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ពេ្ធសំរាបផ់្តល់ថវកិា ការអបរ់ ំេិងកម្មវធិីកុមារវយ័ដំដលូង។  លក្ខេ្តកិ:ផ្តួចបផ្តើម។សំបណើ តបជាមតិ

38
 ទឡហីករណ៍គាតំទនេសំបណើ តបជាមតិ បលខ 38 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍តបឆាងំនេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 38 

បយើងទាងំអស់គ្ាចងោ់េសាលាបរៀេមាេគុណភាពល្អ។ 
ប៉ុនេ្តការបោះបោលលុយ ពីការបងព់េ្ធថ្មីៗតបមាណ $120 មយួរយនមភៃពាេប់កាដ ិ

ដុល្ារចលូលបៅក្ុងការយិាធិបបតយ្យរបស់រដ្ឋនដលមេិមាេការទទួលខុសតតរូវថ្មីមយួ េរឹងមេិ
អាចផ្តល់គុណភាពអបរ់លំ្អសតមាបក់លូេរបស់បយើងោេបទ។

ជំេួសការនកនតបតបពេ័្ធ ការសំអាតកាកសំណល់ េិងការបំពាេនានា សំបណើ តបជា មតិ 
38 ោេតំបឡើងពេ្ធ េិងចំណាយលុយបតចើេបនេថែមបទៀតបលើការយិាធិបបតយ្យនដលមេិមាេ
ការទទួលខុសតតរូវមយួ៖ 

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 គឺជាពេ្ធចំណលូ លដធ៏ំសតមាបអ្់កជាបព់េ្ធថ្្ក ់
កណាដា ល េិងអាជីវកម្មខ្្តតលូច។ បបើសិេអ្ករកចំណលូ លោេ $8,000 ដុល្ារ ឬបតចើេ
ជាងបេះក្ុងមយួឆ្ានំដលោតកច់ំណលូ ល អាចកាតព់េ្ធោេ អតរាបងព់េ្ធ 
របស់អ្កបកើេបឡើងបតចើេដល់ 21% សតមាបដ់បពី់រឆ្ាបំតកាយបទៀត។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 េរឹងបធវើឲ្យខលូចខ្តដល់អាជីវកម្មខ្្តតលូច បោយសារការប
បងកើេពេ្ធបលើអាជីវកម្មជាលក្ខណៈតគរួសារ នដលបរៀបចំសំណំុឯកសារ េិង 
បងព់េ្ធោតកច់ំណលូ លជាលក្ខណៈបុគ្គលមេិនមេជាតករុមហុ៊េ។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 សំលាបក់ារងារមយួចេំួេបៅក្ុង អាជីវកម្មតលូចៗេិងជាល
ក្ខណៈតគរួសារនដល ជាកនេង្ការងារបកើេបឡើងកំពុងដំបណើ រការ។ រដ្ឋកាលីហវ័រញ៉មា
េអតរាអ្កអតក់ារងារបធវើខ្ពស់បំផុតទីបីក្ុងតបបទស។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 មេិអាចតតរូវោេនកនតបក្ុងរយៈដបពី់រឆ្ា-ំ សលូម្កី្ុង
 ករណីនក្ងបេ្ំ ឬការខះ្ខ្្យ។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 ផដាល់តោកច់េួំេ $3 បីរយបកាដិដុល្ារក្ុងមយួឆ្ាបំៅឲ្យអ្ក
េបយាោយតករុង Sacramento ក្ុងរយៈបពលបេួឆ្ាបំដើម្ចីំណាយបលើ អវីនដលពួកបគបតជើសបរ ើស។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 បបងកើតការយិាធិបបតយ្យថ្មីមយួយ៉ាងនថ្បោយ បង្ខំឲ្យសា
លាបរៀេ្្ងកាតក់ារយិាធិបបតយ្យដស៏្មុកសា្ម ញតគាេន់តបដើម្ទីទួលោេ

