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36
 ទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 36 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 36 

ខាងបតកាបមេះគឺអ្ីដដលអ្កគាតំទសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 36 ដដលបគមេិ 
តោបអ្់ក ៖

• ខដច្ងដដលលាកោ់ងំក្ុងសំបណើ  36 េរឹងអេុញាត្ិឲ្យ ឧតកិដ្ឋជេដម៍ាេបតគាះថ្្ក ់
រាបព់ាេន់ាកដ់ដលទទួលការកាតប់ោសបោយជាបព់េ្ធនាគាររបស់ខ្ួេឲ្យតតរូវបេ្ធលូរ
បេ្ថយការ បហើយបនាទា បម់កតតរូវបោះដលងពីពេ្ធនាគារមុេបពលកំណត។់ បោង 
តាម Fresno Bee ោេឲ្យ ដរឹងថ្៖

“តបសិេបបើសំបណើ  36 យល់តពមអេុមត័ ជេឧតកិដ្ឋតបដហល 3,000 នាក ់ដដលជាបប់ោ
សអស់មយួជវីតិបៅបតកាមច្បាបប់ទបលមើសបីដង ោច្ោកញ់ត្ិបដើម្សំុីកាតប់េ្ថយ 

 ការជាបប់ោស។…”
• អ្កខ្ះនេអ្កបោសដប៍តគាះថ្្កោ់ងំបេះ េរឹងតតរូវោេបោះដលងបោយគាម េលក្ខ 

ខណ្ឌ មេុកំណតដ់ដលតតរូវបោះដលង រគឺាម េការឃ្្បំមើលពីោជាញា ធរមាេសមត្ថកិ
ច្្ច។ បោងបៅតាម អ្កវភិាគអង្គេីតិបញ្ញត្ិ ឯករាជ្យោេឲ្យដរឹងថ្៖

អ្កជាបប់ោសជាបលើកទីបី  ដដលជាអ្កតតរួវោេកាតប់ោសម្ងបទៀត បតកាម វធិាេការ
បេះេរឹងក្ាយជាការតសបច្បាប ់សំរាបក់ារឃ្្បំមើល ពីសហគមេប៍ខាេធី បៅបពល មាេការបោះដលងពីពេ្ធនាគារ ជាជាងការបោះដលងបោយបៅបតរៅឃុំបោយមាេ 
លក្ខខណ័្ឌ ...អ្កកខ្ះោច្េរឹងតតរូវោេបោះដលងពីពេ្ធនាគាបោយគាម េការឃ្្បំមើលពី 
សហគមេប៍ឡើយ។” 

• សំបណើ តបជាមតិ 36សរបុបៅគឺមេិចាោំច្ប់ទ។ រដ្ឋោជាញា  េិងបៅតកមមាេ 
អំណាច្រចួ្ជាបតសច្បដើម្អីេុវត្ច្បាប ់ដច្ងបទបលមើសបីដងោ៉ា ងយុត្ិធម។៌ បេះ
ជាសំដីរបស់តបធាេសមាគមបមធាវកី្ុងតំបេ ់៖

“បៅតកមេិងរដ្ឋោជាញា មេិតតរូវការសំបណើ តបជាមតិបលខ 36។ តាមពិតបៅវាបេ្ថយេលូវ 
សមត្ថភាពរបស់បយើងក្ុងការបតបើបទបលមើសបីដងបដើម្សំីបៅបៅរកជេតបតពឺត្បទ

 បលមើសតច្ដំដលៗដប៏តគាះថ្្ក ់ បហើយយកបគបច្ញពីផ្លូវដតម្ងគឺឳ្យអស់។”
• សំបណើ តបជាមតិ 36 តតរូវោេជំោស់បោយអង្គការោជាញា ធរមាេសមត្ថ 

កិច្្ចធំៗេិងតករុមសិទិ្ធរបស់អ្ករងបតគាះ។  រមួោងំពួកអ្កតំណាងបមប៉ាលូលិស
 កាលីហ្័រញា៉ា , តតមរួតតំបេ,់ រដ្ឋោជាញា , េិងភ្ាកង់ារប៉ាលូលិសជាបតច្ើេបទៀត។ សលូម កតចំ់្ណាំ អ្កគាតំទសំបណើ តបជាមតិ 36 មេិោច្រកប ម្ ះអង្គការោជាញា ធរមាេ 

