
មគ្គុទេ្ទសកទ៍ោង-ឆាបរ់ហ័ស

 សំទ�ើ បបជាមតិ 31 គឺជាការ  
ទ្តើមបបជាសិេិ្ធមយួមានវបិតត ិ

ធ្ងនធ់្ងរដែលចាកទ់ោរខមាបរាថ្លៃៗ និងមាន 
េំនាស់នានាទៅក្គុងរែ្ឋធម្មនគុញ្ញ  បណ្ត ល 
ឳ្យមានប�តតឹ ងវវិាេ, ការភានប់្រឡំ, ទហើយ 
បណ្ត លឳ្យសំទ�ើ  បបជាមតិ 31 គំរាមែល់ 
សគុខភាពោធារ�ៈ, បរោិថា ន, រារាងំមនិឳ្យ 
មានការែំទឡើង្វកិានាទពលអនាគតសំ់រាប ់
ោ លាទរៀន ទហើយេបោ់កា តក់ារកាតព់ន្ធ។ 
្ូរលរមួជាមយួបគរូ បទបងៀន, តបមរួត, អ្កអភ ិ
រក្សនិយម, អ្កដកេបមងព់ន្ធ ៖  ទោះទឆ្ាត  
ទេ  ទលើសំទ�ើ  បបជាមតិ 31។

 ោេ/ចាស ទលើសំទ�ើ បបជាមតិ 
 31 និងបពា្ឈបអ្់កនទោោយ ព ី
ការេគុករែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ឳ្យទៅក្គុងភាពងងិត 
អំពីរទបៀបដែលរដ្្ឋ ភោិលបបតិបតិតការ ។ វា 
នតឹងរារាងំរែ្ឋមនិឳ្យអនគុមត័្វកិាទៅពីទបកាយ
ទ្្របេិជិត, បពា្ឈបអ់្កនទោ ោយមនិឳ្យ 
បទងកាើតកម្មវធិីនានាជាមយួបោកដ់ែលរែ្ឋមនិ 
មាន ទហើយដែល តំរវូ ឳ្យរដ្្ឋ ភោិលទធ្ើរោយ 
ការ�៏លេ្ធ្លមគុននតឹង្រំណ្យបោកដ់្ម
តទៅទេៀត។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេទៅក្គុងវធិានការ  ទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖  ការេេួលខគុសបតរូវ 

ដ្្កោរទពើពន្ធរបស់អង្ និតិបញ្ញតតិ និង អភោិលរែ្ឋ រមួទ្ងំការ ទរៀប្រំ្វកិា របស់  
រែ្ឋ និងមូលដ្្ឋ ននិងនិតិ វធិទីមើលខគុសបតរូវ 

 នតឹងមនិដបបបបរួលទេ។ រដ្្ឋ ភោិលមូលដ្្ឋ ន 
នតឹងមនិបតរូវោន ្ តល់ (1) ្ វកិាសំរាបអ់នគុវតត 
ដ្នការ្្មីដែលជួយ�សបមបសបមរួលទសវានា
នា ឫ (2) អាជាញា ធរបទងកាើតនិតិវធិីផ្្ទ ល់ខលៃួនទគ
សំរាប ់ ទមើលបគបប់គងកម្មវធិីនានារបស់រែ្ឋ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាសទៅ 
 ក្គុងវធិាន ការទនះគឺមាននយ័ 
ថា ៖  ការេេួលខគុសបតរូវដ្្កោរទពើពន្ធមយួ 
្រំនួនរបស់អង្និតិបញ្ញតតិ និងអភោិលរែ្ឋ រមួ

 ទ្ងំការទរៀប្រំ្វកិារបស់រែ្ឋ និងមូលដ្្ឋ ននិង 
និតិវធិីទមើលខគុសបតរូវ នតឹងមាន ការដបបបបរួល។ 
រែ្ឋោលមូលដ្្ឋ នដែលបទងកាើតដ្នការ 
សបមបសបមរួលទសវានានានតឹងេេួល្វកិា 
ពីរែ្ឋ ទហើយអា្របទងកាើតនិតិវធិីផ្្ទ ល់ខលៃួនទគ

 សំរាបទ់មើលបគបប់គងកម្មវធិីនានារបស់រែ្ឋ។

  ទេ សំរាបសំ់ទ�ើ បបជាមតិ
30—$50 បោពំានទ់កាែិក្គុង 

ពន្ធេំនិញលកទ់្រញ និងពន្ធបោក ់្រំ�ូល 
ខ្ពស់ ដតមនិមានធានាសំរាបប់ោកប់ដនថាម 
សំរាបោ់លាទរៀន។ សំទ�ើ បបជាមតិ 30 
 មនិដកេបមង ់ោលាទរៀន,បោកទ់ោធនិវតតន ៏
ឫកាតប់នថាយ ភាពខ្ីខ្្ និងការោិធិប 
ទតយ្យ។ ទយើងមនិដែលែតឹងថាទតើបោកទ់្ងំ 
ទនាះទៅេី ណ្ទេ។ អ្កអបរ់,ំ ជំនួញខ្្ត 
តូ្រ, និងបករុមអ្កបងព់ន្ធ និោយ ទេ ទលើ 
សំទ�ើ បបជាមតិទលខ 30។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិាន ការទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖  រែ្ឋនតឹង មនិែំទឡើង 

បោកព់ន្ធ្រំ�ូលផ្្ទ ល់ខលៃួន ឫ ពន្ធេំនិញ 
លកទ់្រញទេ។ កាតប់នថាយ ការ្រំណ្យ 
របស់រែ្ឋ ជាសំខ្នប់ំ គ្ុតសំរាបក់ម្មវធិីអបរ់ ំ
គឺនតឹង្ូរលជាធរមានក្គុងឆ្ា ំ2012–13។

 ទបកាយពីការកាតប់នថាយ្វកិា  
សំរាបោ់លា និងកម្មវធិីសគុវតថាិ ភាព 

ោធារ�ៈ ឥឡូវែល់ទពលបតរូវទបកាក ឈរ 
ទហើយ។ សំទ�ើ បបជាមតិ 30 សគុំឳ្យអ្កមាន 
បំ គ្ុតបងព់ន្ធទប្រើនដ្មទេៀតទែើម្កីារពារ ការ 
កាតប់នថាយទបរៅដ្មទេៀត ទៅ ទលើ្វកិាោ 
លា, ្តល់្វកិារាបទ់កាែិែគុលាលៃ រសំរាប់្ វកិា 
អបរ់ ំ្ ្មី, ធានាសគុវតថាិភាពោធារ�ៈមូលដ្្ឋ ន 
និងជួយ�ឳ្យមានតគុល្យភាព្វកិារែ្ឋ។ ដស្ង 
យល់ដ្មទេៀតសូម្ូរល ទគហេំពរ័  
YesOnProp30.com។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាសទៅ 
 ក្គុងវធិាន ការទនះគឺមាននយ័ 
ថា ៖ រែ្ឋនតឹងបតរូវែំទឡើងពន្ធបោក្់រំ�ូល 
ផ្្ទ ល់ខលៃួនទលើអ្កបងព់ន្ធណ្ដែលមាន 
បោក្់រំ�ូលខ្ពស់ សំរាបប់ោពីំរឆ្ា ំនិងពន្ធ 
េំនិញលក ់ទ្រញសំរាបប់នួឆ្ា។ំ  បោក ់
្រំ�ូលពន្្ធ ្មីទនះនតឹងអា្រមានសំរាប ់
្តល់ែល់កម្មវធិីនានាទៅក្គុង្វកិារែ្ឋ។

ពន្ធបទណ្ត ះឤសន្ សំរាប់្ តល់្វកិា ការអបរ់។ំ 
ការ្តល់្វកិាខ្ងសគុវតថាិភាពោធារ�ៈរាមមូលដ្្ឋ ន ដែលអះឤង។ 
ការ្តួ្រទ្តើមការដកដបបរែ្ឋធម្មនគុញ្ញ។

សំរាបព់ត័ម៌ានបដនថាម
បបឆាងំ
No on 30—អ្កកាលីហ្័រញ៉ាសំរាប ់ការ 
ដកេបមង ់និងការងារ, មនិដមនពន្ធទេ។  
925 University Avenue
Sacramento, CA 95825
(866) 955-5508
info@StopProp30.com
www.StopProp30.com

