YES on 15—Schools & Communities First is a fair and
balanced reform that raises revenues to invest in schools
and vital services for our local communities
More than 1,700,000 Californians signed the petition to put
Prop 15 on the ballot because it’s time for the biggest
corporations to start paying their fair share
The biggest corporate property owners are using shady loopholes to avoid paying their fair
share in property taxes. It costs our schools and local communities $12 billion a year.
The result is our communities are left without the resources we need to: provide new
funding for every school district in California, protect us from health care emergencies,
reduce homelessness, and ensure basics like clean drinking water.
Voting YES on Prop 15:
§

Reclaims $12 billion per year for schools, community colleges, and vital services in our
local communities

§

Gets the richest 10% of corporate property owners to generate 92% of the funding

§

Exempts homeowners, renters, and agricultural land so they continue to be fully
protected by Prop 13

§

Gives small businesses reviving our economy tax breaks to hire back workers and grow
Join us and learn more at: Yes15.org
Paid for by Yes on 15 - Schools and Communities First sponsored by a Coalition of
Labor Groups and Social Justice Organizations Representing Families, Students and
Essential Workers. Committee major funding from:
C Chan Zuckerberg Initiative Advocacy
alifornia Teachers Association
SEIU California State Council
Funding details at http://fppc.ca.gov
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Bầu Có cho 15–Ưu tiên Trường Học và Cộng Đồng là một cải cách công bằng
và cân đối nhằm tăng nguồn thu để đầu tư vào trường học
và các dịch vụ thiết yếu cho cộng đồng địa phương chúng ta.
Hơn 1.700.000 người dân California đã ký vào bản kiến nghị
đưa Dự luật 15 vào lá phiếu bầu cử vì đã đến lúc
các tập đoàn lớn mạnh nhất phải đóng thuế một cách công bằng
Các công ty sở hữu bất động sản lớn nhất đang lợi dụng những kẽ hở pháp lý nhằm tránh
không trả phần thuế tài sản phần mình một cách công bằng. Điều này dẫn đến việc các trường
học và cộng đồng địa phương mỗi năm mất đến 12 tỉ đô la.
Kết quả là cộng đồng ta bị bỏ mặc, thiếu các nguồn lực hỗ trợ: để cấp ngân sách mới cho các
trường khu vực ở California, để bảo vệ chúng ta khỏi các trường hợp đau yếu khẩn cấp, để giảm
thiểu tình trạng vô gia cư và đảm bảo những nhu cầu cơ bản như nước sạch.
Bầu CÓ với Dự luật 15:
§

Sẽ thu lại 12 tỷ đô la mỗi năm cho các trường học, trường cao đẳng cộng đồng, và các
dịch vụ thiết yếu phục vụ cộng đồng địa phương chúng ta

§

Sẽ khiến 10% số chủ sở hữu tài sản doanh nghiệp giàu nhất tạo ra 92% lượng ngân sách

§

Sẽ miễn cho chủ nhà, người thuê nhà và đất nông nghiệp để họ tiếp tục tận hưởng sự
bảo vệ của Dự luật 13

§

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ hiện đang phục hồi nền kinh tế của chúng ta
được giảm thuế để thuê lại nhân công và phát triển lớn mạnh
Cùng tham gia ủng hộ và tìm hiểu thông tin ở: Yes15.org

