని చ�ల్ంపుదారుల నా్యయవాది/విదా్యర్థి  

○ TAMI NELSON
 Teacher/Parent/Trustee 

టీచర్/పేర్ంట్/టరిసీ్  

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 4

పాలకమండలి సభుయాడు,  
టరిస్్ట  ఏరియా 4

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ DAVID SANDINO
 Water Attorney/Professor 

వాటర్ అట్ర్ని/పొ రి ఫ్సర్

○ KATIE VILLEGAS
 Family Services Director 

కుటుంబ సేవల డ�ైర్క్ర్ 

○ KELLY WILKERSON
 High School Teacher  

హ�ై సూ్కల్ టీచర్ 

○



SCHOOL
పాఠశాల

SAN JOAQUIN DELTA COMMUNITY 
COLLEGE DISTRICT

SAN JOAQUIN DELTA కమ్యాన్టీ 
కాలేజ్ డిసి్ట ్రక్్ట 

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 5

పాలకమండలి సభుయాడు,  
టరిస్్ట  ఏరియా 5

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ KATHLEEN A. GARCIA
 Stockton Unified School District Board Trustee 

Stockton యూన్ఫ్ైడ్ సూ్కల్ డిసి్ రాక్్ బో ర్డ్ టరిస్ 

○ BRUCE GIUDICI
 Fiscal Officer 

ఫిస్కల్ ఆఫీసర్ 

○ STEPHAN CASTELLANOS
 Incumbent 

పదవిలో ఉననివారు

○

ELK GROVE UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT 

ELK GROVE య్న్ఫ్ైడ్ 
సూకూల్ డిసి్ట ్రక్్ట 

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 1

పాలకమండలి సభుయాడు,  
టరిస్్ట  ఏరియా 1

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ REGINA Q. BANKS
 Public Policy Director  

పబ్ిక్ పాలసీ డ�ైర్క్ర్  

○ TONY PEREZ
 Governing Board Member,  
 Elk Grove Unified School District

పాలక మండల సభు్యడు,  
Elk Grove యూన్ఫ్ైడ్ సూ్కల్ డిసి్ రాక్్

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 3

పాలకమండలి సభుయాడు,  
టరిస్్ట  ఏరియా 3

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ SEAN J. YANG
 Healthcare Worker/Parent   

హ�ల్త  క్ర్ వర్కర్/పేర్ంట్   

○ VICTOR S. WILSON
 Accounting Officer 

అకౌంట్ంగ్ ఆఫీసర్

○ BOBBY ROY
 Education Programs Consultant 

విదా్య కార్యకరీమ్లు కనస్లె్ ంట్ 

○

CENTER JOINT UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT

CENTER JOINT య్న్ఫ్ైడ్  
సూకూల్ డిసి్ట ్రక్ 

GOVERNING BOARD MEMBER
పాలకమండలి సభుయాడు

Vote for no more than Two 
ర్ండు కంటే ఎకు్కవ ఓటు వేయండి 

○ JULIA BELLEHUMEUR
 Business Owner  

వా్యపార యజమ్న్ 

○ NANCY SHERRETS ANDERSON
 Incumbent 

పదవిలో ఉననివారు 

○ TABIA LEE
 Educational Consultant/Parent  

ఎడు్యక్షనల్ కనస్లె్ ంట్/పేర్ంట్ 

○ RICHARD M. GARCIA
 Business Owner  

వా్యపార యజమ్న్ 

○ DELRAE POPE
 Incumbent  

పదవిలో ఉననివారు

○

○



FOLSOM CORDOVA UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT

FOLSOM CORDOVA య్న్ఫ్ైడ్ సూకూల్ 
డిసి్ట ్రక్్ట 

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 2

పాలకమండలి సభుయాడు,  
టరిస్్ట  ఏరియా 2

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ TIM HOOEY
 Special Education Therapist  

పరితే్యక ఎడు్యక్షన్ థ�రపిస్్  

○ HARI SHETTY
 Teacher  

టీచర్  

○ JOANNE REINKING
 Incumbent 

పదవిలో ఉననివారు

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 4

పాలకమండలి సభుయాడు,  
టరిస్్ట  ఏరియా 4

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ LARRY LEROY LADD
 Medical Geographer   

మ�డికల్ జియోగారీ ఫర్   

○ CHRISTOPHER CLARK
 Incumbent 

పదవిలో ఉననివారు

○

SACRAMENTO CITY UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT

SACRAMENTO సిటీ య్న్ఫ్ైడ్ సూకూల్ 
డిసి్ట ్రక్్ట   

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 3

పాలకమండలి సభుయాడు,  
టరిస్్ట  ఏరియా 3

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ CHRISTINA D. PRITCHETT
 Governing Board Member,  
 Sacramento City Unified School District  

పాలకమండల సభు్యడు,  
Sacramento సిటీ యూన్ఫ్ైడ్ సూ్కల్ డిసి్ రాక్్

○ JOSE M. NAVARRO
 Information Technology Specialist  

ఇన్ఫర్మేషన్ ట�కానిలజీ స్పెషలస్్  

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 4

పాలకమండలి సభుయాడు,  
టరిస్్ట  ఏరియా 4

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ NAILAH POPE-HARDEN
 Parent

పేర్ంట్

○ JAMEE VILLA
 Parent/Communications Specialist    

పేర్ంట్/కమూ్యన్క్షన్స్ స్పెషలస్్  

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 5

పాలకమండలి సభుయాడు,  
టరిస్్ట  ఏరియా 5

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ VANESSA AREIZA KING
 Therapist   

థ�రపిస్్   

○ CHINUA RHODES
 Parks Commissioner/Parent  

పార్్కస్ కమిషనర్/పేర్ంట్   

○

GOVERNING BOARD MEMBER,  
TRUSTEE AREA 7

పాలకమండలి సభుయాడు,  
టరిస్్ట  ఏరియా 7

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ LAVINIA GRACE PHILLIPS
 Social Worker/Mother    

సామ్జిక కార్యకరత/తల్    

○ JESSIE RYAN
 Governing Board Member,  
 Sacramento City Unified School District  