គាបំេ
Ace Smith
Yes on Proposition 30
2633 Telegraph Avenue #317
Oakland, CA 94612
(510) 628-0202
YesOnProp30@TakeAStandCA.com
YesOnProp30.com

សំរាបព់ត័ម៌ានបដនថាម
បបឆាងំ
អ្កកាលីហ្័រញ៉ា សំរាបត់ំឡាភាព និង 

គ�ទនយ្យភាពរដ្្ឋ ភោិល។

គាបំេ
អ្កបងព់ន្ធសំរាបគ់�ទនយ្យភាពរដ្្ឋ  
ភោិល
(916) 572-7111
info@accountableca.org
www.accountableca.org

េឡហីករ�៍ េឡហីករ�៍ 

សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្ សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្

ការបទងកាើនពន្ធទលើបោករ់កោនទប្រើនជាង $250,000 ្រំនួនបោពីំរឆ្ា ំនិងពន្ធថ្លៃលកែូ់រទដ្យ 
¼ ទសន ្រំនួនបនួឆ្ា ំទែើម្ ី្ តល់្វកិាឲ្យោលាទរៀន។  ការ្តល់្វកិាខ្ងសគុវតថាិភាពោធារ
�:រាមមូលដ្្ឋ ន ដែលអះឤង។  ឥេ្ធិពលហិរញ្ញ វតថាគុៈ ពន្ធបោក្់រំ�ូលរបស់រែ្ឋដែលទកើន 
រហូតែល់ឆ្ា ំ2018-19 ជាមធ្យមបបដហល $6 ទកាែិ  ជាបបចាឆ្ំា ំ្រំនួនពីរបឆ្ីាខំ្ងមគុខ។   
បោក្់រំ�ូលដែលមានសំរាបគ់ំទរាង្វកិាថនការ្តល់្វកិារបស់រែ្ឋ។  ក្គុងឆ្ា ំ2012-13 
ដែលោនបំរគុងកាតប់នថាយការ្រំណ្យ ជា្រំបង្រំទពាះកម្មវធិីអបរ់ ំនតឹងមនិទកើតទឡើងទេ។

ទស្រកតីសទងខេប           ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត

ោថា បនាគំទរាង ្ វកិារែ្ឋ រយ:ទពលពីរ-ឆ្ា។ំ  ក�ំត្់របាបសំ់រាបក់ារេូរទ្តនូ់វការ្ំរណ្យ 
្្មី ទហើយអភោិលរែ្ឋកាតប់នថាយគំទរាង្វកិា ក្គុងភាព ឤសន្ហិរញ្ញ វតថាគុ។  រដ្្ឋ ភោិលមូល 
ដ្្ឋ ន ឤ្របតូរការអនគុវតតន្៍របាប ់ថនការបគបប់គងកម្មវធិីរែ្ឋោន្តល់្វកិា។  ឥេ្ធិពលហិរញ្ញ វតថាគុ:  
ពន្ធបោក្់រំ�ូលរែ្ឋថនការលកែូ់រ្រគុះ្យ បបដហល $200 លានជាបបចាឆ្ំា ំទដ្យមានការ 
ទកើនទឡើងបសបគ្ាថនការ្តល់្វកិា ឲ្យរដ្្ឋ ភោិលមូលដ្្ឋ នខលៃះ។  ទ្្សងៗទេៀត ឤ្រនតឹង មាន 
ការផ្លៃ ស់បតូរខ្លៃ ងំទប្រើនទេៀត ក្គុងគំទរាង្វកិារបស់រែ្ឋ និងរដ្្ឋ ភោិលមូលដ្្ឋ ន ឤបស័យ 
ទៅទលើការសំទរ្រទៅអនាគត ទដ្យមននតីោធារ�:។

ទស្រកតីសទងខេប            ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត

គំទរាង្វកិារែ្ឋ។ រដ្្ឋ ភោិលរែ្ឋ និងមូលដ្្ឋ ន។ ការ្តួ្រទ្តើមការ
 

ដកដបបរែ្ឋធម្មនគុញ្ញ  និងលកខេនតិកៈ។

មគ្គុទេ្ទសកទ៍ោង-ឆាបរ់ហ័ស | 5

បាទ/ចាស ទេ

បេឆំាងគំាទេ

បាទ/ចាស ទេ

បេឆំាងគំាទេ

សប្រជាមតិ

30
សប្រជាមតិ
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សំទ�ើ បបជាមតិ32 ផ្ត ្រប់ោក ់
្រំ�ងរវាងបករុមមាន្ល 

បបទោជនពិ៏ទសស និងអ្ក នទោ ោយ 
ឳ្យែល់កំរតិដែល្របាបរ់ែ្ឋធម្មនគុញ្ញអនគុញ្្ញ ត។  
 ហាមឃាតម់និឳ្យមានការ ទធ្ើវភិាគទ្នពោី 
ជីវកម្ម និង សហជីព ទៅ ឳ្យអ្កនទោោយ។ 
ហាមឃាតម់និឳ្យមានការទធ្ើវភិាគទ្នពីអ្ក 
ទ ៉៉ា ការរែ្ឋទៅឳ្យអ្កនទោោយ។  បពា្ឈបក់ារ 
កាតប់ោកពី់បញី្បោកដ់ខសំរាបន់ទោោយ។  
ទធ្ើវភិាគទ្នទ្ងំអស់ ជាការស្ម័បគ្រិតត។  
គា្ម នការ បទញច ៀសពន្ធដ្រ គា្ម នការទលើក 
ដលង។ ទោះ ទឆ្ាត ោេ/ចាស ទែើម្សំីអាត 
Sacramento។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាស ទៅ 
ក្គុងវធិាន ការទនះគឺមាននយ័ 

ថា ៖ សហជីព និងោជីវកម្មមនិ អា្រ ទបបើ 
បោក ់កាតពី់បោកដ់ខសមាជិកសំ រាបទ់គាល 
បំ�ងនទោោយ។ សហជីព ,   ោជីវកម្ម  
និងអ្កទ ៉៉ា ការរដ្្ឋ ភោិលអា្រនតឹងជាកម្មវតថាគុ សំរាបក់ារហាមឃាតដ់្្ក ្ វកិាទឃាសនា 
បដនថាមទេៀត។

សំទ�ើ បបជាមតិ 32 មនិដមន 
ដកេបមងទ់េ— គឺវាទលើក ដលង 

ពា �ិជ្កម្មកំពូល Super PACs និងពា �ិ
ជ្កម្មធំៗរាបព់ានទ់េៀតពីខមាបរារបស់វា េន ្
េតឹមគ្ាទនះវាកអ៏នគុវតតការហាមឃាតម់កទលើ 
ពលរែ្ឋទធ្ើការ និងសហជីពរបស់ ទគ។ វាជា 
ទរឿងអយគុតតិធមណ៏្ស់, មនិមានតគុល្យភាព  
ទហើយវាមនិ យកបោកទ់្រញពីនទោោយ 
ទេ។ សម្ពន័្ធនសតីអ្កទោះទឆ្ាតជំរគុញឳ្យទោះ
ទឆ្ាត ទេ!