សមត្ថកិច្្ចមយួបៅជាមយួបគកម៏េិោេផង!
• សំបណើ តបជាមតិ 36 មេិបេ្ថយពេ្ធោរបទ។ រោ្ឋ ភោិលមេិោេច្ំណាយ 

តោកប់តច្ើេសំរាបត់បយុទ្ធេរឹងឧតកិដ្ឋកមមបទ។ បគច្ំណាយតិច្ណាស់។ ឧតកដិ្ឋកមម 
បតច្ើេអស់ន្្សំរាបអ់្កជាបព់េ្ធផងដដរ!

បយើងជំរញុឳ្យអ្ក រកសាទុកច្បាបស់្ីពីបទបលមើសបីដង។ សលូមបោះប្្ត ោទ/ចាស
 បលើសំបណើ តបជាមតិ 36.

CHIEF RICK BRAZIEL, តបធាេ 
សមាគមមនេ្ីសេ្ិភាពកាលីហ្័រញា៉ា
HENRY T. NICHOLAS, III, Ph.D., អ្កេិព្ធ 
កតមងសិទិ្ធអ្ករងបតគាះកាលីហ្័រញា៉ា
CHRISTINE WARD, នាយកតបតិបត្ិ
សម្ពេ័្ធសកមមភាពអ្ករងបតគាះឧតកិដ្ឋកមម

ច្បាបក់ដំណទតមងព់ីបទបលមើសបីដង(សំបណើ តបជាមតិ36 តតរូវោេគាតំទបោយសម្ពេ័្ធ 
បទ្គាគីដទ៏លូលាយនេបមដរឹកនាអំេុវត្ច្បាប ់អង្គការសិទ្ធមេុស្ស េិងអ្កគាតំទអ្កបងព់េ្ធ 
បតពាះច្បាបដ់កទតមង់្ មីបេះេរឹង៖

• បធ្ើការផាកពិេយ័បោយសមេរឹងបទឧតកិដ្ឋ
ធេធាេដដលមាេតនម្ខាងហិរញ្ញ វត្ថុ េិងខាងអេុវត្ច្បាបម់េិគួរបដងរ្បោយមេិ

 សមរម្យ ក្ុងការោកប់ោសមយួជីវតិបៅបលើបទបលមើសបោយអហិងសាមយួច្ំេួេខ្ះ។ 
 សំបណើ តបជាមតិ36េរឹងធានាថ្អ្កតបតពរឹត្បទបលមើសហងិសាដដដលៗ គឺតតរូវោេផាក 
 ពិេយ័េិងមេិបោះដលងមុេបពលកំណតប់ឡើយ។

• ជួយ�សេ្សរំដ្ឋកាលីហ័្រញា៉ា បតច្ើេជាង $100 លាេដុល្ារជាបរៀងរាល់្្ំ
អ្កបងព់េ្ធោច្សេ្សតំោកប់តច្ើេជាង $100 លាេដុល្ារក្ុងមយួ្្ ំ- តោកដ់ដល 

ោច្យកបៅបតបើបដើម្ផី្គតផ់្គង់្ វកិាដល់សាលាបរៀេ តបយុទ្ធតប្ងំឧតកិដ្ឋកមម េិងកាត់
 បេ្ថយឧេភាពរបស់រដ្ឋ។ ច្បាបដ់ច្ងពីបទបលមើសបីដងបេះេរឹងបេ្បធ្ើការោកប់ោស

 ដល់ឧតកិដ្ឋជេដដលជាមុខរបរដដលមាេបតគាះថ្្ក ់ដដលតបតពរឹត្បទបលមើសហិងសាធ្ងេ ់ធ្ងរ - បោយកំចាតព់ួកបគបច្ញ ក្ុងរយៈបពល 25 ្្ ំបៅមយួជីវតិ។
• បរៀបច្ំបេទាបក់្ុងគុកសំរាបឧ់តកិដ្ឋជេដប៏ឃ្របៅ
សំបណើ  36េរឹងជួយ�បញ្ឈបឲ់្យមាេការកកសទាះដល់ពេ្ធនាគារ ដដលច្បងអៀតដណេ 