పాలకమండల సభు్యడు,  
Sacramento సిటీ యూన్ఫ్ైడ్ సూ్కల్ డిసి్ రాక్్  

○



SCHOOL
పాఠశాల

SAN JUAN UNIFIED 
SCHOOL DISTRICT

SAN JUAN య్న్ఫ్ైడ్ 
సూకూల్ డిసి్ట ్రక్్ట 

GOVERNING BOARD MEMBER
పాలకమండలి సభుయాడు

Vote for no more than Three 
ముగుగు ర్ కంటే ఎకు్కవ ఓటు వేయదుదు  

○ ANDREW BLAN
 State Attorney   

సే్ట్ అట్ర్ని  

○ GARRETT BREWER
 Coach/Substitute Teacher  

కోచ్/పరితా్యమ్నియ టీచర్  

○ MELINDA AVEY
 Parent/Business Owner  

పేర్ంట్/వా్యపార యజమ్న్  

○ SAUL HERNANDEZ
 San Juan Unified School Board Trustee  

San Juan యూన్ఫ్ైడ్ సూ్కల్ బో ర్డ్ టరిసీ్  

○ RIAH SKRINNIK
 Clinical Counselor   

కి్న్కల్ కౌన్స్లర్ 

○ PAM COSTA
 Governing Board Member,  
 San Juan Unified School District  

పాలకమండల సభు్యడు,  
San Juan యూన్ఫ్ైడ్ సూ్కల్ డిసి్ రాక్్

○ PAULA VILLESCAZ
 Governing Board Member,  
 San Juan  Unified School District  

పాలకమండల సభు్యడు,  
San Juan యూన్ఫ్ైడ్ సూ్కల్ డిసి్ రాక్్

○

○

○

NATOMAS UNIFIED SCHOOL DISTRICT
NATOMAS య్న్ఫ్ైడ్ సూకూల్ డిసి్ట ్రక్్ట 

GOVERNING BOARD MEMBER
పాలకమండలి సభుయాడు

Vote for no more than Three 
ముగుగు ర్ కంటే ఎకు్కవ ఓటు వేయదుదు  

○ CHRISTOPHER ALVAREZ
 Attorney   

అట్ర్ని  

○ MICAH GRANT
 Governing Board Member,  
 Natomas Unified School District  

పాలకమండల సభు్యడు,  
Natomas యూన్ఫ్ైడ్ సూ్కల్ డిసి్ రాక్్ 

○ ERICKA HARDEN
 Speech Pathology Assistant   

సీపెచ్ పాథాలజీ అసిస్్ంట్  

○ SUSAN HEREDIA
 Governing Board Member,  
 Natomas Unified School District  

పాలకమండల సభు్యడు,  
Natomas యూన్ఫ్ైడ్ సూ్కల్ డిసి్ రాక్్

○ MONICA BARRIOS
 Technology Manager/Parent   

ట�కానిలజీ మ్నేజర్/పేర్ంట్ 

○ MARIANA CORONA SABENIANO
 Public Policy Advisor  

పరిజా విధాన సలహాదారు 

○ SUMITI MEHTA
 Sacramento Parks Commissioner    

Sacramento పార్్కస్ కమిషనర్ 

○ SCOTT DOSICK
 Governing Board Member,  
 Natomas Unified School District  

పాలకమండల సభు్యడు,  
Natomas యూన్ఫ్ైడ్ సూ్కల్ డిసి్ రాక్్

○ LISA M. WELLS
 Parent    

పేర్ంట్ 

○ RAYNETTE JOHNSON
 Business Owner    

వా్యపార యజమ్న్ 

○
○
○

GALT JOINT UNION 
HIGH SCHOOL DISTRICT
GALT JOINT య్న్యన్  

హ�ైసూకూల్ డిసి్ట ్రక్్ట 

GOVERNING BOARD MEMBER
పాలకమండలి సభుయాడు

Vote for no more than Two 
ర్ండు కంటే ఎకు్కవ ఓటు వేయండి 

○ TERRY PARKER
 Incumbent    

పదవిలో ఉననివారు   

○ PATRICK W. MAPLE
 Business Owner    

వా్యపార యజమ్న్  

○ DANIEL K. DENIER
 Incumbent    

పదవిలో ఉననివారు   

○

○



ROSEVILLE JOINT UNION  
HIGH SCHOOL DISTRICT

ROSEVILLE JOINT య్న్యన్  
హ�ైసూకూల్ డిసి్ట ్రక్్ట 

GOVERNING BOARD MEMBER
పాలకమండలి సభుయాడు

Vote for no more than Three 
ముగుగు ర్ కంటే ఎకు్కవ ఓటు వేయదుదు  

○ HEIDI HALL
 Parent/Businesswoman    

పేర్ంట్/బిజిన�స్ వుమన్   

○ GREGORY BURNIS HARNAGE, JR
 College Admissions Staff   

కాలేజ్ అడిమేషన్ సా్ ఫ్   

○ JULIE HIROTA
 Roseville Joint Union High School 
 District Board Member 

Roseville Joint యూన్యన్ హ�ైసూ్కల్ 
డిసి్ రాక్్ బో రుడ్  సభు్యడు

○ MARGARET MUTHONI NJUGUNA
 Student Program Director 

సూ్ డ�ంట్ పో రి గారీ ం డ�ైర్క్ర్ 

○ PETE CONSTANT
 Retired Police Officer

ర్ట�ైర్డ్ పో లీస్ ఆఫీసర్

○ BRYAN RICHTER
 Parent

పేర్ంట్

○

○

○

ROBLA SCHOOL DISTRICT
ROBLA సూకూల్ డిసి్ట ్రక్్ట 

GOVERNING BOARD MEMBER
పాలకమండలి సభుయాడు

Vote for no more than Two 
ర్ండు కంటే ఎకు్కవ ఓటు వేయండి 

○ KEN BARNES
 Incumbent     

పదవిలో ఉననివారు   

○ KIM A. HOWARD
 Incumbent     

పదవిలో ఉననివారు   

○ SHARONA DEVINE
 Parent/Homeschool Instructor   

పేర్ంట్/హో మ్ సూ్కల్ ఇన్ స్రాక్ర్   

○

○

GALT JOINT UNION ELEMENTARY 
SCHOOL DISTRICT

GALT JOINT ఎలిమెంటర్  
సూకూల్ డిసి్ట ్రక్్ట

GOVERNING BOARD MEMBER
పాలకమండలి సభుయాడు

Vote for no more than Two  
ర్ండు కంటే ఎకు్కవ ఓటు వేయండి  

○ JARED BRIAN GAYNOR
 University Compliance Officer   

యూన్వర్స్టీ కంప్యన్స్ ఆఫీసర్   

○ TRACI SKINNER
 Parent  

పేర్ంట్ 

○ CASEY RABOY
 Registered Nurse 

ర్జిస్ర్డ్ నర్స్  

○

○



COUNTY 
కౌంటీ 

MEMBER, BOARD OF SUPERVISORS, 
DISTRICT 3

సభుయాడు, సూపర్ వ�ైజరలా బో ర్డ్ ,  
డిసి్ట ్రక్్ట 3

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ RICH DESMOND
 Highway Patrol Chief 

హ�ైవే ప్ట్రి ల్ చీఫ్ 

○ GREGG FISHMAN
 Clean Energy Advocate 

క్్న్ ఎనర్జ అడ్వక్ట్ 

CITY 
సిటీ

CITY OF SACRAMENTO 
సిటీ ఆఫ్ SACRAMENTO 

MEMBER, CITY COUNCIL, DISTRICT 2 
సభుయాడు, సిటీ కౌన్స్ల్, డిసి్ట ్రక్్ట 2 

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ SEAN LOLOEE
 Small Business Owner 

చినని వా్యపార యజమ్న్  

○ ALLEN WARREN
 Incumbent  

పదవిలో ఉననివారు  

MEMBER, CITY COUNCIL, DISTRICT 8 
సభుయాడు, సిటీ కౌన్స్ల్, డిసి్ట ్రక్్ట 8 

Vote for One
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ LES SIMMONS
 Community Center Director  

కమూ్యన్టీ స్ంటర్ డ�ైర్క్ర్   

○ MAI VANG
 College Scholarship Director   

కాలేజీ సా్కలర్ షిప్ డ�ైర్క్ర్   

CITY OF FOLSOM  
సిటీ ఆఫ్ FOLSOM  

COUNCIL MEMBER  
కౌన్స్ల్ సభుయాడు  

Vote for no more than Two 
ర్ండు కంటే ఎకు్కవ ఓటు వేయండి 

○ JAYA BADIGA
 Business Owner 

వా్యపార యజమ్న్  

○ JANINE BEDLEY
 Insurance Agent   

ఇనుస్ర్న్స్ ఏజ్ంట్   

○ JUSTIN SANDERS
 Retired Firefighter    

ర్ట�ైర్డ్ ఫ్ైర్ ఫ్ైటర్    

○ MARK MOORE
 Retired Fire Captain   

ర్ట�ైర్డ్ ఫ్ైర్ క్ప్్న్   

○ YK CHALAMCHERLA
 Small Business Owner    

చినని వా్యపార యజమ్న్    

○ JUSTIN RAITHEL
 Small Business Owner    

చినని వా్యపార యజమ్న్  

○ ROSARIO RODRIGUEZ
 Restaurant Owner    

ర్సా్ ర్ంట్ యజమ్న్   

○  

○



CITY OF GALT   
సిటీ ఆఫ్ GALT  

COUNCIL MEMBER  
కౌన్స్ల్ సభుయాడు  

Vote for no more than Two 
ర్ండు కంటే ఎకు్కవ ఓటు వేయండి 

○ KEVIN PAPINEAU
 Criminal Investigator  

కిరీమినల్ ఇన�్వసి్గ్టర్   

○ KAMI MARTIN
 Claims Service Consultant   

క్్యిమ్ సర్్వస్ కనస్లె్ ంట్  

○ RANDY MORTON
 Business Owner     

వా్యపార యజమ్న్     

○ JAY VANDENBURG
 Electrician    

ఎలక్్రీషియన్    

○ KEITH JONES
 Private Works Manager    

ప్ైవైేట్ వర్్కస్ మ్నేజర్   

○  

○

CITY CLERK    
సిటీ కలార్కూ    

Vote for One 
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ TINA HUBERT
 Appointed City Clerk  

న్యమించబడడ్  నగర గుమసాత    

○  

TREASURER   
టెరిజరర్   

Vote for One 
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ SHAUN L. FARRELL
 Galt City Treasurer  

