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តករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងរថយេ្ត។   
ដំឡឡឡេការធានារ៉ាបរ់ង បោងបៅបលើតបវត្តិរបស់អ្កបបើកបរ។   
លក្ខេ្តិក:ផ្តួចបផ្តើម។ 

 ទឡហីករណ៍គាតំទឡេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 33 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍គាតំទឡេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 33 

ពលរដ្ឋដដលកំពុងបបតមើការងារបៅរដ្ឋកាលីហ្័េីញ៉ា បច្ុប្បេ្បេះ មាេការលំោក
 ល្មមណាស់បហើយ។ បយើងមេិគួរតតរូវបងត់ោកប់តចើេជាងមុេ សតមាបក់ារធានារ៉ាបរ់ង ោេយេ្ត បោយសារដតល្បចិមយួបផសេងបទៀតរបស់ឧសសាហកម្មធានារ៉ាបរ់ងបនាះបទ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 ទទួលោេការឧបត្ថម្ភថវកិា 99% បោយមហាបសដ្ឋ ី
ឧសសាហកម្មធានារ៉ាបរ់ងម្ាក ់ដដលោេេិោយថា គាតច់ងស់េសេសំំឡចតោករ់បស់អ្ក 
បបើកបរ ចំបោះការធានារ៉ាបរ់ងោេយេ្តរបស់ពួកបគ។

បតើបពលណាដដលជាបលើកចុងបតកាយ ដដលតបធាេតបតិបត្តិតករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ង មយួោេចំណាយ $8 លាេដុល្ារ បៅបលើការផ្ួចបផ្ើមបោះប្្ត បដើម្បសីេសេសំំឡច
 តោករ់បស់អ្ក?

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 េរឹងបបងកើេអតរាបៅបលើអ្កបបើកបរដដលមាេតបវត្តិបបើកបរ
ល្អឥតប្្ះ។ ការផ្ួចបផ្ើមបេះ ផាកពិេយ័ោ៉ា ងអយុត្តិធម ៌ចបំោះតបជាពលរដ្ឋដដល

 ោេឈបប់បើកបរបោយមលូលបហតុតសបចបាប-់ ដលូចជាការបៅបរៀេបៅមហាវទិយាល័យ 
ការសំរកពយាោលពីរបសួធ្ងេធ់្ងរ ឬបតបើបសវាដរឹកជញ្លូ េសាធារណៈជាបដើម- បៅបពល

 ពួកបគតតឡបម់កផសារធានារ៉ាបរ់ងវញិ។
ចបាបរ់ដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ទបស់ាក តត់ករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងមេិឲ្យយកតោកពី់តបជាពលរដ្ឋ

បោយតសរួលៗបឡើយ បោយសារដតពីមុេមក ពួកបគមេិធ្ាបោ់េបបើកបរ ឬពីមុេមក 
ការបបើកបររបស់ពួកបគបៅបខសាយបពក។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 េរឹងអេុញ្ញា តឲ្យ តករុម
ហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងចាបប់ផ្ើមយកតោកប់ដេ្ថមពីតបជាពលរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា របល់ាេ នាក។់

អ្កបោះប្្តោេបដិបសធរចួមកបហើយបៅ្្ ំ2010 បៅបពលតករុមហុ៊េធានារ៉ាប ់
រងរបស់មហាបសដ្ឋីរលូបបេះ ោេចំណាយតោក ់$16 លាេដុល្ារ បដើម្បអីេុមត័ការផ្ួចបផ្ើ
មតសបដៀងគ្ាបេះ។ ឥឡលូវបេះ គាតប់ធ្ើបរឿងបេះម្ងបទៀតបហើយ។

 តបជាពលរដ្ឋដដលបតបើបសវាដរឹកជញ្លូ េសាធារណៈបៅបធ្ើការ មេិគួរតតរូវបងត់ោក់
 បតចើេជាងមុេ សតមាបក់ារធានារ៉ាបរ់ងោេយេ្តរបស់ពួកបគបឡើយ បៅបពលពួកបគ 

ចាបប់ផ្ើមបបើកបរម្ងបទៀត។ 
ពលរដ្ឋកាលីហ្័េីញ៉ា ដដលគា្ម េការងារបធ្ើ មេិគួរតតរូវបងត់ោកប់តចើេជាងមុេបៅបពល