 ថវកិា មលូលោ្ឋ េ បហើយតបគល់អាណត្តិកម្មវធិីថ្មីៗ ខណៈបពលនដលមុខងារសាលាបរៀេ
ោោំចត់តរូវោេកាតប់េថែយ។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 បសទើរនតមេិមាេការនកលម្អអវីបសាះដល់ការការរកី ចំបរ ើេរបស់សិស្ស។
ចលូលរមួជាមយួអ្កអបរ់,ំ បវជ្បណិ្ត,  អាជាញា ធរមាេសមតថែកិច្ច, អង្គការអ្កជាបព់េ្ធ, 

េិងអ្កដរឹកនាអំាជីវកម្មខ្្តតលូចក្ុងការបោះបឆ្ាត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 38   www.
StoptheMiddleClassTaxHike.com.

ANDREW WONG, សមាជិក
មណ្លសិកសាធិការ Pomona Unified, តករុមតបរឹកសាអបរ់ ំ
KEITH ROYAL, តបធាេ 
សមាគមតតមរួតតំបេរ់ដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ 
RICHARD RIDER, តបធាេ 
តករុមតបឆាងំពេ្ធោរ San Diego

ការអបរ់គំឺជាអនាគតរបស់បយើង បតពាះកុមារគឺជាអនាគតរបស់ពួកបយើង។ បបើគា្ម េ 
សាលាបរៀេនដលមាេគុណភាព រដ្ឋរបស់បយើងេរឹងខវះកំលំាងពលកម្មនដលមាេជំនាញចំោ
ចស់តមាបប់លើកកម្ពស់បសដ្ឋកិច្ច េិងបបងកើតការងារ របស់បយើង។

ជំេួសឲ្យការវេិិបយាគចំបពាះសាលាបរៀេរបស់បយើង បមដរឹកនាេំបយាោយនដលមកពីគណ
បក្សទាងំពីរោេេរឹងកំពុងកាតប់េថែយ។ រាងំពីឆ្ា ំ2008 បគ ោេកាតថ់វកិា សា លាបរៀេតតរឹម 
$20 ពីរពាេប់កាដិដុល្ារ។ អ្កបបតងៀេជាង 40,000 នាកត់តរូវោេបគ បពា្ឈបន់លងឲ្យបធវើការបណ្
បោះអាសេ្ បហើយឥឡលូវបេះរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉មាេ ថ្្កប់រៀេ នដលមាេទំហំធំជាងបគបំផុតបៅ
ក្ុងតបបទស។

សា្ត រ េិងពតងរឹងមលូលេិធិសាលាបឡើងវញិ។
សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 បធវើឲ្យសាលាបរៀេក្ាយជាអទិភាពមដាងបទៀត។ សំបណើ តបជាមតិ

បេះផដាល់េលូវការធានាទទួលការផ្តល់ថវកិា បដើម្បីតសាចតសង ់វស័ិយអបរ់ឲំ្យ មាេ 
គុណភាពល្អដលូចបដើមវញិេិងបលើកកម្ពស់លទ្ធផលនេការអបរ់។ំ 

សំបណើ តបជាមតិបេះធានាោេេលូវតោករ់ាបប់កាដិដុល្ារចំបពាះសាលាបរៀេ នដលបៅ 
រាមតំបេប់ោយអាតស័យបលើការចុះប ្្ម ះចលូលបរៀេ នដលជាមធ្យមមាេទរឹកតោកច់ំេួេ $1 មួ
យពាេប់កាដិដុល្ារជាបរៀងរាល់ឆ្ាកំ្ុងរយៈបពលជាងដបពី់រឆ្ា។ំ 

កនេ្ងសាលាបរៀេជាបតចើេអាចបតបើលុយ បដើម្កីាតប់េថែយទំហំថ្្កប់រៀេ ឬបតសាច  តសងថ្់្កប់រៀេក្ុងមុខវជ្ិាសិល្ៈ តនេដា ីគណិតវទិយា វទិយាសានសដា ការ អបរ់ ំវជ្ិាជីវៈ េិង
 ពីបបច្ចកបទស េិងការបតតៀមតបលងចលូលបរៀេបៅមហាវទិយាល័យ -អាតស័យបលើតតមរូវការខុស