បោយអ្កតបតពរឹត្បទបលមើសអហិងសា ដលូបច្្ះបយើងេរឹងមាេបេទាបសំ់រាបឃុ់ឃំ្ងំឧតកិដ្ឋជេ
ដប៏ឃ្បៅបច្ញពីផ្លូវ។

• ការគាតំទការអេុវត្ច្បាប់
តពះរាជោជាញា  បៅតកម េិងមនេ្ីប៉ាលូលីសគាតំទសំបណើ តបជាមតិ 36 ពីបតពាះសំណី 

តបជាមតិ 36 ជួយ�ធានាថ្ពេ្ធនាគារោច្ទុកឧតកិដ្ឋជេបឃ្របៅឲ្យបៅក្ុងការឃុំ 
ឃ្ងំរយៈបពលមយួជីវតិ។ សំបណើ តបជាមតិ 36 េរឹងឃុំឃ្ងំឧតកិដ្ឋជេបឃ្របៅបច្ញ
ពីផ្លូវ។

• ការគាតំទអ្កបងព់េ្ធ
សំបណើ តបជាមតិ 36 ោច្សេ្សោំេ $100 លាេដុល្ារជាបរៀងរាល់្្។ំ តបធាេនេជ

េជាតិោបមរកិាងំសំរាបក់ដំណ ទតមងព់េ្ធ បលាក Grover Norquist េិោយថ្ 
“ច្បាបដ់កទតមងពី់បទបលមើសបីដង មាេភាពតរឹងដតងបលើឧតកិដ្ឋកមម បោយគាម េភាពតរឹង
ដតងបលើអ្កបងព់េ្ធបទ។ ច្បាបប់េះេរឹងបញ្ឈបក់ារខះ្ខ្ាយតោករ់ាបរ់យលាេដុល្ា 
បោយមេិចាោំច្ ់នេតោកច់្ំណលូ លដដលរកោេោ៉ា ងលំោកពីអ្កជាបប់ងព់េ្ធ ក្ុង កំឡុងបពលការពារតបជាជេពីឧតកិដ្ឋកមមបោយហងិសា។” អ្កតតរួតពិេិត្យនេរដ្ឋការលីហ្័រ

ញា៉ា ោេោ៉ា េត់បមាណថ្ អ្កបង ់ពេ្ធេរឹងចំ្ណាយតោករ់ាបល់ាេដុល្ាបលើផទាះេិង 
ច្ំណាយបលើការ ដ្រកសាសុខភាពសំរាបម់េុស្សអ្កបដកគុកតបតពរឹត្បទបលមើសបីដង បោយអហិងសាតបសិេបបើច្បាបប់នាះមេិោេត់តរូវោេផ្ាស់ប្លូរបនាះ។ សំបណើ  36 េរឹង 
ជួយ�សេ្សតំោករ់បស់អ្កបងព់េ្ធ។

• តរឹងដតងេិង្្សនវ បលើឧតកិដ្ឋកមម 
អ្កជំនាញយុត្ិធមខ៌ាង ឧតកិដ្ឋកមម េិងបមដរឹកនាមំាេសមត្ថកិច្្ចបធ្ើការោ៉ា ងតបរុង

 តបយត្័បលើសំបណើ  36 បដើម្ឲី្យឧតកិដ្ឋជេដដលមាេបតគាះថ្្កពិ់តោតកដ េរឹងមេិ
 ទទួលោេ េលូវអត្ថតបបោជេអ៏្ីពីកំដណទំរង ់បឡើយ។ ឧតកិដ្ឋជេដដលតបតពរឹត្បទបលមើស

ម្ងបហើយម្ងបទៀតេរឹងរស់បៅក្ុងពេ្ធនាគារច្ំបពាះបទឧតកិដ្ឋធ្ងេធ់្ងរ របឺទឧតកិដ្ឋបីដង
 ដដលហិងសា។ អ្កតបតពរឹត្បទបលមើសអហិងសាម្ងបហើយម្ងបទៀតេរឹងទទួលការកាត់