Galt సిటీ ట�రిజరర్   

○  

CITY OF ISLETON    
సిటీ ఆఫ్ ISLETON   

COUNCIL MEMBER  
కౌన్స్ల్ సభుయాడు  

Vote for no more than Two 
ర్ండు కంటే ఎకు్కవ ఓటు వేయండి 

○ PAUL STEELE
 Retired Millwright  

ర్ట�ైర్డ్ మిల్ ర్ైట్   

○ BARBARA DOCKERY
 No Ballot Designation    

బ్్యలెట్ హో దా లేదు      

○ ROBERT JANKOVITZ
 No Ballot Designation    

బ్్యలెట్ హో దా లేదు    

○  

○

CITY CLERK    
సిటీ కలార్కూ    

Vote for One 
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

NO CANDIDATE FILED
ఏ అభ్యర్థి దాఖలు చేయబడలేదు

○  

TREASURER   
టెరిజరర్   

Vote for One 
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

NO CANDIDATE FILED
ఏ అభ్యర్థి దాఖలు చేయబడలేదు

○  

CITY OF CITRUS HEIGHTS     
సిటీ ఆఫ్ CITRUS HEIGHTS    

COUNCIL MEMBER, DISTRICT 1   
కౌన్స్ల్ సభుయాడు, డిసి్ట ్రక్్ట 1   

Vote for One 
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ BRET DANIELS
 Operations Manager/Councilmember 

ఆపర్షన్స్ మ్నేజర్/కౌన్స్ల్  సభు్యడు   

○ NICOLE CASTOR
 Homemaker     

హో మ్ మ్కర్     

○  

COUNCIL MEMBER, DISTRICT 3   
కౌన్స్ల్ సభుయాడు, డిసి్ట ్రక్్ట 3   

Vote for One 
ఒకర్కి ఓటు వేయండి

○ THOMAS GOETZ
 Support Engineer  

సపో ర్్ ఇంజనీర్   

○ TIM SCHAEFER
 Planning Commissioner/Businessman      

పా్ న్ంగ్ కమిషనర్/వా్యపారవేతత       

○  



CITY  
సిటీ  

CITY OF RANCHO CORDOVA    
సిటీ ఆఫ్ RANCHO CORDOVA  

COUNCIL MEMBER   
కౌన్స్ల్ సభుయాడు   

Vote for no more than Three 
ముగుగు ర్ కంటే ఎకు్కవ ఓటు వేయదుదు  

○ JACK ZWALD
 Health Budget Manager   

ఆరోగ్య బడ�జట్ మ్నేజర్   

○ DONALD TERRY
 Rancho Cordova City Council Member  

Rancho Cordova సిటీ కౌన్స్ల్ సభు్యడు 

○ SIRI PULIPATI
 Senior Engineer/Mother

సీన్యర్ ఇంజనీర్/తల్ 

○ DAVID SANDER
 City Councilmember/Scientist

సిటీ కౌన్స్ల్ సభు్యడు/శాసత వైేతత

○ ROBERT J. MCGARVEY
 Incumbent 

పదవిలో ఉననివారు 

○ DONALD CHILDS
 Pharmaceutical Warehouse Worker  

ఫారామేసూ్యట్కల్ వేర్ హౌస్ వర్కర్  

○

○

○

CITY OF ELK GROVE    
సిటీ ఆఫ్ ELK GROVE  

MAYOR   
మేయర్   

Vote for One 
ఒకర్కి ఓటు వేయండి 

○ STEVE LY
 Mayor, City of Elk Grove/Counselor   

మ్యర్, సిటీ ఆఫ్ Elk Grove/కౌన్స్లర్   

○ BRIAN PASTOR
 Clinical Documentation Consultant   

కి్న్కల్ డాకు్యమ�ంటేషన్ కనస్లె్ ంట్ 

○ BOBBIE SINGH-ALLEN
 Governing Board Member, 
 Elk Grove Unified School District     

పాలకమండల సభు్యడు, 
Elk Grove యూన్ఫ్ైడ్ సూ్కల్ డిసి్ రాక్్

○

COUNCIL MEMBER, DISTRICT 1    
కౌన్స్ల్ సభుయాడు, డిసి్ట ్రక్్ట 1    

Vote for One 
ఒకర్కి ఓటు వేయండి 

○ DARREN SUEN (孫德鄰)
 Councilmember/Civil Engineer   

కౌన్స్ల్ సభు్యడు/సివిల్ ఇంజనీర్   

○ ALI MOUA
 Businessperson/Counselor/Parent   

వా్యపారవేతత/కౌన్స్లర్/పేర్ంట్ 

○

COUNCIL MEMBER, DISTRICT 3    
కౌన్స్ల్ సభుయాడు, డిసి్ట ్రక్్ట 3    

Vote for One 
ఒకర్కి ఓటు వేయండి 

○ ALEJANDRO GUTIERREZ-DUNCAN 
 Teacher, World Language    

టీచర్, పరిపంచ భ్ష  

○ KEVIN SPEASE
 Local Business Owner    

సాథి న్క వా్యపార యజమ్న్ 

○ AMANDEEP SINGH
 Civil Engineer/Businessman     

సివిల్ ఇంజనీర్/బిజిన�స్ మన్ 

○ MAUREEN CRAFT
 Local Businesswoman    

సాథి న్క బిజిన�స్ వుమన్

○ LYNN WHEAT
 Registered Nurse    

ర్జిస్ర్డ్ నర్స్ 

○



DISTRICT 
డిసి్ట ్రక్్ట 

SACRAMENTO  MUNICIPAL 
UTILITY DISTRICT

SACRAMENTO  మున్సిపల్ 
యుటిలిటీ డిసి్ట ్రక్్ట

DIRECTOR, WARD 5    
డెైర్క్టర్, వార్డ్ 5    

Vote for One 
ఒకర్కి ఓటు వేయండి 

○ FATIMA T. MALIK 
 Community Engagement Specialist    

కమూ్యన్టీ ఎంగ్జ్ మ�ంట్ స్పెషలస్్   

○ ROB KERTH
 Sacramento Municipal Utility 
 District Director, Ward 5     

Sacramento మున్స్పల్ యుట్లటీ 
డిసి్ రాక్్ డ�ైర్క్ర్, వార్డ్ 5

○

SAN JUAN WATER DISTRICT (CSD)    
SAN JUAN వాటర్ డిసి్ట ్రక్్ట (CSD)

