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سٹیم سیل تحقیق کے لیے   - 14تجویز 
 دستاویز 

دستاویز  لیے کے تحقیق سیل سٹیم   
 

" ں یم زنڈ با نیبل 5.5 $ 14 زی تجو - ںینہ  شنیپوز یکوئ  

سنیڈیم یٹی جنریر آف وٹی ٹ یانسٹ ای فورنیلیک  (CIRM) فنڈز  ٪92.5 گا۔ کرے یجار کو  

کہ  سایج گا۔ کرے یگیادائ یک پروگراموں اور ٹرائلز ، قیتحق متعلق سے لیس میاسٹ  
ہی سرما ینج اور یوفاق  کہ ہے لگتا سایا ، ہے ای گ بدل ماحول یمعاش اور یاسی س کا سرچی ر لیس میاسٹ  

۔یگ ہوں ابیدست رقوم سے ذرائع کے یکار " 

" ی صنعت اور یتجارت - 15 زیتجو  
اور   میتعل کسی ٹ پر زیپراپرٹ  

کے ٹوی ا یشیان فنڈنگ حکومت یمقام  
 "لئے

" کو  امالک یصنعت اور یتجارت  15 زی تجو - تیحمائ  

یگ  ںیکر ںی حکومت یمقام  اندازہ کا جس  - گا بنائے یضرور کرنا عائد کسی ٹ پر ویل یو ٹیمارک یک ان  

سے  نیمل 3$ تیملک یک جن مالکان یکاروبار اور امالک یرہائش .بار  کیا ںی م سال نیت ہر کم از کم  

حکومتوں یاممق اور یاستیر سے اقدام  اس گا۔ رہے ہوتا عائد کسیٹ پر متیق یداریخر یک ان ہے، کم  

کالج یونٹ یکم راو اضالع اسکول %40 سے ںیم جس ۔یہوگ فراہم اعانت یمال یک نی بل 12.5-8$ کو  

ہے۔  وقف لئے کے  

" 

16زیتجو   
یمثبت کارروائ  -منسوخ  209 زیتجو -  

میترم  

پر یکارروائ مثبت یمبن پر جنس اور نسل جو - یگ کرے منسوخ کو 209 زیتجو  16 زی تجو - تیحمائ  

یوسی سے وجہ یک  209 زیتجو طرح کس کہ ہے کرتا ظاہر ہی مطالعہ ہیحال  کی ا .ہے یپابند ینیآئ  

(UC) اور کیبل افتہی  میتعل یاعل بشمول ،ی ہوئ واقع یکم صدیف 12% ںیم گروپوں  یتیاقل ںیم مپسیک  

یک مواقع یمساو سے اس ہو۔ ایگ ایک داخل گرید بصورت کو جس طلباء، کے اسکول یہائ ینیالط  
ں یمالزمت یاچھ ، اجرت مناسب لئے کے سب اور ، لئے کے لوگوں کے ای فورنیل یک تمام یہوگ وسعت  ، 

کرتا مقابلہ کا یپرست نسل ینظام اور ازیامت اجرت ہی ۔یگ ہو اضافہ ںیم یرسائ  یک اراسکولوںیمع اور  
ہوے۔  کھولتے دروازے لئے  کے توںیاقل اور نی خوات ہے،  

" یک حقوق کے ووٹنگ - 17 زیتجو  
لئے کے افراد موجود پر رولیپ یبحال   

میترم  
" 

حق یک ان ہے۔ کرتا بحال کو حقوق کے  ووٹنگ یک ان وک جرم افتہی سزا پر رولیپ 17 زی تجو - تیحمائ  

نمائندہ کو کہی امر اور ہے جز  اہم کیا کا کرنے ختم کو دبائو کے ووٹروں یبحال  یک یدہ رائے  
گا۔  الئے بیقر کے تیجمہور  

بچوں کے عمر یک سال 17 - 18 زیتجو  
می ترم کا ووٹنگ یادی بن لئے کے  

" ای یپرائمر یکوکس نوجوانوں 000،200 ںیم ہیفورنی کال پر طور ممکنہ 18 زی تجو - تیحمائ  

یک سال 17  50,000 - 30,000 بنیتقر اور - گا دے اجازت یک  نےید ووٹ ںیم انتخابات یخصوص  

اورضلع ںیاستیر 18 ، الحال یف گا۔ دے اجازت یک  نےید  ووٹ کو نوجوانوں یکی امر یائی شیا کے عمر  

ہونگے کے سال 18 پر وقت کے انتخابات عام جو کو، نوجوانوں کے  عمر یک سال 17 ںیم ای لمبکو ، 

ہے یگئ ید اجازت اجازت یک ڈالنے  ووٹ ںیم انتخابات یپرائمر .    