 បោសបលើសពីបទ្ដងនេកំហុសធមមតា។តគបជ់េចុ្ងបចាទដដលធ្ាបោ់េផ្នាទា បោសព ី
បទឧតកិដ្ឋ  ហងិសាខ្ាងំបំផុត- ដលូច្ជា អំបពើចាបរ់បំលាភ ឃ្តកមម  ឬការរបំលាភ បបៀត 
បបៀេកុមារ- េរឹងទទួលការកាតប់ោស 25 ្្ ំបៅមយួជីវតិ បោះបីបទបលមើសបីដងបនាះ
មាេសភាពតិច្តចួ្ប៉ាុណាណា កប៍ោយ។
ច្លូលរមួជាមយួបយើង

ជាមយួេរឹងសារនេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 36, រដ្ឋកាលីហ្័រញា៉ា  េិងរកសាទុកសកមម 
ជេដដលមត័ធ្យត័បំផុត។  ច្បាបស់្ីពីបទបលមើសបីដងបៅក្ុងតបបទស ដតវាេរឹងមាេភាព

 បសមើគ្ាជាងបោយការសង្កតេ់លូវសមាមាតតក្ុងការកាតក់្ី បហើយេរឹងផ្ល់ពាក្យសំុហុច្
 បោយនដផាទា ល់នេច្បាបដ់សំ៏ខាេប់េះ។

សលូមច្លូលរមួជាមយួបយើងបោយការបោះប្្ត ោទ/ចាស បលើសំបណើ តបជាមតិ  36។
ដសង្យល់ដ្មបទៀតបៅឯ www.FixThreeStrikes.org

STEVE COOLEY, បមធាវមីណ្ឌ ល
បខាេធី Los Angeles 
GEORGE GASCON, បមធាវមីណ្ឌ ល
តករុង San Francisco េិងបខាេធី
DAVID MILLS, សាតស្ាចារ្យ 
សាលាច្បាប ់Stanford
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 ទឡហីករណ៍តប្ងំ នេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 36 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍តប្ងំនេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 36 

ច្បាបត់បតពរឹត្ិបលមើសបីដង។  ទុរជេបទឧតករឹដ្ឋតច្ំដដលៗ។  បោសបញ្ញត្ិ។  លក្ខេ្ិក:ផ្ួច្បផ្ើម។

ក្ុង្្1ំ994 អ្កបោះប្្តោេយល់តពមអេុមត័ោ៉ា ងបលើសលុប បលើច្បាបដ់ច្ងពី 
បទបលមើសបីដង -ជាច្បាបដ់ដលោេបបង្កើេការកាតប់ោសោកគុ់កសំរាបឧ់តកិដ្ឋជេ 
តបតពរឹត្ម្ងបហើយម្ងបទៀត។ បហើយវាោេដំបណើ រការ!បសទាើរដតភ្ាមៗបនាះអតតាឧតកិដ្ឋកមម

 ក្ុងរដ្ឋ របស់បយើងោេធ្ាកចុ់្ះោ៉ា ងខ្ាងំ េិងស្ថិតបៅកំរតិោប  បោះបីជាបៅក្ុងសា្ថ េ
ភាពធ្ាកចុ់្ះខាងបសដ្ឋកិច្្ចនាបច្្ចុប្េ្។ បហតុផលគឺសាមញ្ញបំផុត។ ឧតកិដ្ឋជេដលូច្គ្ា
ោេកំពុងតបតពរឹត្បទបលមើស បសទាើរតគបប់ទបលមើសោងំអស់ - ្្ងកាតត់ាមតុលាការ 
េិងពេ្ធនាគារបស់ បយើង- ម្ងបហើយម្ងបទៀត។ អ្កបោះប្្តោេេិោយតគបត់គាេ់
បហើយ - តបតពរឹត្បទបលមើសបីដង អ្កឯងបច្ញបៅភ្ាម!

