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35
 ទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 35 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 35 

តាមពិតបៅ វធិាេការដដលអះអាងថាប ដ្ោ តបគាលបៅបៅបលើការជួញដលូរមេុស្សបេះ 
គំរាមកំដហងដល់ពលរដ្ឋស្លូតតតងជ់ាបតចើេ៖

តបសិេបបើសំបណើ តបជាមតិ 35 តតរូវោេអេុមត័ បោះអ្កោងំឡាយដដលទទួលការ
ឧបត្ថម្ភថវកិាពីបពសយាកម្មធម្មតា េិងបោយតពមបតពៀងគ្ាក្ុងចំបណាមមេុស្សបពញវយ័
ដលូចជា - កលូេៗរបស់អ្ករកសីុផ្លូវបេទ ឳពុកម្ដោ យ បដោី/តបពេ្ធ នដគលូបៅក្ុងផ្ះជាមយួគ្ា 
មតិ្រមួបេ្ប ់ម្ចា ស់ផ្ះឈ្ួល ឬអ្កដនទបទៀត-អាចតតរូវកាតប់ោសពីបទបធវើជាអ្កជួញដលូរ
មេុស្ស បហើយតបសិេបបើពួកបគតតរូវោេកាតប់ោស បោះពួកបគេរឹងតតរូវបង្ខំឲ្យចុះបញី្ជា
អ្កតបតពរឹត្បទ បល្មើសផ្លូវបេទអស់មយួជីវតិ។ 

 “កលូេតបរុសរបស់ខ្ុ ំ ដដលោេបបតមើតបបទសរបស់បយើងបៅក្ុងជួរបោធាសហរដ្ឋអា
បមរកិ បហើយឥឡលូវបេះចលូលបរៀេបៅមហាវទិយាល័យបោះអាចតតរូវោេលាបពណ៌ថាជា

 អ្កជួញដលូរមេុស្ស បហើយតតរូវចុះបញី្ជាអ្កតបតពរឹត្បទបល្មើសផ្លូវបេទ តបសិេបបើខ្ុ ំ
 ឧបត្ថម្ភដល់បគេលូវតោកដ់ដលខ្ុ ំរកោេតាមរយៈការផដោល់បសវាដផ្កផ្លូវបេទបោះ។” 

—Maxine Doogan ម្េតបសាសេ។៍
បតរៅពីបធវើការជាមយួសហគមេអ៍្ករកសីុផ្លូវបេទបដើម្បីញ្ឈបអ្់កជួញដលូរមេុស្សពិត

 តោកដ តករុមអ្កគាតំទសសដោីតបឆាងំេរឹងការរមួបេទដដលេិយមប្វង េិងតករុមអេរិក្សសាស
ោដដលេិយមសាដោ ំ ដដលគាតំទសំបណើ តបជាមតិ 35 សង្ រឹមថា អ្កបោះបឆ្ាតដដលោេ 
សាដោ បឭ់ “ការជួញដលូរមេុស្ស” េរឹងតតរូវបគបោកបប ឆ្ោ តឲ្យគាតំទយុទ្ធោការឥតតបបោជេ ៍
របស់ពួកបគតបឆាងំបៅេរឹង “របរចំណាស់ បំផុតរបស់ពិេពបលាក” តាមរយៈការោក ់
បោសឧតកិដ្ឋបដេ្ថមបៅបលើមេុស្សោងំឡាយដដលពាកព់េ័្ធេរឹងបពសយាកម្មមេុស្សបពញ 
វយ័បោយម្េការតពមបតពៀងគ្ាបោះ។ ការអះអាងរបស់អ្កគាតំទដដលថារដ្ឋកាលីហវ័រ 

ញ៉ា  គឺជា “តំបេម់្េដងសីុ់បតខ្ពស់” ពីបតពាះការជួញដលូរបោះ គឺម្េភាពដលូចគ្ាដដលគួរ
ឲ្យសង្សយ័បៅេរឹងការអះអាងមេិតតរឹមតតរូវមយួចេួំេ

ដដលបធវើបឡើងបៅកដេង្បផ្សងបទៀតដដរ ៖ http://www.oregonlive.com/portland/index.
ssf/2011/01/portland_child_sex_trafficking.html