សំទ�ើ បបជាមតិ 33 គឺជាកល 
ល្្ិររបស់បករុមហ៊គុនធានារា៉ាបរ់ងែ ៏

គួរឳ្យខក្ិរតតមយួ។  បករុមហ៊គុនធានារា៉ាបរ់ងោន 
្រំណ្យបោករ់ាបល់ានែគុលាលៃ រទែើម្ឳី្យទគ  អនគុ 
មត័្របាបប់សទែៀងគ្ាទនះទៅឆ្ា ំ2010—អ្ក 
ទោះទឆ្ាតោនទធ្ើឳ្យវាបរាជយ័។ សំទ�ើ បបជា 
មតិ 33 អនគុញ្្ញ ត ឳ្យធានាការតីំទលើងបគុព្លាភ 
ធានារា៉ាប ់រងែល់អ្កទបើកបរដែលមានការ 
េេួលខគុស បតរូវរហូតែល់ $1,000, អយគុតតិធម ៏
ដ្ក ់េ�្ឌ កម្មែល់ពលរែ្ឋដែលឈបទ់បើកបរ 
ទដ្យមូលទហតគុបសប្របាប។់ អ្កទបបើបោស់ 
ជំទ្ស់ និង សំទ�ើ របបជាមតិ 33។ 

ពលរែ្ឋ កាលីហ្័រញ៉ាដែលមានការ 
ធានារា៉ាបរ់ងរ្យនតេេួលោន 

ការបញចគុ ះតំថលសំរាបប់គុព្លាភធានារា៉ាបរ់ង 
ទដ្យការទធ្ើរាម្របាប។់  កប៏៉ាគុដនត ទបើអ្កបតូរ 
បករុមហ៊គុនធានារា៉ាបរ់ង អ្កនតឹងោតប់ងក់ារ 
បញចគុ ះតំថលទនាះ។ សំទ�ើ បបជាមតិ 33  
អនគុញ្ញតឳ្យអ្កមានទសរភីាពផ្លៃ ស់បតូរបករុម 
ហ៊គុនធានារា៉ាបរ់ង ទហើយរកសាការបញចគុ ះតំថល 
របស់អ្ក។ សំទ�ើ បបជាមតិ 33 ទធ្ើឳ្យបករុម
ហ៊គុនធានារា៉ាបរ់ងមានការបបកូតបបដជងគ្ា, 
ជួយ�បញចគុ ះតំថលកំរតិទ្ប, និងធារា៉ាបរ់ងអ្ក 
ទបើកបរោនកានដ់តទប្រើនទេៀត។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិាន ការ ទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖ នតឹងគា្ម ន អ្ីដបបបបរួល 

ទៅទលើ្របាបដ់ែលមានមកអំពីការបតរួតបរា 
ទលើ  លេ្ធភាពរបស់សហជីព និងោជីវកម្ម 
ក្គុងការទបបើបោកក់ាតពី់បោកដ់ខរបស់សមា 
ជិកសំរាបទ់គាលបំ�ងនទោោយ។ 
សហជីព ,   ោជីវកម្ម  និងអ្កទ ៉៉ា ការរដ្្ឋ ភ ិ
ោលអា្រនតឹងបនតជាកម្មវតថាគុ អនគុវតតរាម្របាប ់
្វកិាសំរាបក់ារទឃាសនាដែលមាន មក 
ទហើយ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិានការ  ទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖ ធានាការអីា្របនត 

្តល់ការបញចគុ ះតំថលែល់អតិ្ិជនធានារា៉ាប ់
រងរ្យនតរយៈទពលយូររបស់ទគ ោនតទេៀត 
កប៏៉ាគុដនតនតឹងបនតហាមមនិឳ្យ្តល់ការបញចគុ ះតំថល
ទៅឳ្យអតិ្ិជន្្មីដែលបតូរពីអ្កធានាការ ី

 ទ្្សងទេៀត។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាសទៅ 
ក្គុងវធិាន ការទនះគឺមាននយ័ 

ថា ៖ បករុមហ៊គុនធានារា៉ាបរ់ងអា្រ្តល់ជូន 
អតិ្ិជន្្មីនូវការបញចគុ ះតំថលសំរាបប់គុព្លាភ 
ធានារា៉ាបរ់ងសំរាបរ់្យនតទដ្យដ្អែកទលើ 
្រំនួនឆ្ាកំ្គុងរយៈទពលបោឆ្ំាមំគុនដែលអតិ 
្ិជនមានការធានារា៉ាបរ់ង។

34 ធានាថាទយើងមនិដែល 
បបហារជីវតិជនគា្ម នទទ្សទដ្យ 

ជំនួសវញិជាមយួការបំទភលៃ្រសនយារបស់ 
កាលីហ្័រញ៉ា គឺការដ្កព់ន្ធនាគារមយួជីវតិ 
ទដ្យគា្ម នលេ្ធភាពទដ្ះដលងទដ្យមាន 
លកខេខ�្ឌ ។ សំទ�ើ បបជាមតិទនះទធ្ើឳ្យ 
ឃាតករទធ្ើការ ទហើយបងសំ់�ងខូ្រខ្ត 
ទៅឳ្យជនរងទបគាះដែលបញ្្ទដ្យតគុលា 
ការ។ 34 សំថ្របោកព់ន្ធដ្រដែលហិន 
ទហា្រ ទហើយចាតដ់្រងបោក ់$100 លាន 
ែគុលាលៃ រទៅឳ្យអាជាញា ធរមានសមតថាកិ្រចទដ្ះ 
បោយ សំ�គុំ ទរឿងរទំលាភ និងឃាតកម្ម។

វភិាគទ្នខ្ងនទោោយ រាមរយ:ការកាតពី់បោកដ់ខ។  
វភិាគទ្នទៅឲ្យទបកខេជន។  
លកខេនតិកៈ្តួ្រទ្តើម។ 

សំរាបព់ត័ម៌ានបដនថាម
បបឆាងំ
Chris Dombrowski
ទោះទឆ្ាត ទេ  ទលើបបជាមតិ 32, ឧបតថាម្ភ គាបំេ 

ទដ្យបករុមអ្កអបរ់,ំ បករុមពនលៃតអ់គ្ិភយ័, 
និទោជិកោលា, អ្ក្តល់ការបំទរ ើដ្ទ្សំគុខ 
ភាព, មននតីប៉ាលិូស  និងអង្ការពលកម្មបបឆាងំ  
្រំទពាះការទលើកដលងពិទសសពី្វកិាសំរាប ់
ទឃាសនាបគបបគងសំរាបរ់មួោជីវកម្មបករុម 
អ្កមានប្លបបទោជនពិ៏ទសស។

1510 J Street, Suite 210
Sacramento, CA 95814
(916) 443-7817
info@VoteNoOn32.com
www.VoteNoOn32.com

គាបំេ
ោេ/ចាស ទលើបបជាមតិ 32—បពា្ឈប ់

បោកពី់បករុមមាន្ល បបទោជន ៏
ពិទសសឥឡូវទនះ។ គាបំេទដ្យមាច ស់ 
ពា�ិជ្កម្មខ្្តតូ្រ, កសិករ, អ្កអបរ់ ំ
និងអ្កបងព់ន្ធដ្រ។ 

(800) 793-6522
info@yesprop32.com
www.yesprop32.com

សំរាបព់ត័ម៌ានបដនថាម
បបឆាងំ
យគុេ្ធនាការទឃាសនាឃាលៃ ទំមើលអ្កទបបើបោស់
(310) 392-0522
VoteNo@StopProp33.org
www.StopProp33.org

គាបំេ
ោេ/ចាស ទលើបបជាមតិ 33—2012  

្របាបក់ារបញចគុ ះតំថលបករុមហ៊គុនធានារា៉ាបរ់ង
1415 L Street, Suite 410
Sacramento, CA 95814
(916) 448-3444
info@yesprop33.com
www.yesprop33.com

េឡហីករ�៍ េឡហីករ�៍

សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្ សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្

ដ្កក់ំរតិែល់សហជីព ពីការទបបើ្វកិាកាតពី់បោកដ់ខ សំរាបទ់គាលបំ�ងនទោោយ។  
អនគុវតតទៅទលើកំរតិការទបបើែូ្រគ្ា ្រំទពាះការកាតពី់បោកដ់ខ ទបើសិន មានកាតទ់ដ្យោរជីវកម្ម 
ឬអ្កទ ៉៉ា ការឲ្យរដ្្ឋ ភោិល។  ដ្កក់ំរតិែល់សហជីព និងោរជីវកម្ម ទធ្ើវភិាគទ្នទៅឲ្យ ទបកខេ

 ជន និង សហគមនរ៍បស់ទគ។  កំរតិែល់អ្កទ ៉៉ា ការឲ្យរដ្្ឋ ភោិល ទធ្ើវភិាគទ្នទែើម្ទីបជើស
 ទរ ើសនាយកជាបទ់ឆ្ាត ឬគ�កមា្ម ធិការរបស់ទគ។  ឥេ្ធិពលហិរញ្ញ វតថាគុ :  ការ្រំណ្យោន 