 " 

یمنتقل یک کسی ٹ یپراپرٹ - 19زیتجو ، 
آگ یک جنگل یآمدن اور چھوٹ،  

میترم ےیل کے یکاؤنٹ  اور اںیجنسیا   

ادہی ز اندر کے استیر وہ کے ہے تای د ازتجا کو دہندگان کسیٹ اہل 19 زیتجو - ںینہ  شنیپوز یکوئ  

دیشد ، لوگوں کے عمر ادہی ز سے سال 55  ۔ںیسک کر یمنتقل یک صی تشخ یک کسی ٹ پر گھر مہنگے  

ار یاخت یک یمنتقل یک تک بار نیت پر  صیتشخ یک کسیٹ کو افراد والے جانے بچ سے آفات ای  معذور  
اور جائ ایک صی تشخ دوبارہ کو ان ں،ی ہ ںینہ  ںیگاہ رہائش اہم جو گھر ںیم وراثت عالوہ، کے اس ہے۔  
مختص  کو کاؤنٹوں اور وںیجنسیا آگ یک جنگل کو محصوالت اور جائ، ای لگا کسیٹ پر وی لیو ٹیمارک  

ہے۔  بناتا یضرور کو ں،یکر  

اور رول،یپ سزا، مجرمانہ - 20 زیتجو  
اے نیا یڈ  (DNA)  ٹویا یشیان کشنیکل  

گا جائے ایک ختم کو تیاہل  یک پروگراموں رولیپ کے مجرموں کے تشدد عدم سے 20 زیتجو - مخالفت  

سے والوں کرنے یبدعنوان سے اس ۔ںیکر  یپور سزا مدت مکمل ی اپن  سے جرم یابتدائ یاپن  وہ جب  

یچور انی درم کے 900$ - 250$ گے، ںیجائ بدلے یبھ الزامات کے نےید سزا تک جرمانے کر لے  

دیق  ںیم سالوں یکئ پچھلے کہ ہوئے جانتے ہی  ۔یگ بڑھے یادآب لیج یکاؤنٹ سے 20 زیتجو ۔لئے کے  

اور جرم نیسنگ یاضاف سے اس ںی م جےینت کے اس ، ہے ہوا اضافہ ںیم تعداد یک وںی کیامر یائیشیا  
۔ یگ جائے یک یبدر ملک  



 
 تجویز 21 - مقامی کرایہ پر قابو پانے

 کا اقدام
یمقام سے اقدام اس ۔یگ لے جگہ یک کٹی ا ہاؤسنگ نٹلیر ہاکنس کوسٹا 21 زی تجو - تیحمائ  

۔ ںی ہ ی  مستثن الحال یف جو ، یہوگ اجازت  یک اپنانے کنٹرول پر ہیکرا پر ونٹوںی  ہاؤسنگ کو حکومتوں  

ونٹی  وہ اور ںی ہ قابض ںیم سالوں 15 پچھلے پہلے جو ںی ہ لئے کے ونٹوںی مکانات یرہائش ںیچھوٹ   

کی ا سےیج - ہوں نا ونٹسی ہاؤسنگ فمختل  ادہی ز سے دو پاس کے جس ںیہ پاس کے وںیشہر جو  

یمقام کے یہوگ  ضرورت یک  اقدام کونڈو۔ اور اپارٹمنٹس یونٹیکم ای کسیڈوپل اور گھر یخاندان   

ےی کرا کے رداروںیجاگ  ںیم سالوں 3 پہلے کے جگہوں یخال کے تا  پالنا قابو پر ہیکرا کو حکومتوں  

کرنا۔  محدود کو کرنے اضافہ کا ٪15 ںیم شرح یک  

ایپ پر مبنی ڈرائیور بطور   - 22جویز ت
 ٹھیکیدار اور مزدور کی پالیسیاں اقدام

 

" 5 یب اے 22 زیتجو - مخالفت (AB5) یسوار  یدوسر اور فٹیل اور اوبر اور  گا کرے ڈی رائ اوور کو  

یجار کرنا یبند درجہ پر طور کے داریکی ٹھ کو وروںی ڈرائ وہ کے گا دے  اجازت کو وںی کمپن کیشر یک  

ای مار یب ، مٹائ اوور کو وروںی ڈرائ ہوا، منظور 22 زی تجو اگر ۔ںینہ  سے تی ثیح یک نیمالزم ،گا رکھے  

یچھٹ یخاندان  ، 
یمبن پر پی ا نے یماریب یوبائ یجار ملےگا۔ ںینہ  معاوضہ کا کارکنوں ای انشورنس یروزگاریب  

کام ساتھ کے بخار ادہیز سے ٪27 سے ںی م کارکنوں ان ہے۔ ایل بنا کارکن یضرور کو وروںی ڈرائ  

یک صحت پاس کے ٪20 ، ہے  ضرورت یک یآمدن ںیانہ  کہ وںیک تے کرجا لے خطرہ کا کرنے  

۔ںی ہ انحصار پر شکل  یکس نہ یکس یک امداد یعوام ٪15 اور ، ہے ںینہ  انشورنس " 

یک  نکیکل سسیڈائل - 23 زیتجو  
اقدام اتیضرور  

الئسنس کیا کم از کم ںیم مراکز سسیئلڈا یدائم کے گا بنادے یضرور کو اس 23زی تجو - تیحمائ  