ៗគ្ានេសាលាបរៀេ។
នសវងយល់ឳ្យដរឹងថ្បតើថវកិាថ្មបី៉ុនា្ម េនដលសំបណើ តបជាមតិបលខ 38 បផញាើបោយផ្ទ ល់ 

បៅឳ្យសាលាបៅក្ុងសហគមេរ៏បស់អ្ក  សលូមទស្សនាបគហទំពរ័ www.moneyforlocalschools.
org/restore.

ការពារកុំឳ្យកាតប់េថែយថវកិានថមបទៀត។
សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 ជួយ�ការពារការកាតប់េថែយថវកិាបនេថែម បោយបធវើការ នល 

បោយនឡកេលូវទរឹកតោក ់$3 បីរយបកាដិលាេដុល្ារជាបរៀងរាល់ឆ្ារំហលូតដល់ឆ្ា ំ2016-17 បដើ
ម្កីាតប់េថែយឱេភាពថវកិារបស់រដ្ឋ បោយបធវើការសងបំណុលសញ្ញា  បណ័្ណ  
ខ្ងវស័ិយអបរ់រំបស់រដ្ឋ។

បរៀបចំកុមារឳ្យមាេបជាគជយ័ 
សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 ផដាល់តោកប់លើសពី $1.1 មយួរយមយួបកាដិដុល្ារជា បរៀង រាល់ 

ឆ្ាបំដើម្សីា្ត រការកាតប់េថែយថវកិា សតមាបក់ារអបរ់កុំមារវយ័ដំបលូងបលើកកម្ពស់ 
គុណភាព េិងពតងីកលទ្ធភាពនដលអាចបៅដល់សាលាមបត្តយ្យោេ។

មបធយាោយនចករនំលកបស្មើគ្ាបដើម្បីធវើវេិិបយាគបៅក្ុងសាលារបស់បយើង។
ក្ុងនាមជាពលរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ បយើងទាងំអស់គ្ាគួរចលូលរមួចំនណកបធវើអវីមយួ បដើម្បីលើក

កម្ពស់គុណភាពអបរ់រំបស់សាលាបរៀេបយើង បតពាះបយើងទាងំអស់គ្ាេរឹងចលូលរមួចំនណកបធវើឲ្យ
សាលាបរៀេទទួលោេ អតថែតបបយាជេល៍្អតបបសើរ េិងចលូលរមួបលើកកម្ពស់បសដ្ឋកិច្ចរបស់តបបទ
សជាតិ េិងគុណភាពជីវតិ។ 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 ផដាល់តោកប់លើសពី $10 មយួពាេប់កាដិដុល្ារជា បរៀង រាល់ ឆ្ាបំដើ

ម្សីា្ត រមលូលេិធិសំរាបស់ាលាបោយតំបឡើងអតរាពេ្ធរដ្ឋបលើតោកច់ំណលូ លបនាទ ប់
 ពីកាតក់ងរចួបហើយបោយការបតបើតោស់ខ្្តរកិំល បោយនផ្អកបលើលទ្ធភាពបង។់ អ្ក 

ជាបព់េ្ធនដលមាេ ជីវភាពធលូរធាបំផុតតតរូវបងព់េ្ធបតចើេជាងបគ ក្ុងអតរាបកើេបឡើង 2.2% 
ចំបពាះអ្កនដលមាេតោកច់ំណលូ លបលើសពី $2.5 លាេដុល្ារ។ បៅកំរតិទាប  
ចំបពាះអ្កជាបព់េ្ធនដលមាេតោកច់ំណលូ លបតកាម $25,000 ដុល្ារ េរឹងតតរូវបងត់បោ ំ
ឆ្ាជំាមធ្យម $7.00 ដុល្ារ។ 

នសវងយល់ឳ្យដរឹងថ្បតើថវកិាថ្មបី៉ុនា្ម េនដលសំបណើ តបជាមតិបលខ 38 បះ៉ពាល់ 
អ្កជាបព់េ្ធដលូចរលូបអ្ក  សលូមទស្សនាបគហទំពរ័ www.moneyforlocalschools.org/taxcalculator.