ទកើនទឡើង ្ំរទពាះរែ្ឋ និងរដ្្ឋ ភោិលមូលដ្្ឋ ន—ឤ្រនតឹងហួសពី $1 លានជាបបចាឆ្ំា—ំទែើម្ ី
បបតិបតតិ និងបបបពតឹតតិរាមទស្រកតីែំរវូរបស់វធិានការ។

ទស្រកតីសទងខេប           ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត

ការផ្លៃ ស់បតូរ្របាបប់្រចគុប្ន្ អនគុញ្្ញ តឲ្យបករុមហ៊គុនធានារា៉ាបរ់ង កំ�តែំ់ថឡទោងទៅទលើថាទតើ
អ្កទបើកបរធាលៃ បម់ានការធានា រា៉ាបរ់ងពីមគុន ជាមយួនតឹងបករុមហ៊គុនធានារា៉ាបរ់ង។  អនគុញ្្ញ តភាគ
ថនការ្រគុះថ្លៃទៅឲ្យអ្កទបើកបរ ដែលមានការធានារា៉ាបរ់ងខលៃះពីមគុន។  អនគុញ្្ញ តឲ្យែំទឡើងែំថឡ 
សំរាបអ្់កទបើកបរដែលគា្ម នបបវតតិថនការរា៉ា បរ់ងជាបនតមក។  ឥេ្ធិពលហិរញ្ញ វតថាគុ :  បបដហលជា 
គា្ម នឥេ្ធពិល ហិរញ្ញ វតថាគុខ្លៃ ងំកាលៃ  ទៅទលើពន្ធបោក្់រំ�ូលថនថ្លៃបងធ់ានារា៉ាបរ់ងរបស់រែ្ឋទេ។

ទស្រកតីសទងខេប     ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត

បករុមហ៊គុនធានារា៉ាបរ់ងរ្យនត។  ែំថឡថនការធានារា៉ាបរ់ង 
ទោងទៅទលើបបវតតិរបស់អ្កទបើកបរ។  
លកខេនតិក:្តួ្រទ្តើម។ 

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាស ទៅ 
ក្គុងវធិាន  ការទនះគឺមាននយ័ 

ថា ៖ គា្ម នជនទល្មើសអា្របតរូវោនកាតទ់ទ្ស 
បបហារជីវតិទបកាម្របាបរ់ែ្ឋ។ ជនទល្មើសដែល 
ប្រចគុប្ន្ទនះទបកាមការកាតទ់ទ្សបបហារជីវតិ 
អា្រនតឹងបតរូវកាតទ់ទ្សោរជា្្មី ទៅ ជាការជាប ់
ទទ្សមយួជីវតិទដ្យគា្ម នលេ្ធភាពទដ្ះដលង 
ទដ្យមានលកខេខ�្ឌ ។ រែ្ឋនតឹង្តល់បោកស់រគុប 
$100 ែគុលាលៃ រជាមូលនិធិទៅឳ្យេីភ្ាកង់ារអាជាញា  
ធរមូលដ្្ឋ នអំឡគុងទពលបនួឆ្ាទំបកាយ។

6  | មគ្គុទេ្ទសកទ៍ោង-ឆាបរ់ហ័ស

បាទ/ចាស ទេ

បេឆំាងគំាទេ

បាទ/ចាស ទេ

បេឆំាងគំាទេ

សប្រជាមតិ

34
សប្រជាមតិ

32
សប្រជាមតិ

33

មគ្គុទេ្ទសកទ៍ោង-ឆាបរ់ហ័ស

http://www.yesprop32.com/
http://www.VoteNoOn32.com/
http://www.yesprop33.com/
http://www.StopProp33.org/


សំទ�ើ បបជាមតិ35 រាមពិត 
គំរាមកំដហងមនគុស្សគា្ម នទទ្ស 

កំហគុសជាទប្រើននាក។់ “កូនរបស់ខញាគុ ដំែល 
បំទរ ើកងក្គុងទោធា ទហើយ ឥឡូវទនះ្ូរលទរៀន 

 មហាវេិយាល័យ អា្របតរូវទគពាកផ់្លៃ កអ្ក 
ជួញែូរមនគុស្សខគុស្របាបទ់ហើយបតរូវដត្រគុះបញ្
ជីជាជនបបបពតឹតតបេទល្មើស្លៃូវទភេទបើសិនជា

 ខញាគុ ំឧបតថាម្ភបោកដ់ែលខញាគុ ំរកោន្តល់ទសវា 
ទបសើបបោល។”
—Maxine Doogan
សូមទោះទឆ្ាត ទេ។

ោេ/ចាស ទលើសំទ�ើ បបជាមតិ 
35—បពា្ឈបក់ារជួញែូរ 

មនគុស្សខគុស្របាប។់ ការពារការទកង 
បបវញ័ច ្លៃូវទភេកគុមារ។ អ្កជួញែូរបងខេំនសតី 
និងកគុមារឳ្យលករ់ាងកាយរបស់ទគទៅរាម 
ែង្លៃូវ និងរាម បណ្ត ញអនឡាញ។ 
សំទ�ើ បបជាមតិ 35 វាយតប  ជាមយួនតឹង 
ការកាតទ់ទ្សែត៏តឹងរ តឹងបំ គ្ុត,  ជួយ�អ្ករង 
ទបគាះ, ការពារកគុមាររាមបណ្ត ញអនឡាញ។  
អ្កទៅរស់ពីការជួញ ែូរ;  អ្កគាបំេកគុមារ និង 
ជនរងទបគាះជំរគុញឳ្យទោះទឆ្ាត ោេ/ចាស 
ទលើសំទ�ើ បបជា មតិ 35។ 

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិាន  ការទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖ ការ ដ្កេ់�្ឌ កម្ម 

ដ្្កឧបកិែ្ឋសំរាបក់ារជួញែូរ មនគុស្សខគុស  
្របាបន់តឹងទៅមានឥេ្ធិពល។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាស 
 ទៅក្គុងវធិាន ការទនះគឺមាន 
នយ័ថា ៖ កាតទ់ទ្សឳ្យជាបគ់គុកយូរ និង 
បងពិ់នយ័ទប្រើនសំរាបប់បបពតឹតតិឧបកិែ្ឋកម្ម

 ជូញែូរមនគុស្សខគុស្របាប។់ 

34 ធានាថាទយើងមនិដែល 
បបហារជីវតិជនគា្ម នទទ្សទដ្យ 

ជំនួសវញិជាមយួការបទំភលៃ្រសនយារបស់ 
កាលីហ្័រញ៉ា គឺការដ្កព់ន្ធនាគារមយួជីវតិ 
ទដ្យគា្ម នលេ្ធភាពទដ្ះដលងទដ្យមាន 
លកខេខ�្ឌ ។ សំទ�ើ បបជាមតិទនះទធ្ើឳ្យ 
ឃាតករទធ្ើការ ទហើយបងសំ់�ងខូ្រខ្ត 
ទៅឳ្យជនរងទបគាះដែលបញ្្ទដ្យតគុលា 
ការ។ 34 សំថ្របោកព់ន្ធដ្រដែលហិន 
ទហា្រ ទហើយចាតដ់្រងបោក ់$100 លាន 
ែគុលាលៃ រទៅឳ្យអាជាញា ធរមានសមតថាកិ្រចទដ្ះ 
បោយ សំ�គុំ ទរឿងរទំលាភ និងឃាតកម្ម។

កាលីហ្័រញ៉ា គឺក្សយ័ធន។ 
សំទ�ើ បបជាមតិ 34 អស់ថ្លៃ  

ែល់អ្កបងព់ន្ធ្រំនួន $100 លានរយៈ 
ទពល បនួឆ្ា ំទហើយទប្រើនលាន ែគុលាលៃ រដ្ម  
ទេៀត រយៈទពលយូរ។ អ្កបងព់ន្ធនតឹងបង ់
ោ៉ា ង ទហា្រណ្ស់ $50,000 ែគុលាលៃ រ 
បបចាឆ្ំា ំ្តល់ការដ្ទ្សំគុខភាពបបចាជីំវតិ 
/លំទៅដ្្ឋ នែល់ឃាតករដែលទធ្ើទ្រគុ� 
កម្ម, រទំលាភ ទហើយសំឡាបក់គុមារ,  ប៉ាូលិស, 
មារា និង បិរា។ DA’s, នាយកតបមរួត តំបន ់
និង ប៉ាូលិស នោិយថា ទោះទឆ្ាត ទេ។.

