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18 |  ទឡហីករណ៍ ទឡហីករណ៍បោះពុម្ពបៅក្ុងទំពរ័បេះ គឺជាគំេិតរបស់អ្កេិពេ្ធ បហើយមេិតតរូវោេពិេិត្យបមើលភាពតតរឹមតតរូវបោយទីភ្ាកង់ារជាផ្លូវការណាមយួបឡើយ។

ពេ្ធបបណាត ះឤសេ្ សំរាបផ់តល់ថវកិា ការអបរ់។ំ   
ការផតល់ថវកិាខាងសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមលូលោឋា េ ដែលអះឤង។   
ការផតួចបផតើមការដកដតបរែឋាធម្មេុញ្ញ។

 ទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 30 

 ការប្្ើយបែិបសធបលើទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមត ិ បលខ 30 

អ្កគាតំទសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 េិយាយថា បយើងតតរូវដតយល់តពមបៅបលើការ  
បបងកើេពេ្ធែប៏តចើេ ពំុែលូប្្ះបទថវកិាសតរាបស់ាលាបរៀេេរឹងតតរូវកាតប់េ្យ។ 

បយើងទាងំអស់គ្ាចងោ់េសាលាបរៀេែត៏បបសើរបៅក្ុងរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា ប៉ាុដេតការបបងកើេ
 ពេ្ធមេិដមេជាវធិីដតមយួក្ុងការសបតមចកិច្ចការបេះបឡើយ។ 

អ្កេបយាោយ ចងប់បងកើេពេ្ធជំេួសឲ្យការបធ្ើឲ្យរាេតបសិទ្ធភាពកម្មវធិីរាបព់ាេ ់
ដែលផ្ដល់ថវកិាបោយរែឋា ការយិាធិបបតយ្យ េិងការខ្ះខ្ាយែប៏តចើេសេ្ធរឹកសន្្ធ ប។់ 

សលូមបមើលអ្ីដែលពួកបគបទើបេរឹងោេបធ្ើរចួ៖ អ្កេបយាោយោេអេុញ្្ញ តជិត $5 
តោរំយបកាែ ិនេសញ្្ញ បណ័្ណ រែឋាកាលីហ្័រញ៉ា សតរាប ់“រថប្្ើងបលឿេមេិបៅ 
កដេ្ងណាមយួ” ដែលអ្កជាបព់េ្ធទាងំឡាយតតរូវចំណាយ $380 លាេក្ុងមយួឆ្្។ំ 
បយើងន្គ្ំាបតបើថវកិាទាងំបន្ះសតរាបស់ាលាបរៀេវញិ! 

ដតជំេួសវញិអ្កេបយាោយឳ្យបយើងេលូវជំបរ ើសខុស—តំបឡើងពេ្ធលកែ់លូររហលូតែល់ 
$1 មយួរយបកាែិ ក្ុងមយួឆ្្បំហើយតំបឡើងពេ្ធតោកច់ំណលូ លពីពាណិជ្កម្មខ្ាតតលូច ឬ 
កាតស់ាលាបរៀេ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 មេិែលូចអ្ីដែលបមើលប�ើញបទ៖ វាមេិធាន្ែល់
 ការផ្ដល់ថវកិាថ្មីសតរាបថ្់ាកប់រៀេ សលូម្ដីតមយួែុល្ារបឡើយ។ 

បោះបឆ្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ៖ វាអេុញ្្ញ តឲ្យអ្កេបយាោយយក 
ថវកិា ដែលបច្ចុប្េ្បេះតតរូវោេរកសាទុកបោយដឡកសតរាបវ់ស័ិយអបរ់បំហើយ 
ចំណាយ  វាបៅបលើកម្មវធិីបផសេងៗ។ បយើងគា្ម េនថងៃែរឹងថាថវកិាបន្ះបៅខាងណា ឲ្យ