DIRECTOR    
డెైర్క్టర్    

Vote for no more than Two  
ర్ండు కంటే ఎకు్కవ ఓటు వేయండి  

○ PAMELA TOBIN
 Incumbent    

పదవిలో ఉననివారు    

○ MARK ONUFER
 Sales Engineer    

సేల్స్ ఇంజనీర్ 

○ KENNETH H. MILLER
 Director, San Juan Water District     

డ�ైర్క్ర్, San Juan వాటర్ డిసి్ రాక్్ 

○ MICHAEL “MIKE” MCRAE
 Utility Electrical Engineer    

యుట్లటీ ఎలకి్రీకల్ ఇంజనీర్

○ MITCH DION
 Utility Executive    

యుట్లటీ ఎగ్జకూ్యట్వ్

○

○

COURTLAND FIRE 
PROTECTION DISTRICT 

COURTLAND ఫ్ైర్ 
ప్రి టెక్షన్ డిసి్ట ్రక్్ట  

DIRECTOR    
డెైర్క్టర్    

Vote for no more than Two  
ర్ండు కంటే ఎకు్కవ ఓటు వేయండి  

○ ANNAMARIE BERMUDEZ
 Human Resources Specialist    

మ్నవ వనరుల న్పుణుడు     

○ BARRY MCCLAIN
 Incumbent     

పదవిలో ఉననివారు  

○ JIM WALLACE
 Environmental Consultant     

ఎన్్వరాన్ మ�ంటల్ కనస్లె్ ంట్ 

○ DAVID M. WELCH
 Pastor     

పాస్ర్ 

○

○

WILTON  FIRE 
PROTECTION DISTRICT  

WILTON  ఫ్ైర్ 
ప్రి టెక్షన్ డిసి్ట ్రక్్ట  

DIRECTOR    
డెైర్క్టర్    

Vote for no more than Three  
ముగుగు ర్ కంటే ఎకు్కవ ఓటు వేయదుదు   

○ OBE BROWN
 Incumbent     

పదవిలో ఉననివారు  

○ JOSEPH GUARDINO
 Director, Wilton Fire Protection District     

డ�ైర్క్ర్, Wilton ఫ్ైర్ పొ రి ట�క్షన్ డిసి్ రాక్్

○ ELIZABETH “BETSY” HITE
 Business Owner      

వా్యపార యజమ్న్  

○ EDGAR MONROY
 Incumbent     

పదవిలో ఉననివారు 

○

○

○



AMERICAN RIVER FLOOD 
CONTROL DISTRICT
అమెరికన్ రివర్ ఫలా డ్ 

కంట్రి ల్ డిసి్ట ్రక్్ట  

TRUSTEE     
టరిస్్ట      

Vote for no more than Two   
ర్ండు కంటే ఎకు్కవ ఓటు వేయండి   

○ SPENCER EBERLE
 Small Business Manager      

చినని వా్యపార యజమ్న్   

○ TAMIKA L’ECLUSE
 Appointed Incumbent

పదవిలో న్యమితులయ్్యరు

○ CYRIL SHAH
 American River Flood Control District Trustee      

అమ�ర్కన్ ర్వర్ ఫ్డ్ కంట్రి ల్ డిసి్ రాక్్ టరిసీ్   

○ STEVEN MAVIGLIO
 Small Business Owner      

చినని వా్యపార యజమ్న్  

○

○

FULTON-EL CAMINO RECREATION  
 AND PARK DISTRICT  

FULTON-EL CAMINO రిక్రెయేషన్  
 మరియు పార్కూ డిసి్ట ్రక్్ట

DIRECTOR      
డెైర్క్టర్      

Vote for no more than Three    
ముగుగు ర్ కంటే ఎకు్కవ ఓటు వేయదుదు     

○ LAURA LAVALLEE
 Retired Civil Engineer       

ర్ట�ైర్డ్ సివిల్ ఇంజనీర్    

○ TERESA M. HIGGINS
 Incumbent

పదవిలో ఉననివారు

○ PAMELA STATHOS
 Customer Service Representative       

కస్మర్ సర్్వస్ పరిత్న్ధి  

○ KATHLEEN STRICKLIN
 Director, Fulton El Camino Recreation 
 and Park District

డ�ైర్క్ర్, Fulton-El Camino ర్కిరీయిేషన్ 
మర్యు పార్్క డిసి్ రాక్్ 

○
 

○

○

NORTH HIGHLANDS RECREATION  
 AND PARK DISTRICT   

NORTH HIGHLANDS రిక్రెయేషన్  
 మరియు పార్కూ డిసి్ట ్రక్్ట   

DIRECTOR      
డెైర్క్టర్      

Vote for no more than Three    
ముగుగు ర్ కంటే ఎకు్కవ ఓటు వేయదుదు     

○ CRYSTAL HARDING-JENKINS
 Social Worker       

సామ్జిక కార్యకరత    

○ MAX SEMENENKO
 Business Owner 

వా్యపార యజమ్న్ 

○ PEDRO MARQUEZ
 Incumbent        

పదవిలో ఉననివారు   

○ BEAU REYNOLDS
 Youth Nonprofit Director

యూత్ ల్భ్పేక్షలేన్ డ�ైర్క్ర్

○ DIANE M. RICHARDS
 Incumbent 

పదవిలో ఉననివారు 

○

○

○



MEASURES SUBMITTED TO THE VOTERS
ఓటరలాకు సమరిపంచిన పరిమాణాలు 

STATE
రాష్ట ్రం

STATE PROPOSITION 14
స్్టట్ ప్రి పో జిషన్ 14

14 AUTHORIZES BONDS CONTINUING 
STEM CELL RESEARCH. INITIATIVE 
STATUTE. Authorizes $5.5 billion state bonds 
for: stem cell and other medical research,  
including training; research facility construction; 
administrative costs. Dedicates $1.5 billion to 
brain-related diseases. Appropriates General 
Fund moneys for repayment. Expands related 
programs. Fiscal Impact: Increased state costs 
to repay bonds estimated at about $260 million 
per year over the next roughly 30 years.

14 స్్టమ్ సల్్ పరిశోధనను కొనసాగించే 
అధకిారం బ్ండులా . పరాి రంభ విధానం. మూల 
కణాల మరయ్ు ఇతర వ�దై్య పరశ్ోధనలతో 
పాటు, శిక్షణ, సౌకరా్యల కలపెన, పరప్ాలనా 
ఖరుచిల కోసం $5.5 బిలయన్ సే్ట్ బ్ండ్కు 
అనుమత్సుత ంద.ి $1.5 బిలయన్ లు మ�దడు-
సంబంధతి వా్యధులకు కట్్యించబడుతుంద.ి 
త్రగ్ ్చ�ల్ంపులకు జనరల్ ఫండ్ డబుబున్ 
విన్యోగ్సుత ంద.ి సంబంధతి కార్యకరీమ్లను 
మర్ంతగా విసతరస్ుత ంద.ి ఆర్థిక పభర్ి వం: వచేచి 30 
ఏళ్లో ఏడాదకిి సుమ్రు $260 మిలయన్ లుగా 
అంచనా వసేని బ్ండ్ లను త్రగ్ ్చ�ల్ంచడాన్కి 
రాష్రా ఖరుచిలు బ్గా ప్రగ్ాయి.

○YES / అవును
○NO / కాదు

STATE PROPOSITION 15
స్్టట్ ప్రి పో జిషన్ 15

15 INCREASES FUNDING SOURCES 
FOR PUBLIC SCHOOLS, COMMUNITY 
COLLEGES, AND LOCAL GOVERNMENT 
SERVICES BY CHANGING TAX 
ASSESSMENT OF COMMERCIAL AND 
INDUSTRIAL PROPERTY. INITIATIVE 
CONSTITUTIONAL AMENDMENT. Taxes 
such properties based on current market value, 
instead of purchase price. Fiscal Impact:  
Increased property taxes on commercial 
properties worth more than $3 million providing 
$6.5 billion to $11.5 billion in new funding to local 
governments and schools.

15 వాణజియా మరియు పారిశరాె మక ఆసుతు ల 
పనుని మదంిపు మార్చడం దా్వరా సామానయా 
పాఠశాలలు, కమ్యా న్టీ కాలేజీలు, 
మరియు సాథా న్క పరిభుత్వ సవ్ల కొరకు 
మ్లధన వనర్లను ప్ంచుతుంద.ి 
పరాి రంభ రాజ్యాంగ సవరణ. అటువంట ్ఆసుథి లప్ై 
పనునిలు కొనుగోలు ధరకు బదులుగా పరిసుత త 
మ్ర్్కట్ విలువ ఆధారంగా విధంిచబడతాయి. 
ఆర్థిక పరిభ్వం: $3 మిలయన్ కంట ేఎకు్కవ 
విలువ ఉండ ేవాణజి్య ఆసుత లప్ ైఆసిథి  పనునిలను 
పం్చడం దా్వ రా సాథి న్క పరిభుతా్వలు మరయ్ు 
పాఠశాలల కొరకు $6.5 బిలయన్ నుంచి $11.5 
బిలయన్ కొతత  ఫండంిగ్ అందసిుత ంద.ి

○YES / అవును
○NO / కాదు

STATE PROPOSITION 16
స్్టట్ ప్రి పో జిషన్ 16

16 ALLOWS DIVERSITY AS A FACTOR 
IN PUBLIC EMPLOYMENT, EDUCATION, 
AND CONTRACTING DECISIONS.  
LEGISLATIVE CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT. Permits government decision-
making policies to consider race, sex, color, 
ethnicity, or national origin in order to address 
diversity by repealing constitutional provision 
prohibiting such policies. Fiscal Impact: No 
direct fiscal effect on state and local entities. 
The effects of the measure depend on the future 
choices of state and local government entities 
and are highly uncertain.