សំបណើ តបជាមតិ 35 េរឹងបបងកើតទំេួលខុសតតរូវគា្ម េថវកិាថ្មីមយួសតម្បរ់ដ្ឋរបស់ 
បយើង ចំបពលដដលរោ្ឋ េោិលរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា កំពុងដតស្ថិតក្ុងវបិត្ិសារបពើពេ្ធ បហើយ

 ទីតករុងោ៉ា ងបតចើេកោ៏េតបកាសក្សយ័ធេរចួបហើយដដរ។ ោយកតបតិបត្ិដម៏្េស្ុក
 ស្ម្ភម្្កោ់េឧបត្ថម្ភថវកិាបលើសពី 90% នេថវកិាបរចិ្ចា គសតម្បយុ់ទ្ធោការសំបណើ  

តបជាមតិ 35៖
http://www.huffingtonpost.com/2012/07/07/californians-against-sexual-

exploitation-act_n_1656311.html 
ប៉ាុដេ្ថវកិាបេះេរឹងមេិម្េសតម្បផ់្គតផ់្គងក់ារពតងរឹងចបាបប់ឡើយ។ អ្កជួញដលូរដដល

បងត់ោកម់្េជំបេឿចិត្ថា - ការរ រឹបអលូសយកតទព្យសម្ត្ិមេិោេផដោល់ថវកិាបងត់គប ់សតម្ប ់“សសងា្គ មតបឆាងំបតគឿងបញៀេ” បទ បហើយកេ៏រឹងមេិផដោល់ថវកិាតគបត់គាេដ់ល់ 
“សសងា្គ មតបឆាងំបពសយាកម្ម” ដដរ។     

បោះបឆ្ាត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិ 35!
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បពា្ឈបក់ារជួញដលូរមេុស្ស—ោទ/ច្ស បលើសំបណើ តបជាមតិ 35។
បៅក្ុងរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា  សសដោី េិងកុម្រដដលងាយរងបតគាះតតរូវោេបគឃុំឃាងំតបឆាងំ

បៅេរឹង្េ្ៈរបស់ពួកបគ េិងតតរូវោេបង្ខំឲ្យចលូលរមួក្ុងបពសយាកម្មបដើម្ផីលតបបោជេ៍
ហិរញ្ញ វត្ថុរបស់តករុមអ្កជួញដលូរមេុស្ស។ ជេរងបតគាះជាបតចើេ គឺជាបក្មងតសីដដលម្េវយ័

 តតរឹមដត 12 ឆ្ាបំ៉ាុបណាណ ះ។ 
ការជួញដលូរមេុស្ស គឺជាសហតគាសមយួក្ុងចំបណាមសហតគាសឧតកិដ្ឋកម្មដដលរកី

លលូតលាស់បលឿេបំផុតបៅក្ុងពិេពបលាក បហើយវាកំពុងដតបកើតបឡើងជាកដ់សដោងេតាម
 ផ្លូវោោក្ុងរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា  េិងតាមតបពេ័្ធអុីេធឺណិតជាកដេ្ងដដលបក្មងតសីៗតតរូវោេ

ទិញ េិងលក។់
ការសិកសាថ្ាកជ់ាតិមយួោេផដោល់ឲ្យរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា េលូវចំណាតថ្់ាកអ់ក្សរ “F” 

បៅបលើ ចបាបរ់បស់ខ្ួេ សតម្បប់ោះតសាយប ហ្ា ការជួញដលូរផ្លូវបេទកុម្រ។
បហតុបេះបហើយ បយើងតតរូវការសំបណើ តបជាមតិ 35។  
បោះបឆ្ាត ោទ/ច្ស បលើសំបណើ តបជាមតិ 35 េរឹង ៖
• បបងកើេរយៈបពលោកព់េ្ធធោគារសតម្បអ្់កជួញដលូរមេុស្ស បដើម្ចី្បព់ួក 

ឧតកិដ្ឋជេោងំបេះឲ្យទទួលខុសតតរូវ។
• តតមរូវឲ្យអ្កជួញដលូរមេុស្សដដលម្េបោសោងំឡាយចុះបញី្ជាអ្កតបតពរឹតដោបទ