 ពួកបគទទួលោេការងារបផសេងបធ្ើ បហើយចាបប់ផ្ើមបបើកបរម្ងបទៀតបឡើយ។
តបជាពលរដ្ឋដដលតតរូវដតបោះបងប់ចាលការធានារ៉ាបរ់ងរបស់ខ្ួេ 

បោយសារមាេជំងឺធ្ងេធ់្ងរ មេិគួរតតរូវបងត់ោកប់តចើេជាងមុេ 
បៅបពលពួកបគជាសះបស្ប ើយ បហើយតតឡបម់កបបើកបរម្ងបទៀតបឡើយ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 េរឹងតំបឡើងអតរាឡថ្ការធានារ៉ាបរ់ងរថយេ្ត។ តោបម់ហា 
បសដ្ឋីតករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងបេះថា  មេិបមេ អលូបខ បទក្ុងការបធ្ើអេិយតកម្មការធានារ៉ាប់

 រងរងយេ្ត។
បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 33.

DeANN McEWEN, RN, តបធាេ
សមាគមគិលាេុបោ្ឋ កយកាកាលីហ្័រញ៉ា
RICHARD HOLOBER, នាយកតបតិបត្តិ
សហពេ័្ធអ្កបតបើតោស់ កាលីហ្័រញ៉ា
JAMIE COURT, តបធាេ
អង្គការឃ្្បំមើលអ្កបតបើតោស់

អ្កបតបើតោស់បៅកាលីហ្័រញ៉ា សមទទួលរង្ាេម់យួសំរបក់ារអេុវត្តេរ៏ាមចបាបប់ហើ
យទិញការធានារ៉ាបរ់ងរថយេ្ត។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 អេុ 
ញ្ញា តឳ្យអ្ករកទិញឡាេចុះឡថ្សំរបត់ឡំលដដលអ្កអាចទិញោេ។

ចបាបរ់ដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  តតមរូវឲ្យអ្កបបើកបរទាងំអស់ទិញការធានារ៉ាបរ់ងោេយេ្ត។ 
តបដហល 85% ឡេអ្កបបើកបរបៅរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា បគារពចបាបប់េះ បហើយោេទិញការ ធានារ៉ាបរ់ង។ តបសិេបបើអ្កបគារពចបាបប់េះ បហើយរកសាការតគបដណ្បេ់លូវការធានារ៉ាប ់
រងបេ្តបនាះ បច្ុប្បេ្អ្កមាេសិទ្ធិទទួលោេការបញុ្ះតឡម្ ប៉ាុដេ្តសតមាបដ់តករណីដដល
អ្កស្ថិតបៅជាមយួតករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងដដដលប៉ាុបណាណ ះ។

ចបាបប់ច្ុប្បេ្ ផាកពិេយ័អ្ក សំរបក់ារដស្ងរកការធានារ៉ាបរ់ងកាេដ់តតបបសើរ ឬ ពយាោមទទួលោេដំបណាះតសាយកាេដ់តតបបសើរ បោយដកបចញេលូវការបញុ្ះតឡម្ 
របស់អ្ក ចំបោះការតតរូវោេធានារ៉ាបរ់ងបេ្ត។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 កដតតមរូវបញ្ហា បេះ បហើយោេផ្ល់ការបញុ្ះតឡម្បេះជលូេ 
អតិថិជេដដលរកសាការធានារ៉ាបរ់ងោេយេ្តជាមយួតករុមហុ៊េណាមយួកប៏ោយ។ 
សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 អេុញ្ញា តឲ្យអ្កដស្ងរកដំបណាះតសាយធានារ៉ាបរ់ងកាេ់
ដតតបបសើរមយួ។

អ្កដរឹកនាមំកពីគណបកសេទាងំពីរគឺ អ្កតបជាធិបបតយ្យ េិងអ្កសាធារណរដ្ឋអតីត
 យុទ្ធជេឡេសង្ងា្គ មបរបទស (VFW) បវទិកា GI អាបមរកិឡេរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  (American 

GI Forum of California) អ្កពេ្តអ់គ្គីភយ័ ម្ាស់អាជីវកម្ម្្តតលូច អ្កបតបើតោស់ 
ជាបុគ្គល េិងសភាោណិជ្កម្ម ោេចលូលរមួគាតំទសំបណើ តបជាមតិបលខ 33។ បោះ 
ប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 33។ វាផ្ល់រង្ាេជ់លូេអ្កដដលបគារព 
ចបាប។់