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិាន  ការទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖ជនទល្មើសមយួ្រំនួន 

 បតរូវោន្តនា្ទ ទទ្ស សំរាបឃ់ាតកម្មអា្រ 
បនតកាតទ់ទ្សបបហារជីវតិ។ សភាពថន 
ជនទល្មើសប្រចគុប្ន្ទបកាមការកាតទ់ទ្ស 
បបហារជីវតិនតឹងមនិដបបបបរួលទឡើយ។ រែ្ឋ 
នតឹងមនិតំរវូឳ្យ្តល់េីភ្ាកង់ារអាជាញា ធរមូល 
ដ្្ឋ ននូវមូលនិធ ិ បដនថាមទេៀតទឡើយ។ 

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាស ទៅ 
ក្គុងវធិាន  ការទនះគឺមាននយ័ 

ថា ៖ គា្ម នជនទល្មើសអា្របតរូវោនកាតទ់ទ្ស 
បបហារជីវតិទបកាម្របាបរ់ែ្ឋ។ ជនទល្មើសដែល 
ប្រចគុប្ន្ទនះទបកាមការកាតទ់ទ្សបបហារជីវតិ 
អា្រនតឹងបតរូវកាតទ់ទ្សោរជា្្ម ីទៅ ជាការជាប ់
ទទ្សមយួជីវតិទដ្យគា្ម នលេ្ធភាពទដ្ះដលង 
ទដ្យមានលកខេខ�្ឌ ។ រែ្ឋនតឹង្តល់បោកស់រគុប 
$100 ែគុលាលៃ រជាមូលនិធិទៅឳ្យេីភ្ាកង់ារអាជាញា  
ធរមូលដ្្ឋ នអំឡគុងទពលបនួឆ្ាទំបកាយ។

ទទ្សបបហារជីវតិ។  លកខេនតិក:្តួ្រទ្តើម។
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េឡហីករ�៍ េឡហីករ�៍

សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្ សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្

លគុបបំោតទ់ទ្សបបហារជីវតិ និងជំនួសវាជាមយួនតឹងការជាបគ់គុកមយួជីវតិ ទដ្យមនិឤ្រ
 

 មានលកខេខ�័្ឌ ការទដ្ះដលងទឡើយ។  អនគុវតតបកទបកាយ ទៅទលើទទ្សបបហារជីវតិជា 
ធរមាន។  ្ តល់បោក ់$100 លាន ទៅឲ្យភ្ាកង់ារ នគរោល សំរាបក់ារទស៊ើបអទងកាតឃាតកម្ម 
និងករ�ីការរទំលាភ្លៃូវទភេ។  ឥេ្ធិពលហិរញ្ញ វតថាគុ :  ការសន្សបំោក ់ជាហូរដហរបស់រែ្ឋ និង

 ទខ្នធី បបដហល $130 លានជាបបចាឆ្ំា ំក្គុងទពលពីរបីឆ្ា ំដែលឤ្រនតឹងខគុសគ្ាទដ្យែប់
លានែគុលាលៃ រ។  រែ្ឋ្រំណ្យមយួែង $100 លាន សំរាបប់ោកស់ម្ទ្នឲ្យនគរោល 
មូលដ្្ឋ ន។

ទស្រកតីសទងខេប           ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត

បទងកាើនការកាតទ់ទ្សឲ្យជាបព់ន្ធនាគារ និងផ្កពិនយ័ សំរាបក់ារជាប ់ទទ្សបេការជួញ 
មនគុស្ស។  អ្កជាបទ់ទ្សថនបេការជួញមនគុស្ស ែំរវូឲ្យ្រគុះបញី្ជាេគុរជន្លៃូវទភេ។ េគុរជន 
្លៃូវទភេដែលោន្រគុះបញច ី ែំរវូឲ្យទបើកសំដែងសកម្មភាព និងភនិភាគ ទៅរាម អគុិនេរ័�ិត។  
ឥេ្ធិពលហិរញ្ញ វតថាគុ :  រែ្ឋ និងរដ្្ឋ ភោិលមូលដ្្ឋ ន ្រំណ្យពីរបី លានែគុលាលៃ រជាបបចាឆ្ំា ំ

 សំរាបទ់ដ្ះបោយបេទល្មើសការជួញមនគុស្ស។  បោក្់រំ�ូលការផ្កពិនយ័បបចាឆ្ំា ំ 
ឤ្រនតឹងោនបទងកាើន នូវ្រំនួនបសទែៀងគ្ា ដែលទបតៀមេគុកជាបឋមសំរាបជ់នរងទបគាះថនការ 
ជួញមនគុស្ស។

ទស្រកតីសទងខេប                  ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត

ការជួញែូរមនគុស្ស។  ទទ្សបញ្ញតតិ។  លកខេនតិក:្តួ្រទ្តើម។

មគ្គុទេ្ទសកទ៍ោង-ឆាបរ់ហ័ស | 76  | មគ្គុទេ្ទសកទ៍ោង-ឆាបរ់ហ័ស

បាទ/ចាស ទេ
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បាទ/ចាស ទេ

បេឆំាងគំាទេ
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សំ.ប្រជាមតិ

38

បញចូ លទឡើងវញិនូវទគាលបំ�ង 
ទែើមថន ្របាបដ់្រងពីបេទល្មើសបែីង 

ទដ្យទផ្ត តទលើឧបកិែ្ឋកម្មហតឹងសា។ អ្ក 
បបបពតឺតបេទល្មើសប្រដំែលៗថនអំទពើឧបកិែ្ឋ 
កំរតិធ្ងន ់ឬ ហតឹងសាេេួលទទ្សជាបព់ន្ធនា 
គារមយួជីវតិ។ ជនទល្មើសអហតឹងសាេេួល  
ទទ្សពីរែងថនការកាតឳ់្យជាបព់ន្ធនាគារ 
ធម្មរា។ សំថ្របោកទ់លើ $100,000,000 
បបចាឆ្ំា ំទហើយធានារកសាអ្ករទំលាភទគ, 
ឃាតករ, និងឧបកិែ្ឋជនទបគាះថ្ាកទ់្្សងៗ 
ទេៀតឳ្យ ទៅក្គុងពន្ធនាគារមយួជីវតិ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាសទៅ 
ក្គុងវធិាន ការទនះគឺមាននយ័ 

ថា ៖ ជនបបបពតឹតតបេទល្មើសខលៃះដែលមានការ 
្តនា្ទ ទទ្សឧបកិែ្ឋកំរតិធ្ងនធ់្ងរ ឬហតឹងសាពីរែង 
ពីមគុនមក ទហើយបបបពតឹតតិអំទពើឧបកិែ្ឋមយួ្រំនួន 
មនិធ្ងនធ់្ងរ មនិហតឹងសានតឹងបតរូវទគកាតទ់ទ្សរយៈ 
ទពលខលៃីទៅក្គុងពន្ធនាគាររែ្ឋ។ ជាបដនថាម ជន 
បបបពតឹតតបេទល្មើសខលៃះដែលមានការ្តនា្ទ ទទ្ស 
ឧបកិែ្ឋ កំរតិធ្ងនធ់្ងរ ឬហតឹងសាពីរែងពីមគុនទហើយ

 ប្រចគុប្ន្ទនះកំពគុងជាបទ់ទ្សមយួជីវតិសំរាប ់
ការ្តនា្ទ ទទ្សទប្រើនែងកំរតិមនិធ្ងនធ់្ងរ មនិ 
ហតឹងសា  អា្រកាតទ់ទ្សទឡើងវញិឳ្យជាបព់ន្ធនា
គាររយៈទពលខលៃ។ី 