ក្ុង្្2ំ004 ACLU េិងអ្កតប្ងំច្បាបឧ់តកិដ្ឋកមមដត៏រឹងដតងបផ្សងបទៀតោេពយា 
ោមប្លូរច្បាបប់ទបលមើសបីដងបេះ។ ដតអ្កបោះប្្តោេេិោយថ្ បទ។ ឥឡលូវពួកបគ

 តតលបម់កម្ងបទៀតជាមយួសំបណើ តបជាមតិ 36។ ពួកបគមេិោច្បំភេ័្បយើងពីមេុ  
បហើយកម៏េិោច្បំភេ័្បយើងនាបពលបេះោេបឡើយ។

ដលូច្ពីមុេ សំបណើ តបជាមតិ 36 អេុញាត្ិឲ្យឧតកិដ្ឋជេដប៍តគាះថ្្កដ់ដលទទួលការកា
តប់ោសឲ្យជាបគុ់កបនាះោេតតរូវបេ្ថយបហើយបនាទា បម់កបោះដលងពីពេ្ធនាគារវញិ! 
បតើសំបណើ តបជាមតិ 36 សំបៅបៅេរណា?

• ឧតកិដ្ឋជេដដលពិតជាមាេបតគាះថ្្កដ់ល់សង្គមដដលបមធាវកី្ុងតសរុកបតជើស
 បរ ើសបដើម្បីចាទតបកាេព់ួកបគជាមយួការតបតពរឹត្បទបលមើសបីដង។

• ឧតកិដ្ឋជេដដលពិតជាមាេភាពបតគាះថ្្ក ់ ដដលបៅតកមោេយល់តពមជាមយួ
ការសំបរច្ច្ិត្បចាទតបកាេរ់បស់ DA: 

• ឧតកិដ្ឋជេដប៍តគាះដដលតករុមតបរឹកសាតុលាការោេកាតប់ោសពួកបគបលើ
បទបលមើសបនាះ។

• ឧតកិដ្ឋជេដដលពិតជាមាេភាពបតគាះថ្្ក ់ដដលបៅតកមបង្ខ ំឲ្យមាេការកាត់
បោសោកគុ់ក25្្បំៅមយួជីវតិ េិង

• ឧតកិដ្ឋជេដដលបណ្រឹ ងឧទ្ធរណ៍ដផ្កច្បាបរ់បស់ពួកបគតតរូវោេបដិបសធ។ 
បនាទា បពី់បេះមក សំបណើ តបជាមតិ 36េរឹង អេុញាតឲ្យឧតកិដ្ឋជេដលូច្គ្ាោងំបនាះបស្ើ 
សំុ តុលាការបផ្សងបទៀត ឲ្យបោះដលងពួកបគ។ បៅមេិោេោ់តកកប់ពកបទ អ្កខ្ះនេ 
ឧតកិដ្ឋជេោងំបេះ េរឹងតតរូវោេបោះដលងឲ្យបៅបតរៅឃុំបោយគាម េលក្ខខណ័្ឌ មុេ 
កំណតដ់ដលតតរូវបោះដលង ឬ គាម េការឃ្្បំមើលណាមយួបឡើយ!

បេះជាអ្ីដដលអ្កវភិាគខាងអង្គេីតិបញ្ញត្ិឯករាជ្យេិោយអំពីការបោះដលងអ្ក
 ជាបគុ់កមុេបពលកំណត ់បតកាមសំបណើ តបជាមតិ 36៖ “មយួច្ំេួេនេអ្កជាបគុ់ក 

ោងំបនាះោច្តតរូវោេបោះដលងពីពេ្ធនាគារបោយគាម េការឃ្្បំមើលពីសហគមេ។៏ ”
គាម េការបងឿង្្ងល់បឡើយដដលសំបណើ តបជាមតិ 36 បេះតតរូវោេជំោស់បោយ 

មនេ្ីប៉ាលូលីស តតមរួត េិងតករុមោជាញា ធរមាេសមត្ថកិច្្ចនេរដ្ឋកាលីហ្័រញា៉ា  រមួមាេៈ 
សមាគមតបធាេប៉ាលូលីសរដ្ឋកាលីហ្័រញា៉ា ផងដដរ។

 សមាគមតតមរួតតំបេរ់ដ្ឋកាលីហ្័រញា៉ា
 សមាគមបមធាវមីណ្ឌ លកាលីហ្័រញា៉ា
 សមាគមមនេ្ីតសាវតជាវសេ្ិភាពនេរដ្ឋកាលីហ្័រញា៉ា
 សម្ពេ័្ធការពារប៉ាលូលីស Los Angeles