16 పరిజల ఉపాధ,ి విదయా మరియు ఒపపంద 
న్ర్ణయాల్లా  ఒక కారకం వలే వ�వైిధయాత 
అనుమతించబడుతుంద.ి శాసన సంబంధతి 
రాజ్యాంగ సవరణ. జాత్, లంగ, రంగు లేదా జాత్ 
మూల్న్ని పరగ్ణనలోకి తీసుకున్, అటువంట్ 
విధానాలను న్షధేంిచ ేరాజా్యంగ న్బంధనను 
రదుదు  చయేడాన్కి పభురి త్వ న్ర్ణయ్తమేక 
విధానాలను అనుమత్సుత ంద.ి ఆర్ధిక పభర్ి వం: 
రాష్రా మర్యు సాథి న్క సంసథిలప్ ైఎల్ంట ్పరిత్యక్ష 
దరివ్య పరిభ్వం ఉండదు. డరాి ఫ్్ చట్ం యొక్క 
పరిభ్వం రాష్రా మర్యు సాథి న్క పరిభుత్వ సంసథిల 
భవిష్యతుత  ఎంపకిలప్ ైఆధారపడ ిఉంటుంది 
మర్యు ఇద ిపూర్తగా అన్శిచితంగా కూడా 
ఉంటుంద.ి

○YES / అవును
○NO / కాదు



STATE PROPOSITION 17
స్్టట్ ప్రి పో జిషన్ 17

17  RESTORES RIGHT TO VOTE AFTER 
COMPLETION OF PRISON TERM.
LEGISLATIVE CONSTITUTIONAL
AMENDMENT. Restores voting rights upon 
completion of prison term to persons who have 
been disqualified from voting while serving a 
prison term.  Fiscal Impact: Annual county costs, 
likely in the hundreds of thousands of dollars 
statewide, for voter registration and ballot 
materials. One-time state costs, likely in the 
hundreds of thousands of dollars, for voter 
registration cards and systems.

17  జ్లైు శిక్షణ పూరితు చసేని తర్వాత ఓటు 
వసే ్హకుకూను పునర్ద్ధ రించడం. శాసన 
సంబంధతి రాజ్యాంగ సవరణ. జ్లైు శిక్ష 
అనుభవించటేపుపెడు ఓటం్గ్ నుంచి అనరు్హ లుగా 
పరికటం్చిన వారకి్ జ్లైు శిక్షణ పూర్త చసేని 
తరువాత ఓటం్గ్ హకు్కలను పునరుదధిరస్ుత ంద.ి  
ఆర్థిక పభర్ి వం: ఓటర్ రజ్ిసే్ రాషన్ మరయ్ు 
బ్్యలెట�మేటర్ీయల్స్ వంట ్వార్్షక కౌంట ీఖరుచిల 
కొరకు రాష్రావా్యపత ంగా వందల వలే డాలరు్ గా 
ఉండవచుచి. ఓటర్ రజ్ిసే్ రాషన్ కారుడ్ లు మర్యు 
సస్ిమ్ ల కోసం ఒక్కసార ్రాష్రాంలో అయేి్య ఖరుచి 
వందల వలే డాలరు్  ఉండవచుచి.

○YES / అవును
○NO / కాదు

STATE PROPOSITION 18
స్్టట్ ప్రి పో జిషన్ 18

18 AMENDS CALIFORNIA 
CONSTITUTION TO PERMIT
17-YEAR-OLDS TO VOTE IN PRIMARY 
AND SPECIAL ELECTIONS IF THEY 
WILL TURN 18 BY THE NEXT GENERAL 
ELECTION AND BE OTHERWISE 
ELIGIBLE TO VOTE. LEGISLATIVE 
CONSTITUTIONAL AMENDMENT. Fiscal
Impact: Increased statewide county costs likely 
between several hundreds of thousands of 
dollars and $1 million every two years. Increased 
one-time costs to the state of hundreds of  
thousands of dollars.

18 తదుపరి సాధారణ ఎన్నికలకు
18 ఏళ్లా  న్ండబో యవేారిక,్ లేదా 
మరోవిధంగా ఓటు వయేడాన్క ్అర్హత 
కలిగి ఉండవేార్ పరాి ధమక మరియు 
పరితేయాక ఎన్నికలల్ ఓటు వయేడాన్క ్17 
సంవతస్రాలవారిన్ అనుమతించడాన్క్ 
CALIFORNIA రాజ్యాంగాన్ని సవరిసుతు ంద.ి 
శాసన సంబంధతి రాజ్యాంగ సవరణ. ఆర్థిక 
పభర్ి వం: రాష్రావా్యపత ంగా కౌంటలీ ఖరుచిల అనకే 
వందల వలే డాలర్ లు మధ్య మర్యు పరిత్ రం్డు 
సంవతస్రాలకు $1 మిలయన్ గా ఉండవచుచి. 
రాషా్ రా న్కి పర్గ్న్ ఒక్కసార ్ఖరుచి వందల వలే 
డాలరు్  అవుతుంద.ి

○YES / అవును
○NO / కాదు

STATE PROPOSITION 19
స్్టట్ ప్రి పో జిషన్ 19

19 CHANGES CERTAIN PROPERTY 
TAX RULES. LEGISLATIVE 
CONSTITUTIONAL AMENDMENT. Allows
homeowners who are over 55, disabled, or 
wildfire/disaster victims to transfer primary 
residence’s tax base to replacement residence. 
Changes taxation of family-property transfers. 
Establishes fire protection services fund. Fiscal 
Impact: Local governments could gain tens 
of millions of dollars of property tax revenue 
per year, probably growing over time to a few 
hundred million dollars per year. Schools could 
receive similar property tax gains.

19 న్రి్ధష్ట  ఆసితు  పనుని న్బంధనల్లా  
మార్పలు. శాసన సంబంధతి రాజ్యాంగ 
సవరణ. వయసుస్ 55 సంవతస్రాల కంటే 
ప్బైడడ్వారు, అంగవ�కైల్యత ఉనని లేదా వ�లై్డ్  ఫ్రై్/
డజిాస్ర్ బ్ధతిులెనై గృహయజమ్నులు ప్ైమైర్ 
రస్డి�న్స్ ట్్యక్స్ బసే్ న్ రప్ే్ స్ మ�ంట్ రస్డి�న్స్ కు 
టర్ి న్స్ ఫర్ చయేడాన్కి అనుమత్సుత ంద.ి 
కుటుంబ్న్కి చ�ందని ఆసిత  బదలిీ పనునిను 
మ్రుసుత ంద.ి ఫ్రై్ పొ రి ట�క్షన్ సర్్వసస్్ ఫండ్ 
ఏరాపెటు చసేుత ంద.ి ఆర్ధిక పరిభ్వం: సాథి న్క 
పరిభుతా్వలు పరిత్ సంవతస్రం పరాి పర్్ ట్్యక్స్ 
పదుల మిలయన్ డాలర్ లను పొ ందుతుంద,ి 
కరీమప్ ీపరిత్ సంవతస్రం కొన్ని వందల మిలయన్ 
డాలర్ ల సంభ్వ్య వృదిధి  ఉంటుంద.ి పాఠశాలలు 
ఆసిత  పనుని పరియోజనాలను పొ ందవచుచి.

○YES / అవును
○NO / కాదు



STATE PROPOSITION 20
స్్టట్ ప్రి పో జిషన్ 20

20 RESTRICTS PAROLE FOR CERTAIN 
OFFENSES CURRENTLY CONSIDERED 
TO BE NON-VIOLENT. AUTHORIZES 
FELONY SENTENCES FOR CERTAIN 
OFFENSES CURRENTLY TREATED 
ONLY AS MISDEMEANORS.
INITIATIVE STATUTE. Limits access to 
parole program established for non-violent 
offenders who have completed the full term of 
their primary offense by eliminating eligibility for 
certain offenses. Fiscal Impact: Increase in state 
and local correctional, court, and law 
enforcement costs likely in the tens of millions of 
dollars annually, depending on implementation.

20 హింసాత్మకమెనైవి కావు అన్ పరిసుతు తం 
భ్వించిన న్రి్ధష్ట  నరేాల కొరకు హామీ 
పరిమతం చయేబడుతుంద.ి దురా్మర్గం లేదా 
తపిపదంగా మాతరిమ ేపరిసుతు తం పరిగణంిచే 
న్రి్ధష్ట  నరేాల కొరకు మహాపరాధం కం్ద 
శిక్షలు విధంిచ ేఅధకిారం ఇవ్వబడుతుంద.ి 
పరాి రంభ విధానం. పరాి ధమిక నరేం యొక్క కాల 
వ్యవధని్ పూర్త చసేని అహింసా నరేసుథి ల కోసం 
సాథి పంిచబడని హామీ విధానాల అందుబ్టును, 
వారు చసేని కొన్ని నరేాలకు అర్హతను 
తొలగం్చడం దా్వరా పరమ్ితం చసేుత ంద.ి ఆర్ధిక 
పభర్ి వం: అమలును బట్్ , పదుల మిలయన్ 
డాలర్ లలో సే్ట్ మర్యు లోకల్ కరక్్షనల్, 
కోరు్ , మర్యు చట్్ న్ని అమలు చసే ేఖరుచిలు 
పర్ుగుతాయి.