បល្មើសផ្លូវបេទបដើម្ទីបស់ាក តប់ទបល្មើសក្ុងបពលអោគត។
• តតមរូវឲ្យអ្កតបតពរឹតដោបទបល្មើសផ្លូវបេទដដលោេចុះបញី្ោងំអស់បងាហា ញគណេី

អុិេធឺណិតរបស់ពួកបគ  បដើម្បីញ្ឈបក់ារបកងតបវញ័ចា បលើកុម្រតាមអិុេធឺណិត។
• តំបឡើងនថ្្កពិេយ័ពីអ្កតបតពរឹតដោបទបល្មើសផ្លូវបេទដដលម្េបោស បហើយបតបើ

 តោស់ថវកិាោងំបេះសតម្បប់ងន់ថ្បសវាបផ្សងៗរបស់ជេរងបតគាះដលូបច្ះអ្កដដល 
បៅរស់អាចដកលម្អជីវតិរបស់ពួកបគវញិោេ។  

សំបណើ តបជាមតិ 35 ការពារកុម្រពីការបកងតបវញ័ចា ផ្លូវបេទ។
ជេរងបតគាះបោយសារការបកងតបវញ័ចា ផ្លូវបេទជាបតចើេ គឺជាតករុមកុម្រដដលងាយរង បតគាះ។ ពួកបគតពរួយោរម្ភចំបពាះអាយុជីវតិរបស់ពួកបគ េិងតតរូវរងការរបំលាេបំពាេផ្លូវ បេទ ផ្លូវកាយ េិងផ្លូវចិត្។ ការោិល័យបស៊ើបអបងកតសហពេ័្ធ (FBI) ទទួលសា្គ ល់ថា 

ទីតករុងចំេួេ បី បៅក្ុងរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា គឺ - ទីតករុង Los Angeles, San Francisco េិង 
San Diego - គឺជាតំបេម់្េការជួញដលូរផ្លូវបេទកុម្រក្ុងដងសីុ់បតខ្ពស់។ បហតុ

 បេះបហើយ បទើបបយើងតតរូវការសំបណើ តបជាមតិ 35 បដើម្កីារពារកុម្រពីការបកងតបវញ័ចា ។ 
សំបណើ តបជាមតិ 35 ច្បអ់្កជួញដលូរមេុស្សឲ្យទទួលខុសតតរូវចំបពាះបទបល្មើសដគ៏ួរ 

ឲ្យេយ័ខ្្ចរបស់ពួកបគ។ 
“ តករុមអ្កជួញដលូរផ្លូវបេទសម្រឹងរកបមើលអ្កដដលងាយរងបតគាះបំផុតបៅក្ុងសង្គម

 របស់បយើង។ ពួកបគក្ាយជាអ្កម្េ បហើយបោ្បម់កបោះបងជ់េរងបតគាះរបស់ពួកបគ
បច្ល។ សំបណើ តបជាមតិ 35 េរឹងច្បឧ់តកិដ្ឋជេោងំបោះឲ្យទទួលខុសតតរូវ។ តាមការ 
អេុមត័សំបណើ តបជាមតិ 35 ពលរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា េរឹងបធវើបសចកដោីដថ្ងការណ៍មយួប្្ក់
ថាពួកបយើងេរឹងមេិអតឱ់េចំបពាះការរបំលាេបំពាេផ្លូវបេទបលើកលូេបៅរបស់បយើងបឡើយ 
បហើយបយើងគាតំទដល់ជេរងបតគាះក្ុងបទបស្មើសដអ៏ាតកកប់េះជាេិចចា។”    

—Nancy O’Malley, Alameda បខ្េធី បមធាវមីណ្ឌ ល េិងអ្កគាតំទសិទិ្ធជេ
 រងបតគាះជាតិ។

សំបណើ តបជាមតិ 35 ជួយ�បពា្ឈបក់ារបកងតបវញ័្ញ កុម្រដដលច្បប់ផ្ើមតាមអុិេ 
ធឺណឺត។

តបពេ័្ធអុិេធឺណិតផដោល់ឲ្យតករុមអ្កជួញដលូរមេុស្សេលូវមបធយាោយរក កុម្រដដលងាយ 
រងបតគាះ។ សំបណើ តបជាមតិ 35 តតមរូវឲ្យអ្កតបតពរឹតដោបទបល្មើសផ្លូវបេទដដលម្េបោស ផដោល់េលូវពត័ម៌្េដល់អាជ្ាធរអំពីវត្ម្េអុិេធឺណិតរបស់ពួកបគដដលេរឹងជួយ�ការពារ