 តោកែបន្ះបឡើយ។

បោះបឆ្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ៖ វាផតល់ឳ្យអ្កេបយាោយបៅ 
Sacramento សេ្រឹកដសកចំហមយួបោយគា្ម េការតំរលូវថវកិា បសាធេេិវតតេ ៏ឬការដក 
ទតមងដ់ផក្អបរ់។ំ

បោះបឆ្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ៖ វាបធ្ើឳ្យឈឺ្ បែ់ល់ពាណិជ្កម្ម 
ខ្ាតតលូច េិងសំឡាបក់ារងារ។

បោះបឆ្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ៖ គឺវាតគាេដ់តផតល់តោកប់តចើេដថមបទៀត
ែល់អ្កេបយាោយបៅ Sacramento បែើម្បីេតចំណាយដថមបទៀត។

កំុយល់ខុស សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 មេិែលូចអ្ីដែលបមើលប�ើញបទ។ វាតគាេដ់ត 
ជាបលស សតរាបឲ់្យអ្កេបយាោយបៅតករុងសាតកាមុេិតលូ យកថវកិារបស់អ្កកាេដ់ត 
បតចើេប៉ាុបណា្ណ ះ ខណៈបធ្ើឲ្យប៉ាះពាល់ែល់បសែឋាកិច្ច េិងមេិោេបធ្ើអ្ីបែើម្ជីួយ�ែល់

 វស័ិយអបរ់បំសាះ។ 
ពលរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា  សុទ្ធដតឆ្្តៗ មេិលងៃងប់ទ៖ បោះបឆ្្ត បទ បលើសំបណើ  

តបជាមតិបលខ 30!
JOEL FOX, តបធាេ  
គណៈកម្មការសកម្មភាពពាណិជ្កម្មខ្ាតតលូច
JOHN KABATECK, ន្យកតបតិបតតិ  
សហពេ័្ធជាតិនេពាណិជកម្មឯករាជ្យ/ កាលីហ្័រញ៉ា
KENNETH PAYNE, តបធាេ 
សរាគមអ្កជាបព់េ្ធ Sacramento

សារមយួពីសម្ពេ័្ធអ្កបោះបឆ្្តសសតីនេរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា  េិងតគរូបបតងៀេនេរែឋាកាលី
 ហ ្័រញ៉ា  េិងអ្ករាេវជ្ិាជីវៈពតងរឹងការអេុវតតចបាប ់

ជលូេចំបពាះសរាជិកបៅរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា ,
បន្ទា បពី់ការកាតអ់ស់រយៈបពលប៉ាុន្្ម េឆ្្មំកបេះ សាលាបរៀេ សាកលវទិយាល័យរែឋា 

 េិងបសវាសុវត្ិភាពសាធារណៈរបស់រែឋាកាលីហ្័រញ៉ា ស្ិតក្ុងចំណុចបតបះតសំា។ 
តគាេដ់តក្ុងរយៈបពលបេួឆ្្ចុំងបតកាយបេះ សាលាបរៀេរបស់បយើងទទួលរងការកាត ់

បេ្យចំេួេ $20 ពីរពាេប់កាែិែុល្ារ ខ្ះតគរូបបតងៀេជាង 30,000 ន្កេ់ិងចំេួេសិសសេ 
បតចើេក្ុងមយួថ្ាក ់ដែលស្ិតក្ុងចំបណាមចំេួេបតចើេជាងបគបំផុតបៅក្ុងតបបទស។ 
កុរាររបស់បយើង សមេរឹងទទួលោេថ្ាកប់រៀេកាេដ់តតបបសើរជាងបេះ។ 

ែល់បពលដែលតតរូវបបញ្ច ញមតិ េិងរកសាឲ្យរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា ស្ិតបៅក្ុងគេង្បែើម
 វញិបហើយ។ 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ចបាបក់ារពារសុវត្ិភាពសាលាបរៀេ េិងទីសាធារណៈតាម 
មលូលោឋា េ តតរូវោេគាតំទបោយអ្ោិល Jerry Brown សម្ពេ័្ធអ្កបោះបឆ្្តសសតី េិង 
តករុមអ្កែរឹកន្ចំំរះុទលូទាងំតបបទស ដែលមកពីដផក្អបរ់ដំផ្កពតងរឹងការអេុវតតចបាប ់េិង 
អាជីវកម្ម។ 