រង្ាេដ់ដលអ្កទទួលោេ សតមាបក់ារទទួលខុសតតរូវ េិងបគារពចបាបប់ៅដតជារង្ាេ់
របស់អ្កដដដល បដើម្បរីកសាបៅបតកាមសំបណើ តបជាមតិបលខ 33 បបើបទាះបីជាអ្កបតបើសិទ្ធ

 ិរបស់អ្កក្ុងការផ្ាស់ប្លូរបៅកាេត់ករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងបផសេងបទៀតកប៏ោយ។ បហតុបេះ បហើយ បទើបតករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងមយួចេំួេចលូលចិត្តសំបណើ តបជាមតិបលខ 33 បហើយ 
តករុមហុ៊េបផសេងបទៀតមេិចលូលចិត្ត។ វាបបងកើតឲ្យមាេការតបកួតតបដជង។ ភ្ាកង់ារធានា 
រ៉ាបរ់ងជិត្ងរបស់អ្ក គាតំទសំបណើ តបជាមតិបលខ 33 ពីបតោះវាេរឹងបង្ខំឲ្យតករុមហុ៊េ
ធានារ៉ាបរ់ងតបកួតតបដជងគ្ា បដើម្បកីាររកសីុរបស់អ្ក។

បយើងបលើកទរឹកចិត្តឲ្យអ្កអាេសំបណើ តបជាមតិបលខ 33។ វាមាេលក្ខណៈសាមញញា។ 
វាមាេេយ័ស្ាបោ់េ។

បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 33 ពីបតោះអ្កគួរទទួលោេ 
េលូវការបញុ្ះតឡម្ដដលអ្កោេសេសេ ំមេិថាអ្កបតជើសបរ ើសតករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងណា
មយួ បឡើយ។

 សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 កប៏លើកទរឹកចិត្តដល់អ្កដដលមេិមាេការធានារ៉ាបរ់ងឲ្យទ
ទួលោេវាផងដដរ ពីបតោះសំបណើ តបជាមតិបលខ 33 បធ្ើឲ្យវាកាេដ់តងាយតសរួលក្ុងការ
ទទួលោេការបញុ្ះតឡម្ឡេការតគបដណ្បជ់ាបេ្ត។ អ្កទទួលេរឹងោេចំដណកឡេការ
បញុ្ះតឡម្ សតមាបរ់ល់បពញមយួ្្ដំដលអ្កតតរូវោេធានារ៉ាបរ់ង។  
កាលណាអ្កតតរូវោេធានារ៉ាបរ់ងកាេដ់តយលូរ ការបញុ្ះតឡម្កាេដ់តបតចើេ។ ការបេះ បលើ
កទរឹកចិត្តដល់អ្កបបើកបរដដលមេិមាេការធានារ៉ាបរ់ង ឲ្យទទួលោេការធានារ៉ាបរ់ង 
បហើយបធ្ើឲ្យផ្លូវថ្ល់របស់បយើងកាេដ់តមាេសុវត្ថិភាពដថមបទៀត។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 កផ្៏ល់េលូវការការោរបផសេងៗបទៀតផងដដរ ដលូចជា៖
• តបសិេបបើអ្កជាកងទព័សកម្ម សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 ដចងថា អ្កេរឹងមេិោត ់

បងក់ារបញុ្ះតឡមរ្បស់អ្កបឡើយ។ បហតុបេះបហើយ បទើបតករុមតគរួសារកងទព័របស់បយើង
 ដដលដរឹកនាបំោយបវទិកា GI អាបមរកិ េិងអតីតយុទ្ធជេឡេសង្ងា្គ មបរបទស 

យល់តពម ចំបោះសំបណើ តបជាមតិបលខ 33។
• តបសិេបបើអ្កតតរូវោេផា្អ កពីការងារ ឬតតរូវោេអេុញ្ញា តឲ្យសតមាកពីការងារជា បបណ្ាះអាសេ្ សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 អេុញ្ញា តឲ្យរកសាឋាេៈរបស់អ្កជា 

អ្កបបើកបរ ដដលតតរូវោេតគបដណ្បជ់ាបេ្ត រហលូតដល់ 18 ដខ។
• បតកាមសំបណើ តបជាមតិបលខ 33 កលូេៗដដលស្ថិតក្ុងវយ័បបើកបរោេ ទទួលោេ 