 កុម្ររបស់បយើង េិងទបស់ាក តក់ារជួញដលូរមេុស្ស។ 
តករុមអ្កអេុវត្ចបាបធ់ំៗបំផុតក្ុងរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា ជំរញុឲ្យម្េការបោះបឆ្ាតោទ/

ច្ស បលើសំបណើ តបជាមតិ បលខ 35។ 
 “ខណៈអ្កោងំបោះស្ថិតបៅជួរមុខក្ុងការតបឆាងំេរឹងការជួញដលូរមេុស្ស បយើង ជំរញុបោយទទលូចឲ្យគាតំទបៅបលើសំបណើ តបជាមតិ 35 បដើម្ជីួយ�ដល់ពួកបយើងក្ុងការ

កាតប់ោសអ្កជួញដលូរផ្លូវបេទោងំបោះ េិងការពារជេរងបតគាះបោយសារការបកង 
តបវញ័ចា ផ្លូវបេទ។”

— បលាក Ron Cottingham តបធាេសម្គមតសាវតជាវមសេដោីរកសាសេ្ិភាពរដ្ឋកាលី
ហវ័រញ៉ា ដដលតំណាងឲ្យសម្ជិកសុវត្ថិភាពសាធារណៈចេួំេ 64,000 ោកម់្េ 
តបសាសេ។៍

ជេរងបតគាះពីឧតកិដ្ឋកម្ម េិងអ្កតស៊លូមតិរបស់ពួកបគជំរញុឲ្យបោះបឆ្ាត ោទ/ច្ស 
បលើសំបណើ តបជាមតិ បលខ 35។

“សំបណើ តបជាមតិ 35 េរឹងជួយ�ការពារកុម្រពីអ្កជួញដលូរមេុស្សដដលដសវងរកតោកច់ំ
បណញតាមរយៈការលកព់ួកបគបៅតាមដងផ្លូវ េិងតាមអុិេធឺណិត។”

— បលាក Marc Klaas ជាអ្កតស៊លូមតិរបស់ជេរងបតគាះពីឧតកិដ្ឋកម្ម េិងជាឳពុក របស់ Polly Klaas ដដលតតរូវោេបគច្បជ់ំរតិ បហើយសម្្បប់ច្លបៅក្ុងឆ្ា ំ1993 
ម្េតបសាសេ”៍ 

“កាលពីអាយុ 14 ឆ្ា ំខ្ុ ំោេរតប់ចញពីផ្ះដដលបកើតម្េប ហ្ា  បហើយោេធ្ាកច់លូល
ក្ុងកណាដោ បន់ដរបស់អ្កជួញដលូរមេុស្សម្្ក។់ អស់រយៈបពលជាបតចើេឆ្ា ំខ្ុ តំតរូវោេបគ

 ជួញដលូរ េិងរបំលាេបំពាេបៅក្ុងអំឡុងបពលដដលខ្ុ ំបៅជាកុម្របៅបឡើយ។ ក្ុងោម
ជាអ្ករស់រាេម្្កពី់ការជួញដលូរ ខ្ុ ំបស្ើសំុដល់ពលរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា ោងំអស់ឲ្យបតកាក

 ឈរតបឆាងំេរឹងការបកងតបវញ័ចា ផ្លូវបេទ េិងបោះបឆ្ាតគាតំទសំបណើ តបជាមតិ 35 បេះ។
—Leah Albright-Byrd, អ្កបៅរស់ពីការបធវើចរាចរមេុស្ស
ការពារកុម្រពីការបកងតបវញ័ចា ផ្លូវបេទ។  បពា្ឈបក់ារបធវើចរាចរ មេុស្សខុសចបាប។់
បោះបឆ្ាត ោទ/ច្ស បលើសំបណើ តបជាមតិ បលខ 35។ VoteYeson35.com

LEAH ALBRIGHT-BYRD 
អ្កបៅរស់ពីការបធវើចរាចរមេុស្ស
MARC KLAAS, តបធាេ 
មលូលេិធិ KlaasKids