សំទ�ើ បបជាមតិ 36 នតឹងបទញចញ 
ឧបកិែ្ឋ ជនទបគាះថ្ាកពី់ពន្ធធនា

គារដែលទគបតរូវោនកាតទ់ទ្សជាបគ់គុកមយួ 
ជីវតិទដ្យោរបបវតតិឧបកិែ្ឋកម្មែយូ៏រទពល 
របស់ទគ។ ការទ្តើមបបជាសិេិ្ធមានគគុ� វបិតត ិ
ខ្លៃ ងំណ្ស់ដែលឧបកិែ្ឋជនទ្ងំទនាះនតឹងបតរូវ 
បទញចញពីពន្ធធនាគារទដ្យគា្ម នការទមើល 
បគបប់គង! ្ូរលរមួជាមួយួបករុមតបមរួតកាលី 
ហ្័រញ៉ា  ប៉ាូលីស, រែ្ឋអាជាញា , និងបករុមអ្ករង 
ទបគាះទដ្យឧបកិែ្ឋកម្ម ក្គុងការទោះទឆ្ាត ទេ 
ទលើសំទ�ើ បបជាមតិ 36។

សំទ�ើ បបជាមតិ 37 គឺជាដ្ន 
ការ បេិ ផ្លៃ កទលើ្រំ�ីអាហារ  ែ ៏

គួរ ឳ្យខក្ិរតត មានគគុ�វបិ្តតិ ោ៉ា ង សគុីជំទៅ 
នតឹងទពញទៅទដ្យការទលើកដលងនានាសំរាប ់
បករុមគា្ម ន្លបបទោជនពិ៏ទសសនិងការ 
បទញច ៀសពន្ធទ្រញពី្របាប។់ សំទ�ើ បបជាមតិ 
37 នតឹង ៖ បទងកាើតការោិធិបទតយ្យ្្មីមយួក្គុង រដ្្ឋ ភោិលអស់ថ្លៃែល់អ្កបងព់ន្ធរាបល់ាន 
ែគុលាលៃ រ, អនគុញ្្ញ តការ្រំណ្យថ្លៃទលើប�តតឹ ង 
វវិាេបបឆាងំនតឹងកសិករ និងពា�ិជ្កម្មខ្្ត

 
តូ្រ ទហើយតំទឡើងវកិកាយបបតេិញេំនិញរបស់

 
បគរួោរ រាបរ់យែគុលាលៃ រ ក្គុងមយួឆ្ាំៗ ។  
www.NoProp37.com

សំទ�ើ បបជាមតិ 37 ្ តល់ឳ្យទយើង 
 នូវសិេិ្ធែតឹងនូវអ្ីមានក្គុង្រំ�ី

 អាហារដែលទយើងបរទិភាគ  និង្ិរញច តឹម បគរួោររបស់ទយើង។  ជា ការងាយបំ គ្ុតគឺ 
តំរវូឳ្យបិតផ្លៃ កថនអាហារដែល្លិតទដ្យ
ទធ្ើវសិ្កម្មពន្ធគុ, ទែើម្ទីយើងអា្រទបជើសទរ ើស
ថាទតើទយើងគួរេិញ្លិត្លទនាះ ឬោ៉ា ង 
ណ្ ។ ទយើងមានសិេិ្ធែតឹងពីអ្ីទៅក្គុទនាះ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិាន  ការទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖ ជនបបបពតឹតតបេទល្មើស 

ខលៃះដែលមានការ្តនា្ទ ទទ្សឧបកិែ្ឋកំរតិធ្ងន ់
ធ្ងរ ឬហតឹងសាពីរែងពីមគុនមក ទហើយបបបពតឹតតិ

 អំទពើឧបកិែ្ឋ្្មីអា្រ ទៅបនតេេួលការជាប ់
ទទ្សមយួជីវតិ។ ជាបដនថាមជនបបបពតឹតតបេ 
ទល្មើសដែលមានការ្តនា្ទ ទទ្សឧបកិែ្ឋកំរតិ 
ធ្ងនធ់្ងរ ឬហតឹងសាពីរែងពីមគុន ទហើយប្រចគុប្ន្

 ទនះកំពគុងជាបទ់ទ្សមយួជីវតិសំរាបក់ារ 
្តនា្ទ ទទ្ស មនិធ្ងនធ់្ងរ មនិហតឹងសា  អា្រនតឹង 
បនតជាបទ់ទ្សសំរាបទ់ពលទៅសល់ទ្ងំ 
ប៉ាគុនា្ម នថនទទ្សមយួជីវតិរបស់ទគ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិាន  ការទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖ អាហារវសិ្កម្មពន្ធគុ 

ដែលលកទ់ៅក្គុងរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា គួរទៅបនត 
មនិមានបិតផ្លៃ កជាកល់ាកែូ់្ររាម ការតំរវូ 
ទឡើយ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាស 
 ទៅក្គុងវធិាន ការទនះគឺមាន  
នយ័ថា ៖ អាហារវសិ្កម្មពន្ធគុដែលលកទ់ៅ 
ក្គុងរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា គួរបតរូវដតមានបិេផ្លៃ ក 
ជាកល់ាកជ់ាអាហារវសិ្កម្មពន្ធគុ ។

សំទ�ើ បបជាមតិ 38 ទធ្ើឳ្យោលា 
ជាអាេិភាពទឡើងវញិ។ វាធានា 

នូវ្វកិា្្មីសំរាបសិ់ស្សទដ្យផ្្ទ ល់ទៅកាន ់
ោលាោធារ�ៈរាមមូលដ្្ឋ នទែើម្ដី្ក ់
ឳ្យមានវញិនូវ្វកិាោន កាតប់នថាយ ទហើយទធ្ើ 
ឳ្យបបទសើរទឡើងវញិលេ្ធ្លថនការអបរ់។ំ  
សំទ�ើ បបជាមតិ 38 ហាមឃាត ់អ្ក 
នទោោយទ្ងំឡាយទៅ Sacramento 
មនិឳ្យប៉ាះពាល់បោកទ់នាះទឡើយ។ ទស្រកតី  
សំទរ្រក្គុងការ្រំណ្យបតរូវទធ្ើទឡើងរាមមូល
ដ្្ឋ នជាមយួនតឹងការដ�នាទំោបល់ ពី 
សហគមន ៏និង ការតំរវូគ�ទនយ្យភាព ខ្លៃ ងំ  
រមួទ្ងំសវនកម្មឯករាជ្យ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាស ទៅ 
ក្គុងវធិាន  ការទនះគឺមាន 

នយ័ថា ៖ កំរតិពន្ធ្រំ�ូលបបចាឆ្ំាផំ្្ទ ល់ 
ខលៃួនរែ្ឋនតឹងទកើនសំរាបរ់យៈទពល12 ឆ្ា។ំ  
បោក្់រំ�ូលបដនថាមនតឹងបតរូវទបបើសំរាប ់
ោលា, ការដ្ទ្កំគុមារ,  មទតតយ្យោលា, 
និងការសងបំ�គុ លរែ្ឋ។

្របាបប់បបពតឹតតិទល្មើសបីែង។  េគុរជនបេឧបកតឹែ្ឋប្រំដែលៗ។  ទទ្សបញ្ញតតិ។  
លកខេនតិក:្តួ្រទ្តើម។

សំរាបព់ត័ម៌ានបដនថាម
បបឆាងំ
Mike Reynolds 
រកសាេគុក ្របាបប់េទល្មើសបីែង 
P.O. Box 4163 
Fresno, CA 93744
SaveThreeStrikes.com

គាបំេ
Pedro Rosado
គ�ៈកម្មការសំរាបដ់កេបមង្់របាបប់េ 

ទល្មើសបីែង
(415) 617-9360
pedro@FixThreeStrikes.org
www.FixThreeStrikes.org

សំរាបព់ត័ម៌ានបដនថាម
បបឆាងំ
ទោះទឆ្ាត ទេ ទលើសំទ�ើ  បបជាមតិ 37,  

បពា្ឈបដ់្នការបិតផ្លៃ ក្រំ�ីអាហារ 
ដែលទធ្ើឳ្យខក្ិរតត។ 

(800) 331-0850
info@NoProp37.com
www.NoProp37.com

គាបំេ
Gary Ruskin
កាលីហ្័រញ៉ា  សិេិ្ធក្គុងការែតឹង
5940 College Avenue
Oakland, CA 94618
(213) 784-5656
GaryR@CARightToKnow.org
www.CARightToKnow.org

េឡហីករ�៍ េឡហីករ�៍

សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្ សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្