ការធានាតោយ៉ំាងសំរាបម់ារាបិរាេិងអ្កជាបព់េ្ធ ៖
• អង្គេិតិបញញាត្តិមេិអាចបះ៉ពាល់តោកប់នាះោេបទ សំបណើ តបជាមតិ 38 ហាម ឃាត់

អង្គេិតិបញញាត្តិពីបនងវរតោកប់នាះ ឬខ្ចីតោក ់បហើយបគមេិអាច
 បតបើតោកថ់្មីបដើម្ជីេំួសតោកន់ដលសាលាកំពុងទទួលសពវនថងៃបទ។

• ការផ្គតផ់្គងថ់វកិាសាលាតតរូវនតចំណាយបៅបលើសិស្សម្ាក់ៗ បៅតគបស់ាលា េិងតតរូវ
នតចំណាយបៅសាលានតប៉បុណា្ណ ះ។ ថវកិាេរឹងតតរូវោេពិេិត្យបហើយការ

 នបង នចកខុសនដលប៉េុបង៉ណាមយួ គឺជាបទឧតកិដ្ឋមយួនដលអាចោក ់
បទាសបោយឲ្យជាបព់េ្ធនាគារ េិងហាមពីការចលូលបបតមើការយិាល័យសាធារណៈ។

• ថវកិា មេិអាចតតរូវោេចំណាយបដើម្តីំបឡើងតោកន់ខ ឬតោកប់សាធេិវត្តេ៍
 ដល់បុគ្គលិកសាលាបរៀេបឡើយ បហើយសំបណើ  38 ហាមឃាតក់ារចំណាយ បលើសពី 

1% បលើការតគបត់គង។
• ការសំបរចចិត្តក្ុងការចំណាយតតរូវនតបធវើបឡើងរាមមលូលោ្ឋ េ បនាទ បពី់ការចលូល

 រមួ  ពី សាធារណជេ។ សាលារាមតំបេត់តរូវបបើកការតបជុំបៅកនេ្ងសាលា 
បរៀងៗខ្ួេ បដើម្ទីទួលបយាបល់ពីឪពុកមា្ត យសិស្ស អ្កអបរ់ ំេិងសហគមេ៍

 មុេ បពល ចំណាយថវកិា។
• សាលាអបរ់តំសរុកទាងំអស់េរឹងមាេទំេួលខុសតតរូវក្ុងការពតងរឹងគុណភាព 

អបរ់បំៅរាមតំបេប់រៀងៗខ្ួេ។ សាលាតតរូវនតកំណតប់គាលបៅពតងរឹងការអបរ់ ំ
ជាបរៀងរាល់ឆ្ា ំសតមាបស់ាលាេីមយួៗ េិងរាយការណ៍ជាសាធារណៈ ពីរ 
បបៀបនដល ថវកិាតតរូវោេចំណាយ េិងថ្បតើបគាលបៅពតងរឹងោេទទួលបជាគជយ័
ឬអត។់

បធវើសាលាជាអាទិភាពបឡើងវញិ។ បោះបឆ្ាត ោទ/ោស បលើសំបណើ
 តបជាមតិ បលខ 38។

CAROL KOCIVAR, តបធាេ
សមាគមតគរូបបតងៀេ មារាបិរា រដ្ឋកាលីហវ័រញ៉
EDWARD JAMES OLMOS, អ្កសនម្តង
ARUN RAMANATHAN, នាយកតបតិបត្ត ិ
ការអបរ់Tំrust-West
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 ទឡហីករណ៍តបឆាងំ នេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 38 