کشنیانف  متعلق سے السزیڈائ تمام ای ہو، یرہ ہو بھال کھید یک ضوںی مر جب ہو موجود ڈاکٹر افتہی  
جرمانے کے یجھوٹ  کو افسر رپورٹنگ کے ان اور، ں،یکر رپورٹ کو داروںیعہد کے صحت یاستیر  

کے استیر  ںیکر حاصل یرضامند ورا  ہے درست معلومات یگئ یک ش یپ کہ ںی کروائ قیتصد  تحت کے  
ںیم مقابلے کے گروپوں دوسرے ۔ںیکر فراہم نوٹس پہلے سے ہونے بند اور سے صحت محکمہ  

شدہ قیتصد  اور ینگران پر طور یاخالق  .ںی ہ کرتے دوگنا امکان کا ی ناکام  یک گردوں یکیامر یائیشیا  

ہے۔ یضرور  یرسائ تک مراکز سسی ڈائل  

معلومات یذات یک نیصارف - 24زیتجو  
اقدام  کا یجنس یا اور قانون  

" تا بنا یدار  ذمہ ک  صارف گا، کرے متاثر کو تحفظوں یسی و یپرائ ک  ی   صارف  24ز یتجو  - مخالفت   
، انکیال  اپب   ی  انہ کہ جانن   وہ ےک ہے ورت  ک کرن   آؤٹ آپٹ کرےک ل ی تبد ںکویٹنگیس  ےک آالت کٹر ض   

۔ پت  ا جو  س ی   صارف ان ںیکر  وصول رقم ادہیز  وہ کہ ہے  ملت   اجازت  کو وںیکمپن س  اس ہے  
ابہام  کیا لن   ےک  شنوںیکارپور  ٹایڈ  اور  وںیجنس یا ڈٹ یکر  ۔ی  ہ  کرن   انتخاب کا تحفظ ےک یس یو یپرائ  
ےک پڑوس   اور ی  ہ  سکن   چیب کو معلومات ذات   ک  مالکان یکاروبار  چھونر  وہ س جہاں ہہ  تاید بنا  

کا پڑوس ای دوڑ ک شخص کیس س جہاں ہے  تاید اجازت  ک رکھب   یجار  کو استعمال ےک اسکورز  
۔ کرتا ی   تع موگرافکس یڈ   ہوں مرتب اثرات متضاد پر  وںیبرادر  ت  یاقل س  اقدامات تمام ان ہے

 
جو  ،  ےک  

س وجہ ک عوامل گرید اور ت یث یح ک شنیگر یام اور ی  ہ  کرن   انحصار پر ی رازدار  ک شمار  و  اعداد  
ہے  سکتا پڑ کرنا منا سا کا  لنجوںی چ قانوت   ی  انہ . 

 "۔

کے صی تشخ یک  خطرے - 25زیتجو  
فرنڈم یر  ںیکر  لیتبد کو لیب شیک ساتھ  

حفاظت گا۔ کرے لی تبد سے نظام کے صیتشخ یک خطرے کو نظام کے ضمانت نقد  25زی تجو - تیحمائ  

اور گا جائے ای ک رہا سے لیج کو والوں کرنے عزم کا ہونے خطرہ کم لئے کے یچور یک مقدمے اور  
اثرات پر وںی برادر یکیامر یائی شیا گے۔ ںی رہ یہ ںیم لی ج وہ ںی ہ جاتے سمجھے رہخط  ادہیز جو  

کو کی ا ہر اور یگ ہوجائے کم رقم ی ک امیق ںی م لیج سے کرنے ختم ضمانت  نقد کنی ل ں،یہ ںینہ  اضحو  
۔ یہوگ بچت یک ہزاروں یگی ادائ نقد کو نیبانڈسم ضمانت اور عدالتوں ںی م سال  

" جے اقدام  (Measure J) - یونٹیکم  
کم سے کم  متبادل کا دیق  اور سٹمنٹیانو  

مختص  بجٹ یکاؤنٹ  
" 

ج   اقدام - تی حمائ  (Measure J) ہیرسما ونتر یکم دهایس   بجٹ + ٪10 کا کاؤنتر  نجلس یا الس  
3 کو فنڈز  مختص ۔ ی  ہ ٪ 1 ضف اخراجات موجودہ گا۔ کرے مختص  کو متبادل  ےک دی ق اور یکار   

چھونر  ، مالزمت لن   ےک باشندوں ل وا آمدت   کم ، تی ترب  ک مالزمت  اور گا جائ   ایک  نافذ  ی  م  سالوں  ، 
فام اہیس  گا، جائ   ایک  نامزد ی  م پروگراموں  ےسیج   ،رسات   تک مدد لن   ےک کاروبار وال  تی ملک ت  یاقل  

ادہیز  س ادہیز  اور بھال  کھید ک  بحال  واؤچرز،  ےک  رہائش ، امداد ک ہیکرا ،  کاروبار وال  تی ملک  
  ہو توجہ خصویص پر فنڈنگ ٹلیپ یک  لن   ےک منصوبوں

 
مالزمت اور رہائش ، حت ص ک  میترم اس ۔ ک  

ہوگا۔ فائدہ ساتھ ےک متبادل  ےک  دیق کو  وںیک یامر  ات  یش یا س توجہ ک  

 


