PETISYON PARA SA PAGPAPAALIS SA KATUNGKULAN
SA KAGALANG-GALANG NA Sekretaryo ng Estado ng California.
Alinsunod sa Konstitusyon ng California at mga batas sa halalan ng California, kami ang mga nakapirmang rehistrado at kuwalipikadong manghahalal o
botante ng Estado ng California, ay magalang na nagpapahayag na hangad namin ang pagpapaalis sa katungkulan ni Arnold Schwarzenegger, na humahawak
ng katungkulan ng gobernador, sa Estado ng California.
Humihingi kami ng paghalal ng papalit sa kanya sa nabanggit na katungkulan. Gobernador ng California.
Ang sumusunod na Paunawa ng Intensiyon na Ikalat ang Petisyon para sa Pagpapaalis sa Katungkulan ay inihain noong11/16/2005 kay Arnold
Schwarzenegger.
PAUNAWA NG INTENSIYON NA IKALAT ANG PETISYON PARA SA PAGPAPAALIS SA KATUNGKULAN. SA KAGALANG-GALANG NA
ARNOLD SCHWARZENEGGER:
Alinsunod sa Seksyon 11020, Kodigo sa Halalan ng California, ang mga nakapirmang rehistradong kuwalipikadong botante ng Estado ng California, sa
pamamagitan nito ay nagbibigay ng paunawa na kami ay mga tagapagtaguyod ng isang petisyon para sa pagpapaalis sa katungkulan at hangad namin na
paalisin kayo sa katungkulan bilang Gobernador ng Estado ng California, at humihingi kami ng paghalal sa magiging kapalit ninyo sa katungkulang ito. Ang
mga dahilan ng pagpapaalis ay ang mga sumusunod: pagbabanta sa kaligtasan at kapakanan ng publiko sa pamamagitan ng pagkuha ng mga pondo mula sa
mga lokal na pamahalaan at pagsira ng loob ng mga pampublikong manggagawa, pagkabigo sa pangkalahatan na harapin ang mga pangunahing problema ng
estado habang ang mga ito ay nalalapit sa krisis, at pagbuwag sa pampublikong edukasyon sa California sa pamamagitan ng pagkakait sa mga paaralan ng mga
kailangang pondo habang pinoprotektahan ang mga grupo ng espesyal na interes na mayayamang mambubuwis. Ang California ay hindi dapat makilala bilang
ang estado na may mahihinang paaralan, mahinang pangangalagang pangkalusugan, at mahihinang kahandaan sa kapahamakan, ang lahat ay sanhi ng isang
gobernador na naglilingkod sa mayayaman lamang.
Ang mga nakalimbag na pangalan ng ilan sa mga tagapagataguyod ay ang mga sumusunod: Kenneth Matsumura, Garwood G. Smith, Chelsea Wills,
Dorothy Reik, Geraldine M. Kenyon, Linda A. Jonson, Jan Kearney, Jasper Summer, Jeri Zukoski, Paul K. Blake, Leslie Dixon, Deirdre Nemmers.
Upang Makipag-ugnayan sa mga tagapagtaguyod o upang ibalik ang petisyon: Kenneth Matsumura, 2107 Dwight Way, Berkeley, CA 94704. (510) 548
1516.
(Walang Sagot na iniharap)
Ang bawat isa sa mga nakapairma ay nagpapahayag para sa sarili na siya ay isang rehistrado at kuwalipikadong manghahalal o botante ng county ng
_________________________, California.
Ang hanay na ito para
Opisyal na paggamit
lamang
1. ISULAT NANG PALIMBAG ANG IYONG PANGALAN
TIRAHAN LAMANG
IYONG PIRMA NA GINAMIT SA PAGPAREREHISTRO UPANG MAKABOTO
2 ISULAT NANG PALIMBAG ANG IYONG PANGALAN

ZIP

TIRAHAN LAMANG

IYONG PIRMA NA GINAMIT SA PAGPAREREHISTRO UPANG MAKABOTO
3 ISULAT NANG PALIMBAG ANG IYONG PANGALAN

LUNGSOD

LUNGSOD

ZIP

TIRAHAN LAMANG

IYONG PIRMA NA GINAMIT SA PAGPAREREHISTRO UPANG MAKABOTO

LUNGSOD

ZIP

DECLARATION OF PERSON CIRCULATING SECTION OF RECALL PETITION
(MUST BE IN CIRCULATOR’S OWN HANDWRITING)
I, _________________________________________________________________ declare:
1.

My residence address is (Street Address)__________________________________________

(city) __________________________, in ___________________________, county, California; and I am a registered voter in
California.
2. I personally circulated the attached petition for signing;
3. I witnessed each of the appended signatures being written on the petition and to my best information and belief, each
signature is the genuine signature of the person whose name it purports to be; and
The appended signatures were obtained between the dates of ________________ and __________________, inclusive.
Starting Date
Ending Date
I declare under penalty of perjury under the laws of the State of California that the foregoing is true and correct.
Executed on (date) ________________ at (City or Community where signed)______________________________________,
California.
SIGNED _________________________________________________________