○YES / అవును
○NO / కాదు

STATE PROPOSITION 21
స్్టట్ ప్రి పో జిషన్ 21

21 EXPANDS LOCAL GOVERNMENTS’ 
AUTHORITY TO ENACT RENT CONTROL 
ON RESIDENTIAL PROPERTY.
INITIATIVE STATUTE. Allows local 
governments to establish rent control on 
residential properties over 15 years old. Local 
limits on rate increases may differ from statewide 
limit. Fiscal Impact: Overall, a potential reduction 
in state and local revenues in the high tens of 
millions of dollars per year over time. Depending 
on actions by local communities, revenue losses 
could be less or more.

21 ఇలులా  వంటి న్వాసతి ఆసితుప్ ైఅదెదె  
న్యంతరిణ అమలు చయేడాన్క ్సాథా న్క 
పరిభుతా్వలకు అధకిారం విసతు రించబడుతుంద.ి 
పరాి రంభ విధానం. 15 సంవతస్రాల వయసుస్ 
మించిన న్వాసతి ఆసుత లప్ ైఅద�దు  న్యంతరిణ 
ఏరాపెటు చయేడాన్కి సాథి న్క పరిభుతా్వలను 
అనుమత్సుత ంద.ి రట్ు పర్ుగుదలప్ ైసాథి న్క 
పరమ్ిత్ రాష్వా్యపత ంగా పరమ్ిత్ కంట ేవిభిననింగా 
ఉండవచుచి. ఆర్ధిక పరిభ్వం: మొతతం మీద, 
కొంతకాల్న్కి పరిత్ సంవతస్రం అత్యధకింగా 
పదుల మిలయన్ డాలర్ ల సే్ట్ మర్యు సాథి న్క 
రవ్ినూ్యలు తగుగు తాయి. సాథి న్క సంసథిలు తీసుకునే 
న్ర్ణయ్లను బట్్  ర్వ�నూ్య నషా్ లు పర్గవచుచి 
లేదా తగగువచుచి.

○YES / అవును
○NO / కాదు

STATE PROPOSITION 22
స్్టట్ ప్రి పో జిషన్ 22

22 EXEMPTS APP-BASED 
TRANSPORTATION AND DELIVERY 
COMPANIES FROM PROVIDING 
EMPLOYEE BENEFITS TO CERTAIN 
DRIVERS. INITIATIVE STATUTE.
Classifies app-based drivers as “independent 
contractors,” instead of “employees,” and 
provides independent-contractor drivers other
compensation, unless certain criteria are met. 
Fiscal Impact: Minor increase in state income 
taxes paid by rideshare and delivery company 
drivers and investors.

22 యాప్ ఆధారిత రవాణా 
మరియు బట్్వడా సంసథాల డెైైవరలాకు 
ఉద్యాగ పరియోజనాలు కలిపంచడంల్ 
మనహాయంపు. పరాి రంభ విధానం.
య్ప్-ఆధారత్ డ�ైవైర్ లను "ఉద్్యగులు" గా 
కాకుండా "స్వతంతరి కాంటర్ి క్రు్ "గా వర్గుకరస్ాత రు 
మర్యు న్ర్ధిష్ పరిమ్ణాలు పాట్సేతన ేస్వతంతరి 
కాంటర్ి క్ర్ డ�ైవైర్కు ఇతర పరిత్ఫల్న్ని 
అందసిుత ంద.ి ఆర్ధిక పరిభ్వం: ర్డై్ షరే్ డ�లవర్ 
కంపన్ీ డ�ైవైర్ లు మర్యు పట్ు్ బడదిారుల 
దా్వరా చ�ల్ంచ ేరాష్రా ఆదాయ పనునిలు స్వలపెంగా 
పర్ుగుతాయి.

○YES / అవును
○NO / కాదు



STATE PROPOSITION 23
స్్టట్ ప్రి పో జిషన్ 23

23 ESTABLISHES STATE 
REQUIREMENTS FOR KIDNEY DIALYSIS 
CLINICS. REQUIRES ON-SITE MEDICAL 
PROFESSIONAL. INITIATIVE STATUTE. 
Requires physician, nurse practitioner or  
physician assistant on site during dialysis  
treatment. Prohibits clinics from reducing 
services without state approval. Prohibits clinics 
from refusing to treat patients based on payment 
source. Fiscal Impact: Increased state and 
local government costs likely in the low tens of 
millions of dollars annually.

23 కడ్న్ి డయాలససి్ క్లాన్క్ ల కొరకు రాష్ట ్రం 
ఆవశయాకతలను ఏరాపటు చసేుతు ంద.ి ఆన్ స్టై్ 
వ�దైయా న్పుణుల అవసరం ఉంద.ి పరాి రంభ 
విధానం.
డయ్లససి్ టీరిట్ మ�ంట్ సమయంలో ఫజిిషయిన్, 
నర్స్ పరాి క్్షనర్ లేదా ఫజిిషయిన్ అససి్్ంట్ 
అవసరం. రాష్రాం యొక్క ఆమోదం లేకుండా 
సర్్వస్ లను తగ్గుంచడం నుంచి కి్న్క్ లు 
న్షధేంిచబడతాయి. పమే�ంట్ సో రుస్ ఆధారంగా 
రోగుల చికితస్కు త్రస్కర్ంచడం నుంచి కి్న్క్ ను 
న్షధేసిుత ంద.ి ఆర్ధిక పభర్ి వం: వార్్షకంగా రాష్రా 
మర్యు సాథి న్క పభురి త్వ ఖరుచిలు పదుల 
మిలయన్ డాలరు్  పర్గ్ ్అవకాశం ఉంద.ి

○YES / అవును
○NO / కాదు

STATE PROPOSITION 24
స్్టట్ ప్రి పో జిషన్ 24

24 AMENDS CONSUMER PRIVACY 
LAWS. INITIATIVE STATUTE. Permits
consumers to: prevent businesses from sharing 
personal information, correct inaccurate personal 
information, and limit businesses’ use of “sensitive 
personal information,” including precise  
geolocation, race, ethnicity, and health information.
Establishes California Privacy Protection Agency. 
Fiscal Impact: Increased annual state costs of at 
least $10 million, but unlikely exceeding low tens of 
millions of dollars, to enforce expanded consumer 
privacy laws. Some costs would be offset by 
penalties for violating these laws.

24 విన్యోగదార్న్ గోపయాతా చట్్ట లను 
సవరించడం. పరాి రంభ విధానం. 
విన్యోగదారులను వీటకి్ అనుమత్సుత ంద:ి 
వ్యకితగత సమ్చారాన్ని వా్యపారాలు 
పంచుకోవడాన్ని న్రోధసిుత ంద,ి తపుపెగా ఉనని 
వ్యకితగత సమ్చారాన్ని సరచ్సేుత ంద,ి మరయ్ు 
ఖచిచితమ�నై జియోలొకష్న్, జాత్, త�గ, మర్యు 
ఆరోగ్య సమ్చారంతో సహా "సున్నితమ�నై వ్యకితగత 
సమ్చార" వా్యపార ఉపయోగాన్ని పరమ్ితం 
చసేుత ంద.ి California ప్ైవైస ీపొ రి ట�క్షన్ ఏజన్ీస్న్ 
న�లకొలుపెతుంద.ి ఆర్ధిక పభర్ి వం: విసతరం్చిన 
విన్యోగదారుల ప్ైవైస ీచట్్ లను అమలు 
చయేడాన్కి పర్్గ్న రాష్రా వార్్షక ఖరుచిలు కనీసం 
$10 మిలయను్  ఉండొచుచి, కానీ ఆ ఖరుచి పదుల 
మిలయన్ డాలర్కు మించి ఉండకపో వచుచి. ఈ 
చట్్ లను ఉల్ంఘించినందుకు జరమ్్నాల దా్వరా 
కొన్ని ఖరుచిలు భర్త చయేబడతాయి.