រាេការគាតំទទលូលំទលូលាយចំបពាះសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ពីបតពាះវាជាការផ្ដួចបផ្ដើម 
ដតមយួគត ់ដែលេរឹងការពារសាលាបរៀេ េិងសុវត្ិភាពថវកិា េិងជួយ�បោះតសាយភាព

 របញ៉ារនញ៉ានេគបតរាងថវកិាែរ៏ា៉ាំ នរ ៉ារបស់រែឋា៖ 
• ទបស់ាក តក់ារកាតពី់សាលាបរៀេយា៉ា ងបតចើេ។ បបើគា្ម េសំបណើ តបជាមតិបលខ30 

បទ សាលាបរៀេ េិងមហាវទិយាល័យរបស់បយើង តបឈមេរឹងការកាតែ់ប៏តចើេគឺ $6 
តោមំយួរយបកាែិ បដេ្មបទៀតបៅឆ្្បំេះ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 គឺជាការ 
ផ្ដួចបផ្ដើម ដតមយួគត ់ដែលទបស់ាក តក់ារកាតទ់ាងំបន្ះ េិងផ្ដល់ថវកិាថ្មីៗជាបតចើេ

 បកាែិែុល្ារ សតរាបស់ាលាបរៀេរបស់បយើងបោយ្បប់ផ្ដើមពីឆ្្បំេះតបៅ គឺថវកិា
 ដែលអាចចំណាយបលើ ការបធ្ើឲ្យចេំួេសិសសេក្ុងមយួថ្ាកក់ាេដ់តតិចជាងមុេ 

បន្ទា េស់មយ័បសៀវបៅសិសសេ េិងការជួលតគរូឲ្យមកបបតងៀេវញិ។
• ធាន្ថវកិាខាងសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមលូលោឋា េ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 

គឺជាវធិាេការ ដតមយួគត ់ដែលស្ាបន្ការធាន្មយួ សតរាបថ់វកិាខាងសុវត្ ិ
ភាពសាធារណៈបៅក្ុងធម្មេុញ្ញ រែឋារបស់បយើងដែលគា្ម េេរណាអាចប៉ាះពាល់វា 
ោេបឡើយ បបើគា្ម េការយល់តពមពីអ្កបោះបឆ្្តបទបន្ះ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 
30 រកសាឲ្យអ្ីៗទាងំអស់រាេតរ្ាភាពជាេិច្ច។ .

• ជួយ�បធ្ើឲ្យគបតរាងថវកិារាេតុល្យភាព។  សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 បធ្ើឲ្យ 
គបតរាងថវកិារបស់បយើងរាេតុល្យភាព េិងជួយ�ទលូទាតប់ំណុលរបស់រែឋាកាលី 
ហ្័រញ៉ា  ដែលបបងកើតបឡើងបោយសារការបំភាេ ់េិងការខ្ចីបតចើេឆ្្។ំ វាគឺជា ជំ

 ហាេែសំ៏ខាេម់យួ ក្ុងការបពា្ឈប ់ កង្ះថវកិាដែលញំញីរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា ។ 

បែើម្កីារពារសាលាបរៀេ េិងសុវត្ិភាព សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ោេបបងកើេ ជា 
បបណា្ដ ះអាសេ្ េលូវពេ្ធតោកច់ំណលូ លផ្ទា ល់ខ្ួេ បៅបលើអ្ករកតោកច់ំណលូ លខ្ពស់បំផុតគឺ 
ប្ដីតបពេ្ធដែលរាេតោកច់ំណលូ លបលើស $500,000 ក្ុងមយួឆ្្ ំេិងស្ាបន្ពេ្ធទំេិញ
លកប់ចញបៅតតរឹមអតតាមយួ ដែលទាបជាងពីឆ្្មំុេ។ 