ការបញុ្ះតឡម្ មេិថាពួកបគកំពុងរស់បៅជាមយួឳពុកម្ាយពួកបគ 
ឬបៅបរៀេបៅ ្្ង យ បឡើយ។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 អេុញ្ញា តឲ្យអ្កខក្េការបងត់ោករ់យៈបពល 90 ឡថ្ង 
បទាះមលូលបហតុអ្ីកប៏ោយ បហើយបៅដតមាេសិទ្ធិទទួលោេការបញុ្ះតឡម្
បេះដដដល។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 េរឹងនាមំកេលូវការតបកួតតបដជងកាេដ់ត្្ងំ រវាងតករុមហុ៊េ 
ធានារ៉ាបរ់ង បហើយបធ្ើឲ្យអតរាធានារ៉ាបរ់ងកាេដ់តតបបសើរបឡើង ពីបតោះអ្កេរឹងអាចរកទិ
ញការធានារ៉ាបរ់ងបោយមេិោតប់ងក់ារបញុ្ះតឡម្របស់អ្កបឡើយ។

ក្ុងរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  អ្កតតរូវដតមាេការធានារ៉ាបរ់ងរថយេ្ត។ អ្កសមទទួលរង្ាេក់្ុង ការបធ្ើរាមចបាប។់ បោះប្្ត ោទ/ចាសបលើសំបណើ  តបជាមតិបលខ 33.

ROBERT T. WOLF, តបធាេ
អ្កពេ្តអ់គ្គិភយ័  CDF

ESTERCITA ALDINGER 
ម្ាស់អាជីវកម្្ម ្ តតលូច
DEAN LEE 
អតីតយុទ្ធជេឡេសង្ងា្គ មបរបទស (VFW)
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 ទឡហីករណ៍តប្ងំឡេ សំបណើ តបជាមតិ  បលខ 33 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍តប្ងំឡេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 33 

តករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងរថយេ្ត។   
ដំឡឡឡេការធានារ៉ាបរ់ង បោងបៅបលើតបវត្តិរបស់អ្កបបើកបរ។   
លក្ខេ្តិក:ផ្តួចបផ្តើម។

អ្កតស៊លូមតិរបស់អ្កបតបើតោស់យល់តសប៖ បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិ
 បលខ 33 — វាគឺជាល្បចិបំភេ័្តមយួបទៀតរបស់តករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ង ដដលបធ្ើឲ្យបគ  

យល់ខុស បដើម្បបីបងកើេអតរាធានារ៉ាបរ់ងោេយេ្ត សតមាបអ្់កបបើកបរដដលមាេការទ
ទួលខុសតតរូវបៅរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា របល់ាេនាក។់ 

តករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងប ្្ម ះ Mercury Insurance ោេចំណាយ $16 លាេដុល្ារ 
បៅបលើការផ្ួចបផ្ើមតសបដៀងគ្ាបេះកាលពី្្ ំ2010។ ពលរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ោេតចាេ
បចាលការផ្ួចបផ្ើមបេះ។

ឥឡលូវបេះ ពួកបគបធ្ើបរឿងបេះម្ងបទៀតបហើយ។ តបធាេតករុមហុ៊េ Mercury Insurance 
ដដលជាមហាបសដ្ឋ ីGeorge Joseph ោេចំណាយ $8 លាេដុល្ាររចួ បហើយ បដើម្បផី្ល់
ថវកិាដល់សំបណើ តបជាមតិបលខ 33។ បតើបពលណាជាបលើកចុងបតកាយ ដដលមហាបសដ្ឋី
តករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងមយួោេចំណាយធេធាេបដើម្បសីេសេសំំឡចតោក ់របស់អ្ក? 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 ផាកពិេយ័ោ៉ា ងអយុត្តិធមច៌បំោះអ្កដដលោេឈបប់បើក 
បរ បោយមាេមលូលបហតុតតរឹមតតរូវ ប៉ាុដេ្តឥឡលូវតតរូវការបសវាធានារ៉ាបរ់ងមកវញិ។ បោង 
រាមបសចក្ីសបង្ខបជាផ្លូវការរបស់អគ្គបមធាវ ីសំបណើ តបជាមតិបលខ 33 “េរឹងអេុញ្ញា ត 
ឲ្យតករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងបបងកើេឡថ្ធានារ៉ាបរ់ង” - សលូម្បដីតចំបោះអ្កបបើកបរោេយេ្ត 
ដដលមាេតបវត្តិបបើកបរល្អឥតប្្ះកប៏ោយ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 គឺជាការផ្ួចបផ្ើមតបកបបោយោក្យបពចេដ៍ឡ៏វ្្ត ដដល ោេេិោយអំពីបរឿងមយួ បហើយបធ្ើបរឿងមយួបផសេងបទៀត។ សលូមតបយត័្៖ តកសួងធានា រ៉ាបរ់ងរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ោេដថ្ងអំពីបតគាងការប ្្ម ះ “ការបញុ្ះតឡម្ចំបោះការតគប ដណ្បជ់ាបេ្ត” ថា “េរឹងនាមំកេលូវការយកឡថ្បដេ្ថម”  សតមាបអ្់កបបើកបរបៅរដ្ឋកាលី 
ហ្័រញ៉ា ជាបតចើេនាក។់ បហតុដលូបច្ះបហើយ បទើបសហជីពអ្កបតបើតោស់ ដដលជាអង្គភាព