○YES / అవును
○NO / కాదు

STATE PROPOSITION 25
స్్టట్ ప్రి పో జిషన్ 25

25 REFERENDUM ON LAW THAT 
REPLACED MONEY BAIL WITH SYSTEM 
BASED ON PUBLIC SAFETY AND 
FLIGHT RISK. A “Yes” vote approves, and 
a “No” vote rejects, law replacing money bail 
with system based on public safety and flight 
risk. Fiscal Impact: Increased costs possibly in 
mid hundreds of millions of dollars annually for 
a new process for release from jail prior to trial. 
Decreased county jail costs, possibly in high tens 
of millions of dollars annually.

25 పబ్లా క్ సఫ్్్ట  మరియు ఫ్లలా యట్ రిస్కూ  
ఆధారిత ససి్టమ్తు  మనీ బయెలిని ర్ప్లా స్ 
చసే ్చట్టంప్ ైరిఫర్ండం. పబ్ిక్ సఫేీ్  మర్యు 
ఫ్ల్యిట్ ర్స్్క  ఆధారత్ సస్ిమ్ తో మనీ 
బయెిల్ న్ రప్ే్ స్ చసే ేచట్ం "అవును" ఓటుతో 
ఆమోదంిచబడుతుంద ిమరయ్ు "కాదు" 
ఓటుతో త్రస్కర్ంచబడుతుంద.ి ఆర్ధిక పరిభ్వం: 
విచారణకు ముందు జ్లైు నుంచి విడుదలయేి్య 
కొతత  పరికిరీయ కొరకు వ�చిచించ ేపర్గ్న్ ఖరుచిలు 
ఏట్ వందల మిలయన్ డాలర్ మధ్యలో 
ఉండవచుచి. తగ్గున కౌంట ీజ్లైు ఖరుచిలు 
బహుశా ఏడాదకిి పదుల మిలయన్ డాలరు్  
ఉండవచుచి.

○YES / అవును
○NO / కాదు



CITY
సిటీ

CITY OF SACRAMENTO
సిటీ ఆఫ్ SACRAMENTO

MEASURE A
పరిమాణం A

A Shall the measure known as the 
‘Sacramento Mayoral Accountability and  
Community Equity Act’ – which amends the 
City of Sacramento charter to establish a 
mayor-council form of government; establish 
participatory budgeting for citizens’ direct input; 
require analysis of impacts of certain council 
decisions on racial, ethnic, LGBTQ, and gender 
groups; require a specified portion of the budget 
be invested in inclusive economic development 
and youth services; makes permanent the city’s 
ethics commission; and make other changes – 
be adopted?

A మయ్ర్-కౌన్స్ల్ పరిభుత్వ రూపాన్ని 
సాథి పంిచడాన్కి సటి ీఆఫ్ Sacramento చార్ర్ ను 
సవరం్చ ే‘Sacramento మ్యోరల్ అకౌంటబిలటీ 
అండ్ కమూ్యన్ట ీఈకి్వట ీయ్క్్’ అన్ పలిువబడే 
కొలత - పౌరుల పరిత్యక్ష ఇనుపెట్ కోసం పాలొగు నే 
బడ�జటుని ఏరాపెటు చయేండ;ి జాత్, త�గ, LGBTQ 
మర్యు లంగ సమూహాలప్ ైకొన్ని కౌన్స్ల్ 
న్ర్ణయ్ల పరిభ్వాల విశ్్షణ అవసరం; బడ�జట్ లో 
పరే్్కనని భ్గాన్ని కలుపుకొన్ ఆర్థిక అభివృదిధి  
మర్యు యువత సవేలో్  పట్ు్ బడ ిపట్్్ ల; 
నగరం యొక్క నీత్ కమిషన్ ను శాశ్వతం 
చసేుత ంద;ి మరయ్ు ఇతర మ్రుపెలు చయేండ ి- 
సీ్వకర్ంచాల్?

○YES / అవును
○NO / కాదు

SCHOOL
పాఠశాల

RIVER DELTA UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
RIVER DELTA య్న్ఫ్ైడ్ సూకూల్ డిసి్ట ్రక్్ట

MEASURE J
పరిమాణం J

J To upgrade schools, retain/attract quality 
teachers by repairing leaky roofs; removing 
asbestos/mold; building science labs; updating 
aging technology, fire/drinking water safety; 
repairing, constructing, equipping/acquiring 
educational facilities to prepare students for 
college/careers, shall River Delta Unified School 
District issue $45,700,000 in bonds at legal rates 
levying an estimated 6¢/$100 of assessed value, 
averaging $2,600,000 raised annually while 
bonds are outstanding, requiring audits, citizens’ 
oversight/ all funds used locally, be adopted?

J పాఠశాలలను అప్ గ్రీడ్ చయేడాన్కి, 
లీక్నై ప్కైపుపెలను రప్రే్ చయేడం దా్వరా 
నాణ్యమ�నై టచీర్ను న్లుపుకోవడం/
ఆకర్్షంచడం; ఆస్బుసా్ స్/మోల్డ్ తొలగం్చడం; 
స్నై్స్ ల్్యబ్ లను న్ర్మేంచడం; వృదాధి ప్య సాంకత్్క 
పరజ్ాఞా నం, అగ్ని/తాగునీట ్భదరితను అప్ డటే్ 
చయేడం ; కాలేజ్/కర్్ర్ ల కోసం విదా్యరుథి లను 
సదిధిం చయేడాన్కి మరమమేతులు చయేడం, 
న్ర్మేంచడం, సమకూరచిడం/సంపాదంిచడం, 
River Delta యూన్ఫ్డై్ సూ్కల్ డసిి్ రాక్్ 
$45,700,000 బ్ండ్లో చట్బదదుమ�నై ర్ట్ పరికారం 
6¢/$100 అంచనా విలువను వసూలు చసేుత ంద,ి 
సగటున సంవతస్రాన్కి $2,600,000 వసూలు 
చయేబడుతుంద,ి బ్ండు్  అతు్యతతమంగా 
ఉనానియి, ఆడటి్ అవసరం, పౌరుల పర్యవకే్షణ/
సాథి న్కంగా ఉపయోగం్చ ేఅన్ని న్ధులు, 
సీ్వకరం్చాల్?

○BONDS-YES / బ్ండ్స్-అవును
○BONDS-NO / బ్ండ్స్-కాదు

MEASURE K
పరిమాణం K

K To upgrade schools, retain/attract quality 
teachers by repairing leaky roofs; removing 
asbestos/mold; keeping schools safe; updating 
technology, fire/drinking water safety; repairing, 
constructing, equipping/acquiring educational 
facilities to prepare students for college/jobs/
careers, shall River Delta Unified School District 
issue $14,600,000 in bonds at legal rates levying 
an estimated 6¢/$100 of assessed value,  
averaging $845,000 raised annually while 
bonds are outstanding, requiring audits, citizens’ 
oversight/all funds used locally, be adopted?

K పాఠశాలలను అప్ గ్రీడ్ చయేడాన్కి, లీక్నై 
ప్కైపుపెలను రప్రే్ చయేడం దా్వరా నాణ్యమ�నై 
టచీర్ను న్లుపుకోవడం/ఆకర్్షంచడం; 
ఆస్బుసా్ స్/మోల్డ్ తొలగం్చడం; పాఠశాలలను 
సురక్తింగా ఉంచడం; సాంకత్్క పరజ్ాఞా నం, 
అగ్ని/తాగునీట ్భదరితను అప్ డటే్ చయేడం; 
కాలేజ్/ఉద్్యగాలు/క్రర్్ ల కోసం విదా్యరుథి లను 
సదిధిం చయేడాన్కి మరమమేతులు చయేడం, 
న్ర్మేంచడం, సమకూరచిడం/సంపాదంిచడం, 
River Delta యూన్ఫ్డై్ సూ్కల్ డసిి్ రాక్్ 
$14,600,000 బ్ండ్లో చట్బదదుమ�నై ర్ట్ పరికారం 
6¢/$100 అంచనా విలువను వసూలు చసేుత ంద,ి 
సగటున సంవతస్రాన్కి, $845,000 వసూలు 
చయేబడుతుంద,ి బ్ండు్  అతు్యతతమంగా 
ఉనానియి, ఆడటి్ అవసరం, పౌరుల పర్యవకే్షణ/
సాథి న్కంగా ఉపయోగం్చ ేఅన్ని న్ధులు, 
సీ్వకరం్చాల్?