SCOTT R. SEAMAN, តបធាេ 
សម្គមោយកប៉ាលូលិសកាលីហវ័រញ៉ា

http://www.oregonlive.com/portland/index.ssf/2011/01/portland_child_sex_trafficking.html
http://www.oregonlive.com/portland/index.ssf/2011/01/portland_child_sex_trafficking.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/07/07/californians-against-sexual-exploitation-act_n_1656311.html
http://www.huffingtonpost.com/2012/07/07/californians-against-sexual-exploitation-act_n_1656311.html
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 ទឡហីករណ៍តបឆាងំ នេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 35 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍តបឆាងំនេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 35 

ការជួញដលូរមេុស្ស។  បោសបញ្ញត្ិ។  លក្ខេ្ិក:ផ្ួចបផ្ើម។សំបណើ តបជាមតិ

35
សំបណើ តបជាមតិ 35 ខវះខ្តមេិោេបំបពញតាមការសេយារបស់ខ្ួេ បហើយអ្កបោះ

បឆ្ាតគួរដតបញ្លូ េវាតតឡបប់ៅបធវើការពិច្រណាបឡើងវញិ។
ការោកឲ់្យបៅជាបទឧតកិដ្ឋមេិោេោមំកេលូវការការពារបឡើយ។ 
តបសិេបបើវាតតរូវោេអេុមត័ រដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា េរឹងតតរូវសរបសរមលូលប្ោេបតតចំហថ្មី មយួបផ្សងបទៀតបៅឲ្យអ្កគាតំទសំបណើ តបជាមតិ 35។ វធិាេការបោះបឆ្ាតបោយមេិគិត

ដវងឆាងា យបេះ គឺពរឹងដផ្អកបៅបលើេិយមេយ័ដទ៏លូលំទលូលាយនេពាក្យថា ការផដោល់បសវាផ្លូវ បេទ។ ក្ុងបោះម្េដលូចជា ឳពុកម្ដោ យ កលូេ មតិ្រមួបេ្ប ់នដគលូរស់បៅក្ុងផ្ះជាមយួគ្ា 
េិងម្ចា ស់ផ្ះឈ្ួលបស់អ្ករកសីុផ្លូវបេទោងំឡាយតតរូវោេកំណតថ់ា ជាអ្កតបតពរឹត្

 បទបល្មើសផ្លូវបេទ។ បគាលបៅពិតតោកដ គឺបធវើោ៉ា ងណាឲ្យម្េលទ្ធភាពបធវើការដក
 ហលូតតទព្យសម្ត្ិទុកជាតបបោជេស៍តម្បភ្់ាកង់ារអេុវត្ចបាប ់េិងការមេិដសវងរក 

តោកច់បំណញ។ សំបណើ តបជាមតិ 35 មេិម្េការតតរួតពិេិត្យបមើល េិងការទទួលខុស
 តតរូវបឡើយ។ តបការបេះេរឹងបបើកឲ្យម្េការអេុវត្បោយពុករលួយដលូចដដលបយើងោេ

បឃើញពីមុេមកបហើយបៅក្ុងការអេុវត្តបឆាងំេរឹងបតគឿងបញៀេ។ 
 http://www.contracostatimes.com/news/ci_20549513/

defendant-cnet-corruption-scandal-gets-federal-prison-sentence 
តបសិេបបើវាតតរូវោេអេុមត័ េរឹងម្េឥទ្ធិពលអាតកកប់ងកបតគាះថ្ាកប់ៅបលើថវកិា

 ជាតិ។  ចបាបប់េះពរឹងដផ្អកបលើធេធាេោោដដលបធវើឳ្យមេុស្សធំបៅជាឧតកិដ្ឋជេបពល
 បគតតរូវោេច្បច់ងបោយសារបពសយាច្របោយមេិបរ ើសមុខបៅក្ុងកិចចាតបតិបត្ិ

 សំងាតដ់ដលបធវើបឡើងបតកាមការលាកក់ោំងំជាអ្កសបសងា្គ ះជាកុម្រ។  http://www.sfgate.
com/default/article/Bay-Area-sweep-nets-child-prostitute-pimp-suspects-3661229.php