ពេ្ធរបស់សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 តតរូវោេបធ្ើឲ្យរាេតុល្យភាពជាបបណា្ដ ះអាសេ្ 
េិងរាេភាព្ោំចក់្ុងការការពារសាលាបរៀេ េិងសុវត្ិភាព ៖ 

• រាេដតអ្ករកតោកច់ំណលូ លខ្ពស់បំផុតប៉ាុបណា្ណ ះ ដែលតតរូវបងព់េ្ធតោកចំ់ណលូ ល 
បតចើេជាងមុេ៖ សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 បស្ើឲ្យអ្កដែលរកតោកច់ំណលូ លោេ 
បតចើេជាងបគ បងព់េ្ធតោកច់ំណលូ លបតចើេជាងមុេ។ ប្ដីតបពេ្ធដែលរកតោក ់
ចំណលូ លោេទាបជាង $500,000 ក្ុងមយួឆ្្ ំេរឹងមេិតតរូវបងព់េ្ធតោកច់ំណលូ ល បដេ្មបឡើយ។ 

• តោកច់ំណលូ លថ្មទីាងំអស់រាេលក្ខណៈជាបបណា្ដ ះអាសេ្៖ ពេ្ធរបស់សំបណើ  
តបជាមតិបលខ 30 រាេលក្ខណៈជាបបណា្ដ ះអាសេ្ ការផ្ដួចបផ្ដើមបេះ មេិអាចដក 
ដតបបោយការបោះបឆ្្តរបស់តបជាជេោេបឡើយ។  អ្ករកតោកច់ំណលូ លោេ 
ខ្ពស់ជាងបគ េរឹងតតរូវបងប់តចើេជាងមុេរយៈបពលតោពីំរឆ្្។ំ ខដចងអំពីពេ្ធទំេិញ

 លកប់ចញ េរឹងរាេសុពលភាពរយៈបពលបេួឆ្្។ំ 
• ថវកិាចលូលបៅក្ុងគណេីពិបសស ដែលអង្គេីតិបញ្ញតតិមេិអាចប៉ាះពាល់ោេ៖ 

ថវកិាដែលោេបបងកើេសតរាបស់ាលាបរៀេ តតរូវោេ្តដ់ចងចលូលបៅក្ុងថវកិា 
ពិបសស ដែលអង្គេីតិបញ្ញតតិមេិអាចប៉ាះពាល់ោេ បហើយមេិអាចបតបើសតរាប់

 ការយិាធិបបតយ្យរបស់រែឋាោេបឡើយ។ 
• សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 អេុញ្្ញ តឲ្យរាេសវេកម្មរាេសិទ្ធិ៖ សវេកម្មរាេ 

សិទ្ធិ េិងឯករាជ្យ េិងធាន្ថា ថវកិាតតរូវោេចំណាយ ដតមយា៉ាងគត ់សតរាប់
 សាលាបរៀេ េិងសុវត្ិភាពសាធារណៈ។  

ចលូលរមួជាមយួសម្ពេ័្ធអ្កបោះបឆ្្តសសតី េិងតគរូបបតងៀេរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា  េិងអ្កវជ្ិា
 ជីវៈសុវត្ិភាពសាធារណៈ។

បោះបឆ្្ត ោទ/្ស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 30។
បតកាកឈរបែើម្សីាលាបរៀេ េិងសុវត្ិភាព សាធារណ៖។
ដសង្យល់ដថមបទៀត សលូមទសសេន្បគហទំពរ័ YesOnProp30.com.