 បគាលេបោោយ េិងការតស៊លូមតិឡេរោយការណ៍អ្កបតបើតោស់ ោេជំទាស់េរឹង សំបណើ តបជាមតិបលខ 33។
សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 បបងកើេអតរាធានារ៉ាបរ់ងសតមាបេ់ិសសេតិដដលបរៀេចប ់

មហាវទិយាល័យ ដដលបច្ុប្បេ្តតរូវការបបើកបរបដើម្បបីធ្ើការងារថ្មីមយួ។
សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 បបងកើេអតរាធានារ៉ាបរ់ងសតមាបត់បជាពលរដ្ឋដដលោេ

បោះបងប់ចាលការតគបដណ្បរ់បស់ខ្ួេ ខណៈបពលជាសះបស្ប ើយពីជំងឺ ឬរបសួធ្ងេធ់្ងរ 
ដដលបធ្ើឲ្យពួកបគមេិអាចបបើកបរោេ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 បធ្ើអេិយត័កម្មដល់ឧសសាហកម្មធានារ៉ាបរ់ង បោយបធ្ើឲ្យ ក ្
រមុហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងធំៗមាេការទទួលខុសតតរូវកាេដ់តតិចជាងមុេ - ដដលជាមលូល បហតុ
បណ្ាលឲ្យវធិាេការបេះតតរូវោេឧបត្ថម្ភថវកិា 99% បោយមហាបសដ្ឋីតករុមហុ៊េធានារ៉ាប់
រងម្ាក ់ដដលតករុមហុ៊េរបស់គាតប់ ្្ម ះ Mercury Insurance មាេតបវត្តិ យកតោកព់ីអ្ក
បតបើតោស់បតចើេហួសបហតុ។ តកសួងធានារ៉ាបរ់ងរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ោេ ដថ្ងថា តករុមហុ៊េ 
Mercury មាេ “កិត្តិស័ព្ទដដលសមេរឹងទទួលោេ ចំបោះការរបំលាភបលើអ្កបតបើតោស់របស់
ខ្ួេ េិងការរបំលាភចបាបជ់ាអេ្តរជាតិ មាេការអតួអាងេិង តពបងើយកបេ្តើយ។” បោះប្្ត បទ 
បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 33៖វាផាកពិេយ័ដល់ អ្កបបើកបរដដលមាេការទទួលខុសតតរូវ ដដ

លមេិតតរូវការបសវាធានារ៉ាបរ់ងោេយេ្ត កាលពីអតីតកាល។
សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 អេុញ្ញា តឲ្យតករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងយកឡថ្កាេដ់តខ្ពស់កប់

ពពក ពីអ្កបតបើតោស់ដដលមាេតបវត្តិ បបើកបរល្អឥតប្្ះ កប៏តោះដតពួកបគមេិោេទិញ
បសវាធានារ៉ាបរ់ងោេយេ្តបពលខ្ះ ក្ុងរយៈបពលតោំ្ ្ កំេង្មកប៉ាុបណាណ ះ។ អ្កបបើក
បរតតរូវដតបងក់ារផាកពិេយ័ដអ៏យុត្តិធមប៌េះ បទាះបីជាកាលពីមុេពួកបគគា្ម េរថយេ្ត 
ឬមេិតតរូវការបសវាធានារ៉ាបរ់ងកប៏ោយ។ បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 33៖ 
វាប៉ាះោល់ដល់តគរួសារលំោបម់ធ្យមរបស់រដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។