ការតសាវតជាវបងាហា ញថាបស្ើរដតតគបយុ់វវយ័ដដលតតរូវបគច្បប់ោយបពសយាច្រគឺមេិ 
ម្េ បមបេបទ។ ដលូបច្ះគំេិតដដលថាចបាបប់េះេរឹងបងន់ថខ្្ួេឯងគឺមេិម្េការគាតំទ

 បោយេស័្ុតាងបទ។ ោតប់ក្មងតបរុស៖ ការតសាវតជាវថ្មីលុបបំោតភ់ាពជាតួោ៉ា ង http://
www.riverfronttimes.com/2011-11-03/news 
commercial-sexual-exploitation-of-children-john-jay-college-ric-curtis-meredith-dank-
underage-prostitution-sex-trafficking-minors/

សំបណើ តបជាមតិ 35 ពរឹងដផ្អកបៅបលើបគាលេបោោយគា្ម េតបសិទ្ធភាពដដលបតបើ តោស់ការបធវើឲ្យបៅជាបទឧតកិដ្ឋបធវើបៅជាមបធយាោយបដើម្ចី្បខ់្ួេបក្មងមេិោេត់គប់
 អាយុោងំអស់   កប៏៉ាុដេ្ោេបៅទបងវើបោះថាជា “ការជួយ�សបសងា្គ ះ” បៅវញិ។

Cheryl Overs ជាសម្ជិកតករុមផដោល់តបរឹកសាអង្គការសហតបជាជាតិខ្ងបោះតសាយ 
ប ហ្ា ការបកងតបវញ័ចា ផ្លូវបេទជាលក្ខណៈអាជីវកម្មបលើកុម្រ http://www.plri.org/story/
tackling-child-commercial-sexual-exploitation Don’t expand these already failed polices. 
http://www.traffickingpolicyresearchproject.org/

តបសិេបបើវាតតរូវោេអេុមត័រដ្ឋទេំងជាតំរលូវឳ្យការពារចបាបប់េះបៅក្ុងតុលាការព
 ីបតពាះវាតបដហលជាេរឹងតតរូវតបឈមេរឹងផ្លូវចបាបប់ោយមកពីម្េការបច្ទជាសំណួរ
 ជាបតចើេ េិងវាអាចជាម្តតាអធមេុញ្ញភាពបោយរមួេលូវេិយមេយ័មេិចបាស់លាស់ 

ផ្ុយពីរដ្ឋធម្មេុញ្ញ នេពាក្យ “ការជួញដលូរមេុស្ស” រមួោងំ “បំណងដចកច្យបរឿង អាស 
អាភាស” ដដលអាចជាអធមេុញ្ញភាពក្ុងការោកប់ោសម្េលក្ខណៈ “បឃារបៅ េិង 
មេិធម្មតា” រមួោងំរយៈបពលោកព់េ្ធធោគារ េិងតោក់្ កពិេយ័បតចើេហួសកតមតិ 
អាចជាការហាមឃាតផ់្ុយពីរដ្ឋធម្មេុញ្ញ បៅបលើសិទ្ធិរបស់ចុងបច្ទក្ុងការដណោេំស័ដោុ
តាងបៅក្ុងការជំេំុជតមះកដោកីារពារខ្ួេ។

ចបាបប់េះ េរឹងតតមរូវឲ្យរដ្ឋចំណាយថវកិាបដេ្ថមក្ុងចំេួេមេិជាកល់ាក:់ វាេរឹងបបងកើេ
 បេ្ុកការងារបដេ្ថមបៅបលើោយកោ្ឋ េសាកល្ងដដលម្េបេុ្កការងារបតចើេបលើស

 លបប់ៅបហើយបោះ។ សលូមពិច្រណាបៅបលើករណីរបស់ Jaycee Dugard េិងទរឹក 
តោកច់េំួេ $20,000,000 ដុល្ារ ដដលរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា  ោេបងប់ៅឲ្យោងសតម្ប ់
ការដដលមេិការពារោង តបឆាងំេរឹងជេតបតពរឹត្បល្មើសផ្លូវបេទបោយហិងសាម្្ក។់ កិចចា
ការបេះេរឹងតតមរូវឲ្យម្េការហវរឹកហវឺេដល់មសេដោីេគរោលបដើម្អីេុវត្ខដចងបដេ្ថមបៅ