 ការប្្ើយបដិបសធបលើទឡហីករណ៍តបឆាងំនេសំបណើ តបជាមតិ  បលខ 38 

ពេ្ធសំរាបផ់្តល់ថវកិា ការអបរ់ ំេិងកម្មវធិីកុមារវយ័ដំដលូង។  លក្ខេ្តកិ:ផ្តួចបផ្តើម។សំបណើ តបជាមតិ

38
បោះបឆ្ាត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 38 ៖ កបំណើ េពេ្ធតោកច់ំណលូ លចេំួេ  $120 

មយួរយនមភៃពាេប់កាដដុិល្ារ នដលោេមកពីតបជាជេកាលីហវ័រញ៉ភាគបតចើេ 
តបសិេបបើអ្ករកចំណលូ លោេចេំួេ $17,346 ដុល្ារ ឬបតចើេជាងបេះក្ុងមយួឆ្ា ំ

បៅក្ុងតោកច់ំណលូ លនដលជាបព់េ្ធ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 បបងកើេអតរាពេ្ធតោកច់ំណលូ
លម្ាក់ៗ បតចើេបំផុតតតរឹម 21% បលើអវីនដលអ្កោេបងប់ៅឲ្យ រោ្ឋ ភោិល សហ ពេ័្ធ។

ការតំបឡើងពេ្ធរបស់សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 បេ្តរហលូតដល់ឆ្ា ំ2024។ តបសិេបបើអ្កមា
េកលូេចលូលបរៀេថ្្កទី់មយួ អ្កតតរូវបងព់េ្ធតោកច់ំណលូ លខ្ពស់ជាងបេះ រហលូតដល់កលូេរបស់អ្ក
បរៀេចបវ់ទិយាល័យ។

ថវីបបើបសដ្ឋកិច្ចរកីចំបរ ើេ បហើយមេុស្សជាបតចើេមាេបធវើការវញិ ការតំបឡើងពេ្ធបៅនត
 បេ្ត។ សលូម្មីេិមាេការនកទតមងោ់ោំចច់បំពាះតបពេ័្ធអបរ់រំបស់ពួកបយើង ដលូចជាលទ្ធភាពអា

ចបដញតគរូបបតងៀេមេិល្អបចញពីការងារ ការតំបឡើងពេ្ធបៅនតបេ្ត។ សំបណើ  តបជាមតិបលខ 38 បងា្ខ ងំពួកបយើងឲ្យសថែិតក្ុងអតរាពេ្ធតោកច់ំណលូ លខ្ពល់ ក្ុងរយៈ
 បពលដបពី់រឆ្ាខំ្ងមុខ—បទាះបីយ៉ាងណាកប៏ោយ!

អ្កេបយាោយ េិងការយិាធិបបតយ្យទទួលោេតោករ់ាបព់ាេល់ាេដុល្ារពីពេ្ធថ្មីបេះ 
បោយបសទើរនតមេិមាេការទទួលខុសតតរូវបលើរបបៀបចំណាយលុយ េិងចេំួេទរឹក តោកប់៉នុា្ម េតបគល់បៅដល់ថ្្កប់រៀេពិតតោកដ។

សំបៅបៅជំេួញខ្្តតលូច េិងសំលាបក់ារងារជាបតចើេជំេួញខ្្តតលូច
ក្ុងរដ្ឋកាលីហវ័រ ញ៉ចំេួេតបនហលជា 3.8 លាេ បងព់េ្ធតោកច់ំណលូ លជាបុគ្គលចំបពាះោត

កច់ំណលូ លរបស់ពួកបគ ជាជាងពេ្ធតករុមហុ៊េ។ ជាលទ្ធផល ជំេួញខ្្តតលូចេរឹង 
តតរូវបំផ្្ញបោយការបងព់េ្ធខ្ពស់ទាងំបេះ—បទាះបីជាជំេួញមាេចំណលូ លតិចតលូចដលូចជា 
$30,000 ឬ $40,000 ដុល្ារក្ុងមយួឆ្ាកំប៏ោយ។

