
Ipagpatuloy ang pagboboto sa Kabilang Panig

Mga Instruksiyon:  Para bumoto, punuin ng mabuti ang obalo katabi ng iyong pinili, katulad nito:

Galvin, Alyse S. (U) Nominado ng 
Demokratikong

Partido ng Alaska

Young, Don (R) Nominado ng 
Republikanong

Partido ng Alaska

Sinusulat na Boto

Representante ng Estados Unidos
(bumoto ng isa)

Begich, Mark (D)
Call, Debra L. (D)

Nominado ng 
Demokratikong

Partido ng Alaska

Dunleavy, Mike J. (R)
Meyer, Kevin G. (R)

Nominado ng 
Republikanong

Partido ng Alaska

Toien, William S. "Billy" (L)
Clift, Carolyn C. "Care" (L)

Nominado ng 
Libertaryanong

Partido ng Alaska

Walker, Bill (U)
Mallott, Byron I. (D)

Nominado ng Petisyon

Sinusulat na Boto

Gobernador / Tenyente Gobernador
(bumoto ng isa)

Hoffman, Lyman F. (D) Nominado ng 
Demokratikong

Partido ng Alaska

Sinusulat na Boto

Senador ng Estado ng Distrito S
(bumoto ng isa)

Weatherby, William W. (R) Nominado ng 
Republikanong

Partido ng Alaska

Edgmon, Bryce E. (D) Nominado ng 
Demokratikong

Partido ng Alaska

Sinusulat na Boto

Representante ng Estado ng 
Distrito 37

(bumoto ng isa)

HD37-JD3 Tagalog 

Halimbawang Balota



Mga Instruksiyon:  Para bumoto, punuin ng mabuti ang obalo katabi ng iyong pinili, katulad nito:

Sukat ng Balota Bilang 1 - 17FSH2
Isang batas na nagbibigay para sa proteksyon 

ng mailap na salmon at tirahan ng isda at mailap 
na hayop

OO HINDI

Sukat ng Balota Bilang 1

Ang batas na ito ay babaguhin ang nagpepermisong batas sa 
tirahan ng isda ng Alaska. Ang batas ay mangangailangan sa 
Kagawaran ng Isda at Laro (ADF&G) na gamitin ang mga bagong 
pamantayan sa pagpepermiso ng mga gawain at mga proyekto ng 
pagpapaunlad na may potensyal na makapinsala sa tirahan ng 
isda. Ang batas ay hindi sinasaklaw ang mga umiiral na proyekto, 
mga operasyon, o mga pasilidad na nakatanggap ng lahat ng mga 
permisong pang estado at pederal hanggang ang isang bagong 
permiso ay kinakailangan. Ang batas ay lilikha ng mga 
pamantayan para sa proteksyon ng tirahan ng isda at mailap na 
hayop. Ang mga pamantayan ay tutugon sa kalidad ng tubig, 
temperatura, daloy ng ilog, at iba pa. Ang batas ay tinutukoy ang 
“tirahan ng isda na galing sa dagat papunta sa mga ilog.” Ang 
batas ay papahintulutan ang ADF&G na gamitin ang batas sa 
lahat ng tirahan sa Alaska na direkta o hindi direktang 
sumusuporta sa salmon o ibang isda na galing sa dagat papunta 
sa mga ilog. Ang batas ay magbibigay para sa tatlong uri ng mga 
permiso para sa pagpapaunlad sa tirahan ng isda na galing sa 
dagat papunta sa mga ilog. Ang ADF&G ay maaring magbigay ng 
isang pangkalahatang permiso- isang permiso na naangkop sa 
maraming tao - para sa mga piling gawain. Para sa ibang mga 
gawain na nangangailangan ng isang permiso, ang batas ay 
magtatatag ng may dalawang daanang sistema ng pagpepermiso. 
Ang mga maliliit na mga permiso ay ibibigay para sa mga gawain 
na may maliit na epekto sa tirahan ng isda. Ang mga malakihang 
permiso ay ibibigay para sa mga proyekto na may potensyal na 
magdulot ng makabuluhang masamang epekto sa tirahan ng isda. 
Ang batas ay tinutukoy ang “makabuluhang masamang epekto.” 
Ang batas ay mangangailangan sa ADF&G para maiwasan o 
mabawasan ang masamang mga epekto sa pamamagitan ng mga 
sukat ng pagpapagaan at mga kondisyon ng permiso. Magbibigay 
ito ng pampublikong paunawa sa lahat ng mga permiso at isang 
pagkakataon para pumuna sa mga malakihang permiso. Ang 
batas ay lilikha ng mga batayan, haba ng panahon, at isang 
proseso ng mga apela para sa mga permiso ng mga interesadong 
tao. Ang btatas ay papahintulutan ang ADF&G na tugunan ang 
mga tinukoy na pag-aasal ng mga tiket, mga sibil na multa, o mga 
kriminal na parusa. Ang batas ay isasawalang bisa ang dalawang 
kasalukuyang mga batas. Ang isa ay tungkol sa pagbabawas ng 
tubig mula sa isang dike. Ang isa ay tungkol sa kriminal na mga 
parusa na tinutugunan sa ibang lugar.

Dapat ba maging batas ang inisyatibong ito?

Ikatlong Panghukumang Distrito
Nakatataas na Hukuman

OO HINDI

Hukom Morse
Dapat bang panatiliin si William F. Morse bilang hukom ng nakatataas 
na hukuman ng anim na taon?

OO HINDI

Hukom Walker
Dapat bang panatiliin si Herman G. Walker Jr. bilang hukom ng 
nakatataas na hukuman ng anim na taon?

OO HINDI

Hukom Wolverton
Dapat bang panatiliin si Michael L. Wolverton bilang hukom ng 
nakatataas na hukuman ng anim na taon?

Ikatlong Panghukumang Distrito
Hukuman ng Distrito

OO HINDI

Hukom Chung
Dapat bang panatiliin si Jo-Ann M. Chung bilang hukom ng hukuman 
ng distrito ng apat na taon?

OO HINDI

Hukom Clark
Dapat bang panatiliin si Brian K. Clark bilang hukom ng hukuman ng 
distrito ng apat na taon?

OO HINDI

Hukom Estelle
Dapat bang panatiliin si William L. Estelle bilang hukom ng hukuman 
ng distrito ng apat na taon?

OO HINDI

Hukom Illsley
Dapat bang panatiliin si Sharon A.S. Illsley bilang hukom ng hukuman 
ng distrito ng apat na taon?

OO HINDI

Hukom Wolfe
Dapat bang panatiliin si John W. Wolfebilang hukom ng hukuman ng 
distrito ng apat na taon?

OO HINDI

Hukom Corey
Dapat bang panatiliin si Michael D. Corey bilang hukom ng 
nakatataas na hukuman ng anim na taon?

 

Halimbawang Balota