JENNIFER A. WAGGONER, តបធាេ
សម្ពេ័្ធសសតីអ្កបោះបឆ្្តនេរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា
DEAN E. VOGEL, តបធាេ
សរាគមតគរូបបតងៀេកាលីហ្័រញ៉ា
KEITH ROYAL, តបធាេ
សរាគមតតមរួតតំបេរ់ែឋាកាលីហ្័រញ៉ា
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ទឡហីករណ៍បោះពុម្ពបៅក្ុងទំពរ័បេះ គឺជាគំេិតរបស់អ្កេិពេ្ធ បហើយមេិតតរូវោេពិេិត្យបមើលភាពតតរឹមតតរូវបោយទីភ្ាកង់ារជាផ្លូវការណាមយួបឡើយ។ ទឡហីករណ៍ |  19

 ទឡហីករណ៍តបឆ្ងំនេសំបណើ តបជាមតិ 30 

 ការប្្ើយបែិបសធបលើទឡហីករណ៍តបឆ្ងំនេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 30 

ពេ្ធបបណាត ះឤសេ្ សំរាបផ់តល់ថវកិា ការអបរ់។ំ   
ការផតល់ថវកិាខាងសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមលូលោឋា េ ដែលអះឤង។   
ការផតួចបផតើមការដកដតបរែឋាធម្មេុញ្ញ។

បោះបឆ្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ៖ វាតគាេដ់តជា “ដល្ងបោកបបញ្ឆោ ត” 
េបយាោយក្ុងទរឹកតោក ់$50 តោពំាេប់កាែិ ប៉ាុបណា្ណ ះ ប៉ាុដេតមេិោេធាន្ែល់ការ 
ផ្ដល់ថវកិាថ្មីសតរាបស់ាលាបរៀេបឡើយ។ 

អ្កេបយាោយដែលបៅពីបតកាយសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ចងឲ់្យបយើងបជឿថា  
តបសិេបបើអ្កបោះបឆ្្តយល់តពមចំបពាះការបបងកើេពេ្ធែប៏តចើេ ក្ុងរយៈបពលតោពីំរឆ្្ ំ
តាមសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 បន្ះ ថវកិាថ្មីេរឹងោេបៅែល់ថ្ាកប់រៀេជាបតចើេ។ គា្ម េ 
អ្ីអាចបដេ្មបលើសពីការពិតបទ។ 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 អេុញ្្ញ តឲ្យអ្កេបយាោយបលង “ដល្ងបោកបបញ្ឆោ ត” 
ជំេួសឲ្យការផ្ដល់ថវកិាថ្មីែល់សាលាបរៀេ៖ 

• ពួកបគអាចយកថវកិាដែលរាេតសាបស់តរាបស់ាលាបរៀេ បហើយបតបើវាសតរាប ់
បគាលបំណងបផសេងៗ រចួបហើយជំេួសថវកិាបន្ះជាមយួថវកិាដែលោេមកពីពេ្ធ 
ថ្មី។ ពួកបគបតបើនែរា្ខ ងយកបចញ បហើយបតបើនែរា្ខ ងបទៀតោកម់កវញិ។ មេិថាអ្ក

 យល់យា៉ា ងណាបឡើយ សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 មេិោេធាន្ែល់ការផ្ដល់ 
ថវកិាថ្មីសតរាបស់ាលាបរៀេ សលូម្ដីតមយួកាកម់យួបសេបឡើយ។ 

• អ្កអបរ់ជំាបតចើេោេផសេព្ផសាយអំពីគុណវបិតតិបេះ បហើយសលូម្ដីតសរាគមគណៈ
 កម្មការសាលាបរៀេបៅរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា ោេដថ្ងថា “ ...ការបផ្ដើមតបជាសិទិ្ធរបស់ 

អ្ោិលមេិោេផ្ដល់ថវកិាថ្មីសតរាបស់ាលាបរៀេបឡើយ។” (20 ឧសភា 2012)។
• កាដសតប ្្ម ះ Wall Street ោេរកប�ើញគុណវបិតតិែលូចគ្ាបេះ បោយោេដថង្ 