ក្ុងបណ្ារដ្ឋទាងំឡាយ ដដលការយកឡថ្ដប៏តចើេរបស់សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 
ជាបរឿងតសបចបាប ់ជាលទ្ធផលគឺការបងត់ោកប់ុព្លាភរ៉ាបរ់ងកាេដ់តខ្ពស់ជាងមុេ៖

• ពលរដ្ឋបៅ Texas អាចបង ់61% បដេ្ថមបទៀត។
• ពលរដ្ឋបៅ Nevada អាចបង ់79% បដេ្ថមបទៀត។
• ពលរដ្ឋបៅ Florida អាចបង ់103% បដេ្ថមបទៀត។ 

បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 33៖ វាបធ្ើឲ្យមាេកាេដ់តបតចើេេលូវអ្កបបើក បរ 
គា្ម េការធានារ៉ាបរ់ង បធ្ើឲ្យបយើងទាងំអស់គ្ាតតរូវចំណាយតោកក់ាេដ់តបតចើេ។

បោងរាមតកសួងធានារ៉ាបរ់ងរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ការផាកពិេយ័ហិរញញា វត្ថុ ដដលតករុម
 ហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងចងឲ់្យបង ់“បង្ខលូចទរឹកចិត្ត [តបជាពលរដ្ឋ] មេិឲ្យទិញបសវាធានារ៉ាបរ់ង 

ដដលអាចបដេ្ថមបៅបលើចំេួេឡេអ្កបបើកបរបទាចតកោេយេ្តដដលគា្ម េការធានារ៉ាបរ់ង 
បហើយចុងបតកាយបធ្ើឲ្យោតប់ងឡ់ថ្តគបដណ្បអ់្កបបើកបរបទាចតកោេយេ្តដដលគា្ម េ
ការធានារ៉ាបរ់ងសតមាបរ់ល់អ្កមាេការធានារ៉ាបរ់ង។”

មាេអ្កបបើកបរគា្ម េការធានារ៉ាបរ់ងកាេដ់តបតចើេ បធ្ើឲ្យប៉ាះោល់ដល់អ្កបង ់ពេ្ធ 
េិងរដ្ឋ។ បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ  33៖ 
ពលរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ោេតចាេបចាល  សំបណើ ចបាបដ់ដលបស្ទើរដតដលូចគ្ាបបះបិទបេះ 
កាលពី្្ ំ2010 រចួមកបហើយ។  បយើងនាគ្ំាបធ្ើឲ្យវាមាេភាពចបាស់លាស់ ចំបោះអ្កទ
ទួលផលតបបោជេពិ៍បសសដម៏ាេ អំណាចទាងំបេះថា បទ គឺមាេេយ័ថា បទ។

កំុឳ្យតករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ងមាេអំណាចសំរបត់បំឡើងអតរាបងត់ោករ់បស់បយើង។ 
បោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ  33. វាល្អ្្ងំណាស់គួរឳ្យបជឿ  
ដសង្យល់ដថមបទៀត ចលូរទសសេនាបគហទំពរ័ http://www.StopTheSurcharge.org

HARVEY ROSENFIELD, អ្កបបងកើត
អង្គការឃ្្បំមើលអ្កបតបើតោស់
ELISA ODABASHIAN, នាយក
ការោិល័យប្្រ្ងលិច េិងការបឃ្សនារដ្ឋ, តករុមអ្កបតបើតោស់

នាយកោ្ឋ េេបោោយ េិងគាតំទឡេរោយការណ៏អ្កតបតោស់
NAN BRASMER, តបធាេ
សម្ពេ័្ធកាលីហ្័រញ៉ា សំរបអ់ាបមរកិាងំចលូលេិវត្តេ៏

ពលរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  ដដលមាេការធានារ៉ាបរ់ងរថយេ្ត ទទួលោេការបញុ្ះតឡម ្
សតមាបក់ារបគារពចបាប ់ប៉ាុដេ្តបតកាមចបាបប់ច្ុប្បេ្បេះ តបសិេបបើអ្កប្លូរតករុមហុ៊េ អ្កេរឹង
ោតប់ងក់ារបញុ្ះតឡម្របស់អ្ក។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 ដកតតមរូវបញ្ហា បេះ បោយអេុញ្ញា តឲ្យអ្ករកសាោេេលូវរង្ាេ់
បេះ បហើយដស្ងរកដំបណាះតសាយកាេដ់តតបបសើរជាមយួតករុមហុ៊េមយួបផសេងបទៀត។