 ក្ុងចបាបប់េះ។ http://www.sfbg.com/politics/2012/06/16/bringing-heat
សំបណើ តបជាមតិដដលដណោខុំសបេះ បតបើតោស់េលូវការេយ័ខ្្ចដដលគា្ម េការពិត 

បោយបញចាុ ះបញចាលូ លអ្កបោះបឆ្ាតឲ្យធ្ាកប់ៅក្ុងការបលងដល្ងោកទ់ងេរឹងតោក់្ ក
ពិេយ័ េិងនថ្បសវាោោក្ុងបពលអោគត បោយបដងវរទិសធេធាេដខ៏្សតប់ខសាយរបស់
រដ្ឋបចញឆាងា យពីកម្មវធិីអេរ្ាគមេដ៍ផក្បសវាសង្គមដដលម្េតសាប។់

ចបាបោ់ោកំពុងតតរូវោេអេុវត្ http://blog.sfgate.com/incontracosta/ 
2012/06/25concord-police-assist-with-multi-agency-operation-targeting-child-prostitution/

បគាលេបោោយដដលជាមលូលោ្ឋ េនេសំបណើ តបជាមតិ 35 បេះ តតរូវោេបបងកើតបទ្ ើង
បៅខ្ងបតរៅចំបណាមតបជាជេដដលរងផលប៉ាះពាល់។ តករុមអ្កគាតំទរងច់្ទំទួលផលប ្
របោជេហិ៍រញ្ញ វត្ថុ តាមរយៈការទទួលោេតោកដ់ខបដើម្ ី“ផដោល់បសវាបផ្សងៗ” ដល់អ្ករ
កសីុផ្លូវបេទដដលបធវើការងារបោយតពមបតពៀង។ អ្ករកសីុផ្លូវបេទោងំឡាយមេិចងឲ់្យបគ
បង្ខំឲ្យច្កបចញពីការងារតាមចបាបត់ពហ្មទណ្ឌ បឡើយ បហើយកម៏េិចងឲ់្យបគបង្ខំឲ្យទទួ
លយកបសវាបផ្សងៗពីអ្កគាតំទដដរ។ អ្ករកសីុផ្លូវបេទោមោរឲ្យម្េសំបលងដដរ។

សលូមឳ្យចបាស់។ ការបធវើជាឧតកិដ្ឋកម្មនេបពសយាច្រគឺជាលក្ខខណ្ឌ ដដលអេុ ្្ញ តឳ្យ 
ម្េការបកងតបវញ័ចា ។ ចលូរបយើងជាជាងបលើកបឡើងអំពីប ហ្ា បេះ។

បោះបឆ្ាត បទ បលើេបោោយបរាជយ័ោងំបេះ។
បោះបឆ្ាត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិ បលខ 35។

MAXINE DOOGAN, តបធាេ 
អ្កផ្ល់បសវាសបតមើប តសបចបាប,់ 
 កបតម្ងអបរ់,ំ េិង តសាវតជាវ, Inc.
MANUAL JIMENEZ, CFO  
អ្កផ្ល់បសវាសបតមើប តសបចបាប,់ 
 កបតម្ងអបរ់,ំ េិង តសាវតជាវ, Inc.

“ខ្ុ ំម្េអាយុតតរឹមដត 10ឆ្ាបំ៉ាុបណាណ ះបៅបពលដដលខ្ុ ំតតរូវោេបកងតបវញ័ចាជាបលើក 
ដំបលូងបង្អស់បោយអ្កជួញដលូរម្្ក។់ ខ្ុ ំោេរងការឈចឺ្បពី់ការរបំលាេបំពាេអស់រយៈ
បពលរាបឆ្់ាកំ្ុងអំឡុងបពលដដលអ្កជួញដលូរបោះោេទទួលតោកច់ំបណញ។ សលូម បតកាកឈរបឡើងបដើម្សីសដោី េិងកុម្រដដលកំពុងតតរូវោេបគជួញដលូរបៅតាមផ្លូវ េិងតាម 
អុិេធឺណិត។ សលូមបោះបឆ្ាតគាតំទសំបណើ តបជាមតិ បលខ 35 បដើម្បីពាា្ឈបក់ារជួញដលូរ
មេុស្ស។”  —Withelma Ortiz, អ្ករស់រាេពីការជួញដលូរមេុស្ស ម្េតបសាសេថ៍ា។