ជំេួសឲ្យការបបងកើតការងារ បហើយបធវើឲ្យបសដ្ឋកិច្ចរកីចបំរ ើេ សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 េរឹងប
ង្ខំឲ្យជំេួញលក្ខណៈតគរួសារកាតប់េថែយការងារ ផ្្ស់បចញពីរដ្ឋ ឬបិទនតមដាង។ 
តបសិេបបើពួកបគអាចបេ្តជំេួញបេះ ពួកបគតតរូវតបម្ើងនថ្បដើម្បីងព់េ្ធដខ៏្ពស់បេះ នដលជាចុងក ្
បរាយអ្កបតបើតោស់កទ៏ទួលរងេលូវតំនលដខ៏្ពស់បេះនដរ។

មេិមាេតតមរូវការបដើម្នីកលម្អដំបណើ រការសាលាបរៀេ។ 
បតកាមសំបណើ តបជាមតិ បលខ 38 មេិតំរលូវការឳ្យមាេការពតងរឹងតបតិបត្តិការរបស់ សាលា 

ឬបបណដា ញតគរូអាតកកប់ចញពីសាលាបទ។ តោកប់តចើេបំផុតេរឹងតតរូវចំណាយបលើ បេ្តបលើការតគបត់គង, ការតបរឹកសា, បសាធេេិវត្តេ,៏ ផលតបបយាជេ ៏េិងការចំណាយ 
បផ្សងៗពីបលើបទៀត ដលូបច្ះតោកតិ់ចតួចប៉បុណា្ណ ះេរឹងតតរូវចំណាយបលើថ្្កប់រៀេ។ នាបពល 
ថ្មីៗបេះ សិសសាេុសិស្សនេរដ្ឋកាលីហវ័រញ៉ចំេួេ 24% មេិោេបញ្ចបក់ារសិកសាថ្្ក ់
វទិយាល័យបទ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 ោេោកលុ់យកាេន់ត បតចើេចលូល បៅក្ុង តបពេ័្ធមយួ 
នដលកំពុងបធវើឲ្យបក្មងតបលងធ្ាកប់ោយពុំមាេការទាមទារឲ្យមាេការពតងរឹងល
ទ្ធផលសតមាបសិ់ស្ស។ 

គា្ម េការផ្្ស់ប្តលូរអវីទាងំអស់ បទាះបីជាមាេការបេ្ំ ឬការខះ្ខ្្យ កុ្ងរយៈបពល 
ដបពី់រឆ្ាបំេះ។

សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 រមួមាេខនចងដពិ៍បសសមយួនដលលាកទុ់កជាឯកសារ  
ចំេួេនមភៃតោពីំរទំពរ័របស់ខ្ួេនដលសរបសរជាអក្សរតលូចៗ នដលហាមមេិឲ្យមាេការ នក នតបណាមយួក្ុងវធិាេការរហលូតដល់ឆ្ា ំ2024 (បោយគា្ម េការបោះបឆ្ាតរបស់ ជេណា 
បឡើយ) បទាះបីជាបៅក្ុងការខលូចបង ់ការបេ្ំ ឫការ របំលាភបំពាេណាមយួ កប៍ោយ។

តោកព់េ្ធោរថ្មីៗចំេួេ $120 មយួរយនមភៃពាេប់កាដដុិល្ារ ប៉ុនេ្តមេិមាេអវីអាចកាត ់
បេថែយឱេភាពរបស់បយើងោេបឡើយ

សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 អេុញ្ញា តឲ្យអ្កេបយាោយបៅទីតករុង Sacramento 
បេ្តការចំណាយ។ ពំុមាេចំេុចណាក្ុងសំបណើ តបជាមតិ 38 តតមរូវឲ្យមាេការបតបើ 
តោស់មលូេិធិឲ្យោេចបាស់លាស់ ក្ុងការកាតប់េថែយឱេភាពបឡើយ បហើយកគ៏ា្ម េអវី 