 ការដកដបប្របាប ់ទែើម្កីាតទ់ទ្ស អស់មយួជីវតិ លគុះបរាដតទៅទពលជាបទ់ទ្សបេឧបកតឹែ្ឋ្្មី 
 គឺធ្ងនធ់្ងរ ឬទឃាទៅ។  ឤ្រនតឹងអនគុញ្្ញ តការកាតទ់ទ្សោ្្មី ទបើការជាប ់ទទ្សបបបពតឹតតិ

 ទល្មើសបីែង មនិជាធ្ងនធ់្ងរ ឬទឃាទៅ។  ឥេ្ធិពលហិរញ្ញ វតថាគុ :  រែ្ឋសន្សបំោក ់បបដហល 
$70 លាន ជាបបចាឆ្ំា ំទៅទលើ ការដកថខខលៃួនជាហូរដហ ទហើយឤ្រសន្សបំោក ់
(ែល់ទៅ $90 លាន) ក្គុងរយ:ទពលពីរបីេសវត្សរខ៍្ងមគុខ។  ការសន្សបំោកទ់្ងំទនះ 
ឤ្រខគុសៗគ្ាោ៉ា ងខ្លៃ ងំ ឤបស័យទៅទលើវធិានការរបស់រែ្ឋទៅទពលអនាគត។

ទស្រកតីសទងខេប                  ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត

 ែំរវូឲ្យមានការដ្កោ់លៃ កឤហារទៅ ឬោនទធ្ើសំរាប ់លកទ់ៅឲ្យអតិ្ិជន ទបើសិនោនទធ្ើមកពី 
ែំណ្ំ ឬសត្ដែលោនផ្លៃ ស់បតូរសំភារ:សំគាល់ពូជ ក្គុងរទបៀបណ្មយួ។  ហាមឃាត ់
ការ្សាយលកនូ់វឤហារដបបទនាះ ឬឤហារោនទធ្ើទ្្សងទេៀត ថាជា “ធម្មជាតិ”។  ្ តល់ការ ទលើក 
ដលង។  ឥេ្ធពិលហិរញ្ញ វតថាគុ :  ការ្រំណ្យរបស់រែ្ឋទកើនទឡើង ចាបរ់ាងំពី ពីរបីរយពានែ់គុលាលៃ រ 
រហូតែល់ទៅជាង $1 លាន ទែើម្ដី្កប់ញ្ញតតិការដ្កោ់លៃ ក ថនឤហារដែលបំថភលៃពូជ។  មនិដត 
ប៉ាគុទណ្ណ ះ ប៉ាគុដនតបបដហលមនិខ្លៃ ងំកាលៃ ទេ ដែលការ្រំណ្យរបស់រដ្្ឋ ភោិល ទែើម្ទីដ្ះបោយ 
ការទល្មើសទៅទបកាមវធិានការ។  

ទស្រកតីសទងខេប                  ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត

ឤហារដែលោនបំថភលៃពូជ។  ការដ្កោ់លៃ ក។  
លកខេនតិក:្តួ្រទ្តើម។ 

8  | មគ្គុទេ្ទសកទ៍ោង-ឆាបរ់ហ័ស

បាទ/ចាស ទេ

បេឆំាងគំាទេ

បាទ/ចាស ទេ

បេឆំាងគំាទេ

សប្រជាមតិ

36
សប្រជាមតិ

37

មគ្គុទេ្ទសកទ៍ោង-ឆាបរ់ហ័ស
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មគ្គុទេ្ទសកទ៍ោង-ឆាបរ់ហ័ស

សំទ�ើ បបជាមតិ 38 ទធ្ើឳ្យោលា 
ជាអាេិភាពទឡើងវញិ។ វាធានា 

នូវ្វកិា្្មីសំរាបសិ់ស្សទដ្យផ្្ទ ល់ទៅកាន ់
ោលាោធារ�ៈរាមមូលដ្្ឋ នទែើម្ដី្ក ់
ឳ្យមានវញិនូវ្វកិាោន កាតប់នថាយ ទហើយទធ្ើ 
ឳ្យបបទសើរទឡើងវញិលេ្ធ្លថនការអបរ់។ំ  
សំទ�ើ បបជាមតិ 38 ហាមឃាត ់អ្ក 
នទោោយទ្ងំឡាយទៅ Sacramento 
មនិឳ្យប៉ាះពាល់បោកទ់នាះទឡើយ។ ទស្រកតី  
សំទរ្រក្គុងការ្ំរណ្យបតរូវទធ្ើទឡើងរាមមូល
ដ្្ឋ នជាមយួនតឹងការដ�នាទំោបល់ ព ី
សហគមន ៏និង ការតំរវូគ�ទនយ្យភាព ខ្លៃ ងំ  
រមួទ្ងំសវនកម្មឯករាជ្យ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាស ទៅ 
ក្គុងវធិាន  ការទនះគឺមាន 

នយ័ថា ៖ កំរតិពន្ធ្ំរ�ូលបបចាឆ្ំាផំ្្ទ ល់ 
ខលៃួនរែ្ឋនតឹងទកើនសំរាបរ់យៈទពល12 ឆ្ា។ំ  
បោក្់រំ�ូលបដនថាមនតឹងបតរូវទបបើសំរាប ់
ោលា, ការដ្ទ្កំគុមារ,  មទតតយ្យោលា, 
និងការសងបំ�គុ លរែ្ឋ។

ទោះទឆ្ាត ទេ ទលើសំទ�ើ បបជា 
មតិ 38 ៖ ទបើអ្ករកោន $17,346 

ក្គុងមយួឆ្ា ំថនបោក្់រំ�ូលជាបព់ន្ធ ពន្ធ 
របស់អ្កទកើន។ សរគុប្ំរនួន $120 មយួរយថម្ភ 
ពានទ់កាាែិ ក្គុងពន្ធ កំរតិខ្ពស់។ គា្ម នការតំរវូទធ្ើ 
ឳ្យសិស្សមានភាភបបទសើរ ក្គុងការសិកសា។ មនិ

 អា្របតូររហូតែល់12 ឆ្ា ំទទ្ះបីជាមយួការ 
លួ្រ បនលៃំកទ៏ដ្យ។  ខូ្រខ្តែល់ពា�ិជ្កម្ម 
ខ្្តតូ្រ, សំឡាបក់ារងារ។ អ្កអបរ់,ំ អ្ក 
បងព់ន្ធ និងពា�ិជ្ករ បែិទសធ សំទ�ើ  
បបជាមតិ 38។ 

សំទ�ើ  បបជាមតិ 39 គឺជា 
កំទ�ើ នពន្ធែស៏ន្ធតឹក សនា្ធ ប ់

$1 មយួរយទកាែ ទលើអ្កបទងកាើតការងារ ក្គុង 
រែ្ឋកាលី ហ្័រញ៉ា ដែលបទំរ ើមនគុស្សរាបរ់យ 
ពានន់ាកព់ីបករុមអ្កទធ្ើការថ្ាកក់ណ្ត ល។ 
គឺជាបងាកា នថ់ែសំរាបក់ារខះ្ខ្្យ និងពគុក 
រលួយ ្តល់ឳ្យអ្កនទោោយទៅ 
Sacramento សនលៃតឹកដសក្ំរហរ្ំរណ្យ 
រាបរ់យទកាែិទដ្យគា្ម ន គ�ទនយ្យភាព 
ពិតបោកែ។ កាលីហ្័រញ៉ា គឺមានប�ំគុ ល 
រាបរ់យទកាែិ; សំទ�ើ  បបជាមតិ 39 ទធ្ើឳ្យ 
បំ�គុ លទនះកាតដ់តោ៉ា បយឺ់គុនទឡើង។