ថា “អ្ោិលរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា  បលាក Jerry Brown កំពុងពយាយាមលកក់បំណើ េ 
ពេ្ធរបស់បលាក បៅឲ្យអ្កបោះបឆ្្តបៅដខវចិឆោិកាបេះ បោយេិយាយថា វាេរឹង 
ោេបៅែល់សាលាបរៀេទាងំឡាយ។ អាថក៌ំោងំតលូចែក៏ខ្កគឺ់ថា តោកច់ំណលូ ល 
ថ្មី េរឹងតតរូវការ បែើម្បីំបពញែល់តោកប់សាធេេិវតតេរ៍បស់តគរូបបតងៀេដែលមេិ
ទាេោ់េសង។” វ ិ្ រណកថារបស់កាដសត Wall Street បចញផសាយនថងៃទី 22 
ដខបមសា ឆ្្ ំ2012។ 

• សលូម្ដីតចំណងបជើងផ្លូវការ េិងបសចក្ដីសបង្ខបនេសំបណើ តបជាមតិបលខ 30  
េិយាយថា ថវកិាអាចតតរូវោេបតបើសតរាប ់“... ទលូទាតស់តរាបក់ារបប្ដជាញា ចំណាយ 
បផសេងៗ។”  

បលើសពីបេះបទៀត ពំុរាេលក្ខខណ្ឌ តតមរូវ ឬការធាន្ថា ថវកិាបតចើេជាងមុេណាមយួ 
ពិតជាោេបៅែល់ថ្ាកប់រៀេបឡើយ បហើយពុំរាេអ្ីមយួបៅក្ុងសំបណើ តបជាមតិបលខ

 30 បធ្ើកំដណទតមងត់បពេ័្ធអបរ់រំបស់បយើង បែើម្កីាតប់េ្យការខះ្ខ្ាយ លុបបោំត ់
ការយិាធិបបតយ្យ ឬកាតប់េ្យបេទាុកចំណាយរែឋាោលបឡើយ។ 

បោះបឆ្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 30— គា្ម េកំដណទតមងប់ទ។
អ្កេបយាោយ េិងផលតបបយាជេពិ៍បសសបៅពបីតកាយ សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 

ចងប់បងកើេពេ្ធ បែើម្ទីលូទាតច់ំណាយដែលមេិអាចតគបត់គងោេរបស់ពួកបគ ប៉ាុដេតបែិ
បសធមេិតពមអេុមត័កំដណទតមងែ់រ៏ាេេយ័ ៖ 

• ផលតបបយាជេពិ៍បសស េិងអ្កេបយាោយដែលពួកបគតគបត់គង ោេបធ្ើឲ្យរាងំ 
សទាះែល់កំដណទតមងត់ោកប់សាធេេិវតតេ។៍ បយើងរាេ $500 តោរំយពាេប់កាែិ 
បៅក្ុងបំណុលបសាធេេិវតតេ ៍ដែលមេិទាេោ់េផ្ដល់ថវកិាបៅក្ុងរែឋាកាលីហ្័រ
ញ៉ា  បហើយអ្កេបយាោយបៅដតបែិបសធមេិតពមអេុមត័កំដណទតមងជ់ាក ់
ដស្ដង។ 

• កតុមមេុសសេដតមយួបេះ ោេបធ្ើឲ្យរាងំសទាះែល់កំដណទតមងគ់បតរាងថវកិា។ អ្ក 
េបយាោយបេតចំណាយបតចើេជាងថវកិាដែលរែឋារាេ។ សំបណើ តបជាមតិទី 30  
ោេតបគល់ការតបតពរឹតតែប៏តគាះថ្ាកប់េះ បោយផ្ដល់ឲ្យពួកបគេលូវថវកិារាបព់ាេ ់
លាេែុល្ារដថមបទៀត បែើម្ចីំណាយបោយគា្ម េកំដណទតមង ់គា្ម េការធាន្ថា 
ថវកិាេរឹងមេិខ្ះខ្ាយ ឬការធាន្ថា ថវកិាបន្ះេរឹងពិតជាោេបៅែល់ថ្ាកប់រៀេ។

បោះបឆ្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 — បញ្ឈបក់ារគំរាមកដំហងពីអ្ក 
េបយាោយ។ 