បតើអ្កគិតថ្ឧតកិដ្ឋជេកបាលរ រឹដដលតតរូវោេបោះដលង្មីៗេិងតបតពរឹត្បទបលមើសបៅ
បពលពួកបគបច្ញពីគុកបទៀតបទ? បយើងដរឹងចំ្បលើយជាបតសច្ថ្៖ ពួកបគេរឹងតពរឹត្បទ

 បលមើសបតច្ើេបទៀត បង្កបតគាះថ្្ក ់ ឬសំលាបជ់េរង បតគាះស្លូតតតង ់េិងបំផុតបៅគឺតតរូវ
 តតលបច់្លូលកដេង្ពួកបគរស់បៅសព្ន្្ង - ច្លូលក្ុងពេ្ធនាគាវញិដដដល។ ទបង្ើោងំបេះ

េរឹងបធ្ើឲ្យមាេការច្ំណាយ បលើអ្កបងព់េ្ធបតច្ើេជាងឃំុឃ្ងំឧតកិដ្ឋជេបៅកដេ្ងដដល
ពួកបគគួរបៅ។

គាម េអ្ីគួរឳ្យបងឿង្្ងល់សំបណើ តបជាមតិ 36 តតរូវោេជំោស់បោយតករុមសិទិ្ធអ្ករង 
បតគាះ។ រមួមាេ ៖

 សហជេរងបតគាះបោយឧតករឹដ្ឋកមមនេរដ្ឋកាលីហ្័រញា៉ា
 សម្ពេ័្ធសកមមភាពជេរងបតគាះបោយអបំពើឧតករឹដ្ឋកមម
 ពលរដ្ឋតប្ងំេរឹងឃ្តកមម
 មលូលេិធតិសបច្បាបសំ់រាបយុ់ត្ិធមឧ៏តករឹដ្ឋកមម
បៅបពលដដលច្បាប់ទបលមើសបីដងតតរូវោេអេុមត័បោយអ្កបោះប្្ត អ្កខ្ះគិតថ្ 

វាតបដហលជាសាហាវបឃ្បៅ េិងច្ំណាយបតច្ើេបពក ណាស់។ អ្កបោះប្្តោេ 
បដិបសធេលូវគេិំតបេះក្ុង្្2ំ004។ ប៉ាុដេស្លូម្ដីតខ្ួេអ្កបជឿថ្ច្បាបដ់ច្ងពីបទបលមើសបី
ដងគួរដតបធ្ើកដំណទំរងប់ឡើងវញិ សំបណើ រតបជាមតិ 36គឺមេិដមេជាច្ំបលើយបនាះបទ។  
រាល់ការផ្ាស់បទាលូរបលើច្បាបក់ាតប់ោសគួរបស្ើតតមរូវសំរាបដ់តឧតកិដ្ឋកមមបៅបពលអនាគត
ដដលោេតបតពរឹត្ - វាមេិគួរអេុវត្សំរាបដ់តឧតកិដ្ឋជេដដល ជាបឃុ់ំឃ្ងំរចួ្បហើយ បនាះបទ - បោយកាតប់េ្ថយការជាបប់ោសរបស់ ពួកបគឲ្យខ្ី។ វាហាកដ់លូច្ជាមេិយុត្ ិ
ធមចំ៌្បពាះជេរងបតគាះនេឧតកិដ្ឋកមមបដើម្រីស់ក្ុងការឈចឺាបន់េការកាតប់សច្ក្ីបឡើងវញិ
េិងការបោះដលងឧតកិដ្ឋជេជេដប៍តគាះថ្្កោ់ងំបេះមុេបពលកំណត។់ ពួកបយើងបស្ើសំុ 
អ្កអស់ពីច្ិត្ សលូមបោះប្្ត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិ 36។

www.save3strikes.com

SHERIFF KEITH ROYAL, តបធាេ
សមាគមតតមរួតតំបេរ់ដ្ឋកាលីហ្័រញា៉ា
DISTRICT ATTORNEY CARL ADAMS, តបធាេ
សមាគមបមធាវមីណ្ឌ លកាលីហ្័រញា៉ា
HARRIET SALERNO, តបធាេ
សហភាពជេរងបតគាះឧតករឹដ្ឋកមមកាលីហ្័រញា៉ា