○BONDS-YES / బ్ండ్స్-అవును
○BONDS-NO / బ్ండ్స్-కాదు



CITY OF ISLETON 
సిటీ ఆఫ్ ISLETON 

MEASURE L
పరిమాణం L

L Shall the measure to support the 
continued operation of the City of Isleton’s 
general services, including police, fire, 
parks, and other unrestricted general fund 
expenditures, by enacting a one-half (½) percent 
transactions and use tax for a period of five 
(5) years commencing on April 1, 2022, that is 
projected to provide between $83,726.06 and 
$106,858.02 of revenue annually, be adopted?

L పో లీసు, అగ్నిమ్పక, ఉదా్యనవనాలు 
మర్యు ఇతర అన్యంత్రిత సాధారణ 
న్ధుల వ్యయ్లతో సహా, సటి ీఆఫ్ Isleton 
యొక్క సాధారణ సవేల యొక్క న్రంతర 
కార్యకల్పాలకు మదదుతు ఇవ్వడాన్కి కొలత, 
సగం (½) శాతం ల్వాదవేీలను అమలు 
చయేడం దా్వరా మర్యు ఐదు (5) కాల్న్కి 
పనునిను ఉపయోగం్చడం దా్వరా ఏపిరిల్ 1, 
2022 నుండ ిపరాి రంభమయేి్య సంవతస్రాలు, 
ఇద ిసంవతస్రాన్కి, $83,726.06 మర్యు 
$106,858.02 మధ్య ఆదాయ్న్ని అందడిాన్కి 
సీ్వకర్ంచాల్?

○YES / అవును
○NO / కాదు

MEASURE C
పరిమాణం C

C Shall the measure adding an article to the 
City of Sacramento Charter to (i) create a  
new elected body (Rental Housing Board)  
with powers that include setting rents,  
establishing regulations, establishing its own 
budget, charging fees to finance its operations, 
establishing penalties, conducting investigations, 
and adjudicating rent adjustments; (ii) set a base 
rent for all covered rental units within the city and 
cap annual rent increases; and (iii) limit  
landlords’ ability to terminate tenancies, be 
adopted?

C Sacramento చార్ర్ నగరాన్కి ఒక 
వా్యసాన్ని జతచసే ేకొలత (i) అద�దులు 
న్ర్ణయించడం, న్బంధనలు ఏరాపెటు చయేడం, 
సొ ంత బడ�జట్ ను ఏరాపెటు చయేడం, దాన్ 
కార్యకల్పాలకు ఆర్థికంగా ఫజీులు వసూలు 
చయేడం, జరమ్్నాలు ఏరాపెటు చయేడం వంట్ 
అధకిారాలతో కొతతగా ఎనునికోబడని సంసథి  (అద�దు  
హౌసంిగ్ బో రుడ్ ) ను రూపొ ందంిచండ,ి పరశ్ోధనలు 
న్ర్వహించడం మరయ్ు అద�దు  సరుదు బ్ట్ను 
న్ర్ణయించడం; (ii) నగరంలోన్ అన్ని అద�దు  
యూన్ట్కు బసే్ అద�దును న్ర్ణయించండి 
మర్యు వార్్షక అద�దు  పర్ుగుదలను పరమ్ితం 
చయేండ;ి మరయ్ు (iii) అద�దుదారులను 
ముగం్చ ేభూసా్వముల సామరాథి యాన్ని పరమ్ితం 
చయేడాన్ని సీ్వకర్ంచాల్?

○YES / అవును
○NO / కాదు

MEASURE B
పరిమాణం B

B Shall the measure amending section 171 of 
the City of Sacramento Charter, to have the 
Sacramento Independent Redistricting 
Commission establish the next council district 
boundaries map no later than 130 days before 
the 2022 primary city election so that the 
map could be used for the 2022 elections, be 
adopted?

B Sacramento చార్ర్ నగరంలోన్ సక్్షన్ 171 
ను సవరం్చ ేకొలత, Sacramento ఇండపిం్డ�ంట్ 
రడ్సిి్ రాకి్ంగ్ కమిషన్ 2022 పరాి ధమిక నగర 
ఎన్నికలకు 130 రోజుల తరువాత తదుపర్ 
కౌన్స్ల్ డసిి్ రాక్్ సరహ్దుదు ల మ్్యప్ ను ఏరాపెటు 
చయేట్న్కి 2022 ఎన్నికలకు మ్్యప్ ను 
ఉపయోగం్చుకోవట్న్కి, సీ్వకరం్చాల్?

○YES / అవును
○NO / కాదు



CITY OF CITRUS HEIGHTS
సిటీ ఆఫ్ CITRUS HEIGHTS

MEASURE M
పరిమాణం M

M To protect local control with funding that 
cannot be taken by the State; maintain 
911 emergency response times; crime 
investigation/prevention; well-trained community 
police officers; school safety/security; pothole/
street repair; homelessness reduction programs; 
local business/jobs support; and other city 
services, shall a measure to establish a Citrus 
Heights 1¢ sales tax generating $12,000,000 
annually until ended by voters be adopted, with 
independent annual audits and citizen oversight, 
and all funds spent in Citrus Heights?

M రాష్రాం తీసుకోలేన్ న్ధులతో సాథి న్క 
న్యంతరిణను రక్ంిచడాన్కి; 911 అత్యవసర 
పరిత్సపెందన సమయ్లను న్ర్వహించండ;ి 
నరే పరశ్ోధన/న్వారణ; బ్గా శిక్షణ పొ ందని 
కమూ్యన్ట ీపో లీసు అధకిారులు; పాఠశాల సఫేీ్/
భదరిత; గుంత/వీధ ిమరమమేతుత ; న్రాశరీయుల 
తగ్గుంపు కార్యకరీమ్లు; సాథి న్క వా్యపారం/
ఉద్్యగాల మదదుతు; మరయ్ు ఇతర నగర 
సవేలు, Citrus Heights 1¢ అమమేకపు పనునిను 
సంవతస్రాన్కి, $12,000,000 ఉతపెత్త  చసే ే
ఓటర్ను సీ్వకర్ంచ ేవరకు, స్వతంతరి వార్్షక 
ఆడటి్ లు మర్యు పౌరుల పర్యవకే్షణతో 
మర్యు Citrus Heights లో ఖరుచి చసేని అన్ని 
న్ధులను ఏరాపెటు చసే ేపరిమ్ణం?

○YES / అవును
○NO / కాదు

CITY OF RANCHO CORDOVA 
సిటీ ఆఫ్ RANCHO CORDOVA 

MEASURE R
పరిమాణం R

R To support City of Rancho Cordova through 
relief/recovery including: repairing streets/
potholes; keeping public areas healthy, clean/
safe; maintaining neighborhood public safety; 
supporting/attracting new and local businesses/
jobs; preparing for any natural disaster/health 
emergency; addressing homelessness; other 
general city services; shall the Rancho Cordova 
measure be adopted levying a ½¢ sales tax, until 
ended by voters, raising $8,000,000 annually, 
with yearly audits, citizen oversight, local control/
investment during uncertain times, no money for 
administrator salaries?

R Rancho Cordova నగరాన్కి ఉపశమనం/
పునరుదధిరణ దా్వరా మదదుతు ఇవ్వడాన్కి: 
వీధులు/గుంతలను మరమమేతు చయేడం; 
బహిరంగ పరిదశేాలను ఆరోగ్యంగా, శుభరింగా/
సురక్తింగా ఉంచడం; పొ రుగు పరిజల 
భదరితను న్ర్వహించడం; కొతత  మర్యు సాథి న్క 
వా్యపారాలు/ఉద్్యగాలకు మదదుతు ఇవ్వడం/
ఆకర్్షంచడం; ఏద�నైా పరికృత్ విపతుత /ఆరోగ్య 
అత్యవసర పరస్ిథితులకు సదిధిమవుతోంద;ి 
న్రాశరీయులను పరష్్కర్ంచడం; ఇతర సాధారణ 
నగర సవేలు; Rancho Cordova పరిమ్ణం 
ఓటర్తో ముగస్ ేవరకు, సంవతస్రాన్కి, 
$8,000,000 వసూలు చయేడంతోపాటు ½¢ 
అమమేకపు పనుని విధసిుత ంద,ి వార్్షక ఆడటి్ లు, 
పౌరుల పర్యవకే్షణ, అన్శిచిత సమయ్లో్  సాథి న్క 

○YES / అవును
○NO / కాదు

END OF BALLOT
బ్యాలెట్ ముగింపు