អ្ោិល អ្កេបយាោយ េិងផលតបបយាជេពិ៍បសសបៅពីបតកាយសំបណើ តបជាមតិ
 បលខ 30 គំរាមកំដហងែល់អ្កបោះបឆ្្ត។ ពួកបគេិយាយថា “បោះបឆ្្តឲ្យការបបងកើេ 

ពេ្ធែប៏តចើេរបស់បយើង ពំុែលូប្្ះបទ បយើងេរឹងែកវាបចញពីសាលាបរៀេ” ប៉ាុដេតតសបបពល
 ជាមយួគ្ាបេះដែរ ពួកបគបែិបសធមេិតពមដកទតមងត់បពេ័្ធអបរ់ ំឬបសាធេេិវតតេប៍ែើម្ ី

សេសេសំំនចថវកិាបឡើយ។ 
បយើងតតរូវបធ្ើឲ្យរាេកំបណើ េបសែឋាកិច្ចរបស់បយើង បែើម្បីបងកើតការងារ េិងកាតប់េ្យ

 ការខ្ះខ្ាយ បោសសរាអា តរោឋា ្ោិល ដកទតមងែំ់បណើ រការគបតរាងថវកិារបស់បយើង 
េិងបធ្ើឲ្យអ្កេបយាោយទទួលខុសតតរូវ ជំេួសឲ្យការយល់តពមចំបពាះកំបណើ េពេ្ធ 
$50 តោពំាេប់កាែិ បលើអាជីវកម្មខ្ាតតលូច េិងតគរួសារការងារ ដែលមេិផ្ដល់គណបេយ្យ ភាពណាមយួ ឬធាន្ការផ្ដល់ថវកិាថ្មីសតរាបស់ាលាបរៀេ។ 

មេិយល់តពមចំបពាះសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 — កំដណទតមង ់េិងការងារជាចម្ង 
មេិដមេពេ្ធកាេដ់តខ្ពស់បទ។
JON COUPAL, តបធាេ
សរាគមអ្កជាបព់េ្ធ Howard Jarvis

TOM BOGETICH, ន្យកតបតិបតតិ (ចលូលេិវតតេ)៏
តករុមតបរឹកសាអបរ់កំាលីហ្័រញ៉ា
DOUG BOYD, សរាជិក
តករុមតបរឹកសាអបរ់បំខាេធី Los Angeles

បតកាយពីការកាតអ់ស់រយៈបពលប៉ាុន្្ម េឆ្្កំេ្ងមកែល់បពលដែលតតរូវគលូសបន្ទា ត់
មយួ បែើម្កីារពារសាលាបរៀេ េិងសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមលូលោឋា េបហើយ។ 

ការតគបត់គងសារបពើពេ្ធែរ៏ រឹងរារំបស់ សំបណើ តបជាមតិទី 30 ធាន្ថា ថវកិា 
តតរូវោេ ចំណាយ ដតមយា៉ាងគត ់បៅបលើសាលាបរៀេ េិងសុវត្ិភាពសាធារណ៖ 

• តោកច់ំណលូ លតតរូវោេធាន្បៅក្ុងធម្មេុញ្ញ  ថាេរឹងចលូលបៅក្ុងគណេីពិបសស
 មយួសតរាបស់ាលាបរៀេ ដែលអង្គេីតិបញ្ញតតិមេិអាចប៉ាះពាល់ោេ។

• ថវកិាេរឹងតតរូវោេបធ្ើសវេកម្ម បរៀងរាល់ឆ្្ ំបហើយមេិអាចចំណាយបៅបលើការ 
តគបត់គងរែឋាោល ឬការយិាធិបបតយ្យរបស់តករុងសាតកាមុេិតលូបឡើយ។ 

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 អេុញ្្ញ តឲ្យរាេបណ្ដរឹ ងបរឿងតពហ្មទណ្ឌ  ចំបពាះការ 
បតបើថវកិាខុស។ 