 អាចបពា្ឈបអ្់កេបយាោយក្ុងការដរឹកនាពំួកបយើងវលិបៅរកសាថែ េភាពតចបលូកតចបល់ 
នដលពួកបយើងកំពុងជួតបទះឥឡលូវបេះបឡើយ សលូមម្នីតតោកព់េ្ធោរថ្មីចំេួេ $120 
មយួរយនមភៃពាេប់កាដិដុល្ារ បេះកប៏ោយ។

បោះបឆ្ាត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិបលខ 38៖
• 27 ទំពរ័នេអក្សរតលូច េិង គុណវបិត្តិ
• $120 មយួរយនមភៃពាេប់កាដិដុល្ារនេពេ្ធកតមតិខ្ពស់
• បបងកើេពេ្ធតោកច់ំណលូ លសំរាបត់ោកច់ំណលូ លជាបព់េ្ធបលើសពី $17, 346។
• បំផ្្ញអាជីវកម្មខ្្តលូចបហើយសំឡាបក់ារងារ
• មេិមាេការទាមទារឲ្យមាេការពតងរឹងតបតិបត្តិការរបស់សាលា
• មេិអាចផ្្ស់ប្តលូរក្ុងរយៈបពលដបពី់រឆ្ា ំ- បទាះបីជាមាេការបេ្ំ ឬការខលូចខ្ត 

- បោយគា្ម េការបោះបឆ្ាតបផ្សងបទៀត។
បោះបឆ្ាត បទ បលើសំបណើ តបជាមតិ បលខ 38—ជាគុណវបិត្តិមយួបទៀត, នថ្ចំណាយ បតចើេ 

បហើយជាការបផ្តើមតបជាសិទិ្ធមយួនដលនាឳំ្យយល់ខុស។

ALLAN ZAREMBERG, តបធាេ 
សភាពាណិជ្កម្មកាលីហវ័រញ៉
KEN WILLIAMS, សមាជិក 
តករុមតបរឹកសាអបរ់ ំបខ្េធី Orange

THOMAS HUDSON, នាយកតបតិបត្ត ិ
គណៈកម្មការការពារអ្កជាបព់េ្ធកាលីហវ័រញ៉

សាលារបស់បយើងកំពុងនតជួបបញ្ហា ។ មាេការកាតប់េថែយថវកិាជាទរឹកតោក ់$20 
ពីររយពាេប់កាដិដុល្ារ។ រដ្ឋទី 47 ក្ុង ចំបណាមរដ្ឋទាងំ 50 មាេខទងច់ំណាយសំរាប ់
កលូេសិស្សម្ាក។់  មាេតគរូបបតងៀេ 40,000 នាកត់តរូវោេបពា្ឈបពី់ការងារ។ជំេួសឲ្យការ 
អបរ់ជំាអាទិភាព អ្កេបយាោយោេកំពុងកាតប់េថែយ។ 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 ផ្តល់េលូវដំបណាះតសាយមយួ។ អ្កតបឆាងំរបស់ខ្ួេមេិ 
មាេផ្តល់ជាដំបណាះតសាយណាមយួ បតរៅពីការវាយតបហារក្ុងបោយបតបើពត័ម៌ាេនាំ
ឳ្យយល់ខុស។

• កំុបជឿបលើយុទ្ធវធិីគួរឲ្យខ្្ចនដលទាកទ់ងបៅេរឹងពេ្ធ។ បតកាមសំបណើ តបជាមតិ បលខ 38 
អតរាពេ្ធបលើតោកច់ំណលូ លបកើេបឡើងចបន្ាះរវាង 0.4% បៅ 2.2% មេិ នមេ 21% បទ។

• អាជីវកម្មខ្្តតលូចនដលមាេតោកច់ំណលូ លពី $30,000 បៅ $40,000 ដុល្ារ េរឹង 
មេិតតរូវោេ ” បំផ្្ញបទ។” ការបបងកើេជាមធ្យមរបស់សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 
សំរាបត់ោកច់ំណលូ លបៅចបន្ាះរវាង $25,000 បៅ $50,000 ដុល្ារ គឺមាេទរឹក 
តោកច់េំួេ $54 ដុល្ារ។