កំុបជឿល្ចិ្កលបំភយ័ដដលបតបើបោយពួកជំោស់េរឹងសំបណើ តបជាមតិបលខ 36។
ខាងបតកាមបេះជាបហតុការពិត ៖
• សំបណើ តបជាមតិបលខ 36  តំរលូវឳ្យឃ្តករ, អ្ករបំលាភបគ, អ្ករបំលាភបំពាេកុមារ, 

េិងឧតករឹដ្ឋជេបតគាះថ្្កដ់ន៏ទបទៀតជាបប់ោសតាមការកំណតរ់បស់បគ។
• សំបណើ តបជាមតិបលខ 36 សេ្សតំោកឳ់្យអ្កជាបព់េ្ធរាបរ់យលាេដុល្ារ។
• សំបណើ តបជាមតិបលខ 36 បៅដតោកទ់ណ្ឌ កមមដល់ជេតបតពរឹត្បទបលមើសតច្ ំ

ដដលៗនេអំបពើឧតករឹដ្ឋអហរឹងសាបោយការឳ្យកាតជ់ាបប់ោសសទាួេក្ុងពេ្ធធនាគារ
 រដ្ឋ។

សព្ន្្ងបេះ ឧតករឹដ្ឋជេបតគាះថ្្កត់តរូវោេបបញ្ចញពីពេ្ធធនាគារ្បពី់បតពាះគុក 
ច្បងអៀត បោយជេតបតពរឹត្បទបលមើសអហិងសាដដលពំុបណ្ាលឳ្យមាេបតគាះថ្្កដ់ល់ 
សាធារណជេបឡើយ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 36 ការពារមេិឳ្យឧតករឹដ្ឋជេបតគាះថ្្ក ់
បោះដលង្បោ់េបទ។ មេុស្សដដលតតរូវជាបប់ោសពីការលួច្របស់តាមផសារដលូច្ជា 
បតសាមបជើងមយួគលូ, លួច្េំោុងំ ឬទរឹកបោះហ្័រមលូឡាសំរាបោ់រកពំុសមេរឹងទទួលការ 
ជាបប់ោសមយួជីវតិបឡើយ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 36 គឺតតរូវោេគាតំទបោយតបធាេោជាញា ធរមាេសមត្ថកិច្្ច 
រមួោងំ ៖

•	 Steve Cooley, បមធាវមីណ្ឌ ល នេបខាេធី Los Angeles
•	 Jeffrey Rosen, បមធាវមីណ្ឌ ល នេបខាេធី Santa Clara

•	 George Gascon, បមធាវមីណ្ឌ ល នេតករុង San Francisco េិងបខាេធី
•	 Charlie Beck, បមបញ្្ការប៉ាលូលិស  តករុង Los Angeles
ពួកបគដរឹងថ្ សំបណើ តបជាមតិបលខ 36:
• តំរលូវ ៖ កាតប់ោសមយួជីវតិសំរាបឧ់តករឹដ្ឋជេបតគាះថ្្កដ់ដលតបតពរឹត្បទបលមើស ធ្ងេធ់្ងរ េិងហរឹងសា។
• ោកទ់ណ្ឌ កមមសមេរឹងអំបពើោេតបតពរឹត្ ៖ ឈបខ់ះ្ខ្ាយធេធាេប៉ាលូលិស េិង ធេ

ធាេគុកដម៏ាេតំនលសំរាបជ់េតបតពរឹត្បទបលមើសអហិងសា។
• សេ្សោំេបលើសពី $100 លាេដុល្ារ បរៀងរាល់្្។ំ

STEVE COOLEY, បមធាវមីណ្ឌ ល
បខាេធី Los Angeles

JEFFREY F. ROSEN, បមធាវមីណ្ឌ ល
បខាេធី Santa Clara

CHARLIE BECK  
បមបញ្្ការប៉ាលូលិសតករុង Los Angeles

សំបណើ តបជាមតិ

36