កលូេៗរបស់បយើងសមដតទទួលោេថ្ាកប់រៀេកាេដ់តតបបសើរ ជាជាងថ្ាកប់រៀេដែល 
រាេចំេួេសិសសេបតចើេជាងបគបំផុតបៅក្ុងតបបទស។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 បស្ើឲ្យ 
អ្ករាេតទព្យធេបតចើេ បងច់ំដណកបស្មើ របស់បគ បែើម្រីកសាឲ្យថ្ាកប់រៀេបបើកចំហេិង

 រាេតរ្ាភាព។ 
•	 ទបស់ាក តក់ារកាតប់េ្យថវកិាបតចើេពីសាលាបរៀេឆ្្បំេះ៖ សំបណើ តបជាមតិ បលខ 

30 គឺជាការផ្ដួចបផ្ដើមដតមយួគត ់ដែលទបស់ាក តថ់វកិាចំេួេ $6 តោមំយួរយ 
 បកាែិ បៅក្ុងការកាតប់ោយស្័យតបវតតិពីសាលាបរៀេ េិងសាកលវទិយាល័យបៅ

 ឆ្្បំេះ។ បបើគា្ម េសំបណើ តបជាមតិបលខ 30 បទ បយើងតបឈមេរឹងឆ្្សិំកសាកាេ ់
ដតខ្ី ការបញ្ឈបត់គរូបបតងៀេបបណា្ដ ះអាសេ្ េិងកំបណើ េការសិកសាបឡើង 
ឬចុះបៅក្ុងឆ្្បំេះ។

• ផ្ដល់ថវកិារាបព់ាេល់ាេបៅក្ុងការផ្ដល់ថវកិាថ្មីែល់សាលាបរៀេ៖ 
សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ផ្ដល់ថវកិារាបព់ាេល់ាេបដេ្មបទៀត បែើម្កីាតប់េ្យ 
ចំេួេសិសសេបតចើេក្ុងមយួថ្ាក ់េិងសា្ដ រកម្មវធិីទាងំឡាយែលូចជា សិល្ៈ េិងការ

 អបរ់កំាយជាបែើម។
• ការពារសុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមលូលោឋា េ៖ សំបណើ តបជាមតិបលខ 30

 ធាន្ែល់ការផ្ដល់ថវកិាែល់សុវត្ិភាពសាធារណៈតាមមលូលោឋា េ បៅក្ុងរែឋា 
ធម្មេុញ្ញ  េិងជួយ�សេសេសំំនចថវកិារាបព់ាេល់ាេ បៅក្ុងខទាងច់ំណាយបលើពេ្ធន្
គារន្បពលអន្គត។ 

• ជួយ�បធ្ើឲ្យគបតរាងថវកិារាេតុល្យភាព៖ សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 គឺជា 
ដផក្នេែំបណាះតសាយរយៈបពលដវង បែើម្បីធ្ើឲ្យគបតរាងថវកិារែឋារាេតុល្យភាព។ 

តគរូបបតងៀេ អ្កពតងរឹងការអេុវតតចបាប ់អ្កែរឹកន្អំាជីវកម្ម េិងបលាកអ្ោិល Jerry 
Brown ទាងំអស់គ្ាគាតំទែល់សំបណើ តបជាមតិបលខ 30 ពីបតពាះវាគឺជាវធិាេការ 
ដតមយួគត ់ដែលេរឹងោករ់ែឋាកាលីហ្័រញ៉ា បៅបលើផ្លូវមយួ បឆ្្ព ះបៅរកការសា្ដ របឡើងវញិ។ 

ដសង្យល់បដេ្មបទៀតតាមអាស័យោឋា េ www.YesOnProp30.com។
JENNIFER A. WAGGONER, តបធាេ
សម្ពេ័្ធសសតីអ្កបោះបឆ្្តនេរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា
JOSHUA PECHTHALT, តបធាេ
សហពេ័្ធតគរូបបតងៀេរែឋាកាលីហ្័រញ៉ា
SCOTT R. SEAMAN, តបធាេ
សរាគមន្យកប៉ាលូលិសកាលីហ្័រញ៉ា

30
សំបណើ តបជាមតិ

http://www.YesOnProp30.com/