បោះបឆ្ាត ោទ/ច្ស បលើសំបណើ តបជាមតិ បលខ 35 េរឹងតបយុទ្ធតបេរឹងការជួញដលូរ 
មេុស្សេិងការបកងតបវញ័ចា បលើសស្ី េិងកុម្រ។

ការសិកសាមយួថ្មីៗបេះោេផដោល់ចំណាតថ្់ាកអ់ក្សរ “F” ដល់រដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា សតម្ប់
ចបាបត់បឆាងំការជួញដលូរផ្លូវបេទកុម្រដដលម្េភាពទេប់ខសាយរបស់ខ្ួេ។ ការោិល័យ

 បសីុបអបងកតសហពេ័្ធ (FBI) ោេកំណតទី់តករុង San Francisco, Los Angeles េិង San 
Diego ថាជាតំបេជ់ួញដលូរផ្លូវបេទកុម្រក្ុងករំតិខ្ពស់។ 

អាយុជាមធ្យមបៅបពលដដលបក្មងតសីតតរូវោេបគជួញដលូរបលើកដំបលូង គឺពី 12 បៅ 14 
ឆ្ា។ំ បក្មងៗោងំបេះគួរដតកំពុងគិតគលូអំពីកិចចាការសាលា របស់ពួកបគ មេិដមេគិតគលូពីវធិី
បដើម្រីស់រាេក្ុងយបម់យួបទៀតដដលកំពុងតតរូវោេបគលកប់ោះបទ។

សំបណើ តបជាមតិ 35 េរឹងការពារកលូេបក្មងបៅក្ុងរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា  បោយបបងកើេការ
 ផ្ោ្បោសតបឆាងំេរឹងការជួញដលូរមេុស្សបធវើឲ្យអ្កជួញដលូរដដលោេជាបប់ោសតតរូវចុះ 

បញី្ជាអ្កតបតពរឹត្បទបល្មើសផ្លូវបេទ បហើយោមោរឲ្យអ្កតបតពរឹត្បទបល្មើសផ្លូវបេទ
 ដដលចុះបញី្ោងំអស់តតរូវផ្ល់ពត័ម៌្េដល់អាជ្ាធរអំពីវត្ម្េតាមអុិេធឺណិតរបស់

 

ពួកបគ បដើម្ជីួយ�ការពារការជួញដលូរមេុស្សតាមអិុេធឺណិត។
សំបណើ តបជាមតិ 35 ជួយ�ជេរងបតគាះឲ្យោញជីវតិរបស់ពួកបគោេ មកវញិបោយ 

បបងកើេការពិេយ័តបឆាងំេរឹងការជួញដលូរមេុស្ស េិង តំកល់ថវកិាោងំបេះសំរាបប់សវាជេ
រងបតគាះ។

បោះបឆ្ាត ោទ/ច្ស បលើសំបណើ តបជាមតិ 35 គឺតតរូវោេគាតំទបោយសម្ពេ័្ធដទ៏លូលំ 
ទលូលាយ ដដលរមួម្េ៖

• អ្កគាតំទកលូេបក្មងេិងជេរងបតគាះ ដលូចជាមលូលេិធិ KlaasKids េិងជេរងបតគាះ 
ឧតកិដ្ឋកម្មដដលរមួគ្ា

• អង្គការពតងរឹងចបាបរ់ដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ា ដដលតំណាងឲ្យមសេី្ដដល ម្េឋាេេ្រ 
សក្ិេិងពតងរឹងចបាបឯ់កសារចេំួេបតចើេជាង 80,000 ោក់

• អ្ករស់រាេពីការជួញដលូរមេុស្ស
បោះបឆ្ាត ោទ/ច្ស បលើសំបណើ តបជាមតិ 35 បពា្ឈបក់ារជួញដលូរមេុស្ស េិង 

ការបកងតបវញ័ចា បលើកុម្រ។

WITHELMA ORTIZ 
អ្កបៅរស់ពីការបធវើចរាចរមេុស្ស
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