• លុយរបស់សំបណើ  38 សតមាបប់ណា្ត សាលានានាតតរូវនតតបគល់ឲ្យកលូេសិស្ស 
ម្ាក់ៗ  តគបទី់រាងំសាលាមលូលោ្ឋ េទាងំអស់។ វាតតរូវនតោេចំណាយបៅទីបនាះ 
—នដលជាកនេ្ងសិស្សបរៀេ—បហើយវាតតរូវនតបតបើ បដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធផលការសិកសា
បរៀេសលូតតរបស់សិស្ស។ អ្កេបយាោយមកពី SACRAMENTO 
មេិអាចបះ៉ថវកិាបេះោេបទ។

• សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 ហាមឃាតម់េិឲ្យបតបើថវកិា សាលាបរៀេ បដើម្តីំបឡើង 
តោកន់ខ តោកប់សាធេេិវតដាេ ៍ឬផលតបបយាជេប៍ផ្សងៗការចំណាយបលើនផ្ករដ្ឋ 
ោលមេិអាចបលើសពី 1% ោេបទ។

• មាេការទទួលខុសតតរូវពិតតោកដ។ សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 តតមរូវឲ្យ មាេ សវេកម្ម 
េិងរោយការណ៍ឯករាជ្យនដលបងាហា ញជាសាធារណៈអំពីលទ្ធផល 
ខ្ងវស័ិយអបរ់។ំ ការនបងនចកថវកិាខុសបោយមាេបំណង គឺជាបទ ឧតកិដ្ឋ មយួ។ 

• អ្កបោះបឆ្ាតអាចនកនតបសំបណើ តបជាមតិបលខ 38 ោេ ប៉ុនេ្តមេិនមេអ្ក 
េបយាោយបទ។ បេះការពារការធានារបស់សំបណើ តបជាមតិបលខ 38 នដល អង្គេីតិប
ញញាត្តិមេិអាចបនងវរលុយបចញពីសាលាបរៀេោេបទ។ 

សំបណើ តបជាមតិបលខ 38ធានាដល់សាលាេលូវការផ្តល់មលូលេិធិថ្មីនដលមាេទរឹកតោកត់បោំ
ឆ្ាមំធ្យមចេំួេ  $10 មយួពាេប់កាដិដុល្ារសតមាបរ់យៈបពលដបពី់រឆ្ាបំដើម្សីា្ត របឡើងវញិេលូវ
ការកាតត់ោក ់បហើយបធវើឲ្យតបបសើបឡើងវញិេលូវលទ្ធផលនេការអបរ់។ំ

បយើងពរឹងនផ្អកបលើសាលារដ្ឋបដើម្អីបរ់កំលូេៗរបស់ពួកបយើង េិងផ្តល់ដល់េិបយាជកនានាេលូវ
បុគ្គលិកនដលមាេជំនាញ េិងផលិតភាព។ ការមេិោេវេិិបយាគបៅបលើ

 សា លាបរៀេបធវើឲ្យបះ៉ពាល់ដល់កលូេៗ េិងបសដ្ឋកិច្ចរបស់បយើង។
សលូមអាេតបជាមតិបលខ 38 ខ្ួេឯងបៅបគហទំពរ័ prop38forlocalschools.org.
បធវើឲ្យសាលាបរៀេជាអាទិភាព។ បោះបឆ្ាត ោទ/ោស បលើសំបណើ តបជាមតិ 38។

CELIA JAFFE, តបធាេ 
សមាគមមារាបិរា តគរូបបតងៀេ មណ្លទី 4 បខ្េធី Orange

ALEX KAJITANI 
តគរូបបតងៀេប្្ើមតបោឆ្ំា ំ2009 កាលីហវ័រញ៉
TINA REPETTI-RENZULLO 
តគរូបបតងៀេប្្ើមតបោឆ្ំា ំ2010–2011 បខ្េធី Los Angeles

http://prop38forlocalschools.org/