អ្កតប្ងំកំពុងបតបើល្បចិដក៏តម េិងភាពកខ្ក។់ ដមេបហើយ អ្កគាតំទសំបណើ តបជា
 មតិបលខ 33 េិងអតីតទាហាេ កាលពីសមយ័សង្ងា្គ មបលាកបលើកទី II បលាក 

George Joseph ោេកសាងតករុមហុ៊េដប៏ជាគជយ័មយួ បោយផ្ល់បសវាអតិថិជេ  
េិងអតរាទាបដដលពលរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា គាតំទ។

សលូមអាេសំបណើ តបជាមតិបលខ 33 បដើម្បដីរឹងការពិត។
អ្កពេ្តអ់គ្គីភយ័ េិងសមាគមតតមរួតមហាវថិីរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា  គាតំទសំបណើ តបជា

 មតិបលខ 33 ពបីតោះពួកបគចងឲ់្យមេុសសេតគបរ់លូបមាេការធានារ៉ាបរ់ង េិងឱកាស 
សតមាបព់លរដ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ទាងំអស់ ដស្ងរកដំបណាះតសាយបសវាធានារ៉ាបរ់ងោេ
យេ្តកាេដ់តតបបសើរមយួ។

វទិយាសា្ថ េ Greenlining - ដដលជាតករុមអ្កបតបើតោស់ ដដលតតរូវោេសា្ថ បនាបឡើង បដើ
ម្បតីបយុទ្ធតប្ងំេរឹងទម្ាបប់ធ្ើអាជីវកម្មអយុត្តិធម-៌ គាតំទសំបណើ តបជាមតិបលខ 33 
ពីបតោះវាការោរអ្កបតបើតោស់ េិងអេុញ្ញា តឲ្យមាេការបញុ្ះតឡម្បេះ ដល់មេុសសេតគប់

 រលូប  ដដលោេបគារពចបាប។់
• សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 អេុញ្ញា តឲ្យអ្កបបើកបរប្លូរតករុមហុ៊េធានារ៉ាបរ់ង េិង រកសាការបញុ្ះតឡម្តគបដណ្បជ់ាបេ្តរបស់ពួកបគ។
• សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 ផ្ល់រង្ាេជ់លូេអ្កបបើកបរ សតមាបក់ារបគារពចបាប ់េិង 

រកសាការធានារ៉ាបរ់ងរថយេ្តជាមយួតករុមហុ៊េណាមយួដដលអ្កបតជើសបរ ើសក ៏ោេ។
• សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 បធ្ើឲ្យកាេដ់តងាយតសរួលក្ុងការប្លូរតករុមហុ៊េធានារ៉ាប់

រង ដដលនាឲំ្យមាេការតបកួតតបដជងកាេដ់ត្្ងំ េិងអតរាទាបសតមាបម់េុសសេ
តគបរ់លូប។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 ការោរអ្កបតបើតោស់ េិងអេុវត្តការបញុ្ះតឡម្តគប ដណ្បជ់ាបេ្ត ចំបោះមេុសសេតគបរ់លូបដដលបគារពចបាប។់
• សំបណើ តបជាមតិបលខ 33 ការោរតគរួសារទាហាេ អ្កបតបើតោស់ដដលគា្ម េការងារ

បធ្ើ ឬតតរូវោេអេុញ្ញា តឲ្យសតមាកពីការងារបបណ្ាះអាសេ្ េិងអ្កបរៀេបបើកបរ  
បហើយេរឹងផ្ល់បតគឿងបលើកទរឹកចិត្តដល់អ្កបបើកបរដដលគា្ម េការធានារ៉ាបរ់ង ឲ្យ

 ទិញបសវាធានារ៉ាបរ់ង។
តករុមអតីតយុទ្ធជេ រមួមាេអតីតយុទ្ធជេសង្ងា្គ មបរបទស េិងបវទិកា GI គាតំទ 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 33។
បោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 33

ROBERT T. WOLF, តបធាេ
អ្កពេ្តអ់គ្គិភយ័  CDF

JULIAN CANETE, តបធាេ  
សភាោណិជ្កម្មហុីសបា៉ាេិកកាលីហ្័រញ៉ា
SAMUEL KANG, General Counsel 
សា្ថ បេ័ Greenlining
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សំបណើ តបជាមតិ


