
 

 

PACAAMMO TI NAISINGASING A CONSTITUSYONAL A PANAGBALIW ITI 

LINTEG TI TIMPUYOG (CONSTITUSYON) TI ESTADO TI HAWAII 

 

Cabayatan iti Regular ida a Taripnong ti 2017 ken 2018, Maika-duapulo ken Siyam a 

Legislatura, MAYSA (1) a linteg nga aglaon iti naisingasing a panagbaliw iti linteg ket  

naala tapno cumanunong iti kasapulan ida ti Articulo XVII, Paset 3 iti Linteg ti Timpuyog ti 

Estado ti Hawaii.  

 

S.B. No. 2922, S.D. 1, H.D. 1 

MANGISINGASING ITI PANAGBALIW IDA ITI ARTICULO VIII KEN X ITI LINTEG TI 

TIMPUYOG TI ESTADO TI HAWAII TAPNO MAPALUBUSAN TI LEGISLATURA A 

MANGISIMPA ITI SUROC A CUARTA TAPNO MANAYUNAN ITI PONDO PARA ITI 

EDUCASYON TI PUBLICO. 

 

MAIPASDEC COMA A CAS LINTEG BABAEN ITI LEGISLATURA TI ESTADO  

TI HAWAII: 

 PASET 1. Ti tarigagay na daytoy a Kalintegan ket mangisingasing iti panagbaliw ida ti 

Linteg ti Timpuyog ti Estado ti Hawaii a palubusan ti legislatura a mangisimpa, kasla iti incari ti 

linteg, iti maysa a suroc a cuarta kadagiti pundar iti sagicucua. 

 PASET 2. Articulo VIII, paset 3, iti Linteg ti Timpuyog ti Estado ti Hawaii ket mabaliwan 

tapno basaen a cas iti sumaruno: 

"PANAGBUIS KEN PIRAC 

 Paset 3. Ti pannacabalin a mangala ti buis ket nailasin para iti Estado, malacsid kadagiti 

inbilin ti legislatura iti political a subdibisyon ida, ken malacsid nga amin a pannacaiusar, 

pannacabalin ken rebbeng nga adda relasyon na iti panagbuis ti sagicucua ket aramiden laeng 

nga agmaymaysa dagiti county, malacsid iti county ti Kalawao[.]; ngem naisagana nga ti 

legislatura ket mabalin a mangisimpa, casla iti intureng ti linteg, iti maysa a suroc a cuarta iti 

pundar ti sagicucua. Ti legislatura ket maikkan iti pannacabalin a mangbingay iti buis ti estado 

kagaditi adu a political ida a subdibisyon. " 

 PASET 3. Articulo X, paset 1, ti Linteg ti Timpuyog ti Estado ti Hawaii ket mabaliwan tapno 

basaen a cas iti sumaruno: 

"EDUCASYON TI PUBLICO 

 Paset 1. No casta ngarud, ti Estado ket mangisagana para iti panagsimpa, suporta ken 

panangtengngel iti sangcamaysaan a sistema ti estado iti escuelaan ti publico nga nawaya iti 

sectarian a panangtengngel, unibersidad ti estado, biblioteca ti publico ida ken sabali pay ida nga 

institusyon ti pagadalan casla iti maipagarup a macaay-ayo, mairaman iti pasilidad pisical ida. 

Awan to ti discriminasyon wenno panagpili idiay institusyon ida ti pagadalan ti publico maigapu 

iti caputotan, relihiyon, sexo wenno naggapuan, ni dagidiay pondo ida iti publico ket mailasin 

para iti suporta wenno benepisyo iti aniaman a sectarian wenno saan a sectarian nga institusyon 

ti pagadalan a pribado, malacsid nga dagiti cuarta nga aggapu cadagiti espesyal a tarigagay a 

bono ti buis nga napalubusan wenno naited babaen iti paset 12 ti Articulo VII ket mabalin a 

mabingay tapno maiccan ti cuarta wenno matulongan dagiti: 

 1. Awan gun-od na a corporasyon nga mangted iti nasapa nga educasyon ti ubbing ken 

pasilidad ti panagtaraken nga agserbi iti amin a publico; ken 

 2. Awan gun-od na a pribado nga saan a sectarian wenno sectarian nga escuelaan ti 

elementarya secondarya, kolehiyo ken unibersidad. 



 

 

 Iti panagpondo para iti educasyon ti publico ket ikeddeng ti legislatura; ngem naisagana nga 

dagiti buis nga aggapu iti suroc a cuarta iti pundar ti sagicucua maipanggep iti paset 3 ti articulo 

VIII ket mausar tapno matulongan ti educasyon ti publico ." 

 PASET 4. Ti saludsod a maisurat iti balota ket isuna daytoy sumaruno: 

 "Maipaayan cadi iti waya ti legislatura nga mangisimpa, kasla iti inkeddeng ti linteg, iti suroc 

a cuarta iti pundar ti sagicucua a mausar tapno matulongan ti educasyon ti publico?" 

 PASET 5. Iti constitusyonal a material nga masucatan ket adda iti uneg ti bracket ken 

nalinyaan iti teng-nga. Iti baro a constitusyonal a material ket nalinyaan iti akinbaba na. 

 PASET 6. Daytoy a panagbaliw ket maipatungpal maigapu iti panagsurot iti articulo XVII, 

paset 3, iti Linteg ti Timpuyog ti Estado ti Hawaii. 