ទោះទឆ្ាត ោេ/ចាស ទលើសំទ�ើ  
បបជាមតិ 39 បិតការបទញច ៀស 

ពន្ធអយគុតតិធម ៍បទណ្ត យឳ្យវាទ្រញទៅ 
បករុមោជីវកម្ម ទបរៅរែ្ឋ ដែលទជៀសវាង បង ់
ពន្ធទដ្យរកសាេគុកការងារទៅទបរៅរែ្ឋកាលី ហ្័រ 
ញ៉ា ។ ការបិត ការបទញច ៀសទនះ ការពារការងារ 
រាមមូលដ្្ឋ ន ទហើយ្តល់្វកិា $1  មយួរយ 
ទកាែិ ទៅឳ្យកាលីហ្័រញ៉ា ។  មូលនិធបិតរូវោន 
ទបបើសំរាបគ់ទំរាងទលើការងារបទងកាើតថាមពល 
មានបបសិេិ្ឋភាពទៅោលា និងសំរាបក់ាត ់
បនថាយឳនភាព។  ទោះទឆ្ាត ោេ/ចាស ទលើ 
សំទ�ើ  បបជាមតិ 39—បិតការ បទញច ៀស 
ពន្ធ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិាន  ការទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖ អបរាពន្ធ្រំ�ូល 

បបចាឆ្ំាផំ្្ទ ល់ខលៃួនរែ្ឋនតឹងទៅកំរតិែដែល 
ែូ្រប្រចគុប្ន្។ មនិមានមូលនិធីអ្ីបដនថាម

 សំរាបោ់លា,  ការដ្ទ្កំគុមារ,  មទតតយ្យ 
ោលា, និងការសងបំ�គុ លរែ្ឋ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិាន  ការទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖ ពា�ិជ្កម្មពហរែ្ឋ 

ភាគទប្រើននតឹងអា្របនតទបជើសយករទបៀបមយួ 
ក្គុង្រំទណ្មពីរទែើម្កី�ំតនូ់វបោក់

 
្រំ�ូលជាបព់ន្ធរែ្ឋកាលីហ្័រញ៉ា ។ 

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាសទៅ 
ក្គុងវធិាន ការទនះគឺមាននយ័ 

ថា ៖ ពា�ិជ្កម្មពហរែ្ឋនតឹងមនិអា្រទបជើស 
ទរ ើសរទបៀបកំ�តទ់លើបោក្់រំ�ូលជាបព់ន្ធ 
រែ្ឋរបស់ទគដែលមានោរៈបបទជាជនសំ៏រាប ់
ទគ។ ពា�ិជ្កម្មពហគុរែ្ឋខលៃះនតឹងបតរូវបងព់ន្ធ 
បោក្់រំ�ូលោជីវកម្មទប្រើន្រំទពាះការ 
ផ្លៃ ស់បតូរទនះ។ បបដហលពាកក់ណ្ត លថន 
កំទ�ើ នពន្ធទនះ ក្គុងរយៈទពលបោឆ្ំាខំ្ង 
មគុខនតឹងបតរូវទបបើសំរាបឧ់បតថាម្ភ គំទរាងបបសិេិ្ធ 
ភាពថាមពល និងគំទរាងថាមពលទេ្ប្។

ឤហារដែលោនបំថភលៃពូជ។  ការដ្កោ់លៃ ក។  
លកខេនតិក:្តួ្រទ្តើម។ 

ពន្ធសំរាប់្ តល់្វកិា ការអបរ់ ំនិងកម្មវធិីកគុមារវយ័ែំែូង។  
លកខេនតិក:្តួ្រទ្តើម។

សំរាបព់ត័ម៌ានបដនថាម
បបឆាងំ
Jason Kinney
បពា្ឈបក់ារទឡើងពន្ធបោក្់រំ�ូលសំរាប ់

បគរួោរថ្ាកក់ណ្ត ល។—ទោះទឆ្ាត ទេ 
ទលើសំទ�ើ បបជា 38 

980 9th Street, Suite 2000
Sacramento, CA 95814
(916) 806-2719

គាបំេ
ទោះទឆ្ាត ោេ/ចាស ទលើសំទ�ើ  បបជា មតិ 

38
(323) 426-6263
info@prop38forlocalschools.org
www.prop38forlocalschools.org

សំរាបព់ត័ម៌ានបដនថាម
បបឆាងំ
សមាគមបទ្រចកវេិយា & ឧសសាហកម្ម 

កាលីហ្័រញ៉ា
1115 11th Street 
Sacramento, CA 95814
info@Stop39.com
www.Stop39.com

គាបំេ
ទោះទឆ្ាត ោេ/ចាស ទលើសំទ�ើ  

បបជាមតិ39—កាលីហ្័រញ៉ា នតឹងបិតការ 
បទញ្ៀសពន្ធសំរាបោ់ជីវកម្មទបរៅរែ្ឋ។

www.cleanenergyjobsact.com

េឡហីករ�៍ េឡហីករ�៍

សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្ សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្

កំទ�ើ នពន្ធទលើបោករ់កោន ទដ្យទបបើខ្្តរកំតឹល ្រំនួនែបព់ីរឆ្ា។ំ  បោក្់រំ�ូល សំរាប ់
ោលាទរៀនថ្ាក ់K-12 និងកម្មវធិីកគុមារវយ័ែំបូង និង្រំនួនបនួឆ្ា ំទែើម្សីងបំ�គុ លរែ្ឋ។  
ឥេ្ធិពលហិរញ្ញ វតថាគុ :  ពន្ធបោក្់រំ�ូលរបស់រែ្ឋោនទកើនទឡើង្រំនួន 12 ឆ្ា—ំបបហាក ់
បបដហល $10 ទកាែិជាបបចាឆ្ំា ំក្គុងឆ្ាែំំបូង ដែលេំនងនតឹងទកើនទឡើងទបគឿនៗ។  ្ វកិាដែល 
ោនទបបើសំរាបោ់លាទរៀន ការទមើលដ្ទក្មង និងមទតយ្យោលា បពមទ្ងំ្តល់ការ សន្ស ំ
បោកទ់ែើម្សីងប�ំគុ លរែ្ឋ្ង។

ទស្រកតីសទងខេប                  ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត

ែំរវូឲ្យពា�ិជ្កម្មពហគុរែ្ឋ បងព់ន្ធទលើបោក្់រំ�ូល ទដ្យទោងទៅទលើភាគរយថនការលក ់
ែូររបស់ទគ ក្គុងរែ្ឋកាលីហ្័រនីញ៉ា ។   ទបតៀមេគុកបោក្់រំ�ូល ្រំនួនបោឆ្ំា ំសំរាបដ់្នការ 
ថាមពលលអែោអែ ត/បរបិូរ�៍។  ឥេ្ធពិលហិរញ្ញ វតថាគុ :  បោក្់រំ�ូលរបស់រែ្ឋទកើន ទឡើង $1  
ទកាែិ ជាបបចាឆ្ំា ំដែលពាកក់ណ្ត លថនបោក្់រំ�ូល្រំនួនបោឆ្ំាខំ្ង មគុខ បតរូវោន 
្រំណ្យ ទៅទលើដ្នការថាមពល បរបិូរ�៍។  ក្គុងបណ្ត ថនបោក្ំ់រ�ូលដែលទៅសល់  
មយួដ្្កធំបបដហលនតឹងោន្រំណ្យទៅទលើោលាទរៀនោធារ�:។

ទស្រកតីសទងខេប                ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត

លកខេខ�័្ឌ ពន្ធដ្រ សំរាបព់ា�ិជ្កម្មពហគុរែ្ឋ។  ការ្តល់្វកិាសំរាប ់
ថាមពលលអែោអែ ត និងថាមពលបរបិូរ�៍។  លកខេនតិក:្តួ្រទ្តើម។ 
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បាទ/ចាស ទេ

បេឆំាងគំាទេ

បាទ/ចាស ទេ

បេឆំាងគំាទេ

មគ្គុទេ្ទសកទ៍ោង-ឆាបរ់ហ័ស



ទោះទឆ្ាត “ោេ/ចាស” ទលើសំទ�ើ  
បបជាមតិ 40 ការពារដ្នេីបពតឹេ្ធ 

សភារែ្ឋគូសទដ្យគ�:កម្មការពលរែ្ឋ 
ដបងដ្រកម�្ឌ លឯករាជ្យដែលោន យល់ 
បពមទដ្យអ្កទោះទឆ្ាត។  ោេ/ចាស ទលើ 
សំទ�ើ បបជាមតិ 40 បបកានរ់ាមឆន្ទៈអ្ក
ទោះទឆ្ាតទៅកាលីហ្័រញ៉ា ឳ្យអ្កនទោោយ
េេួលខគុសបតរូវទដ្យរកសាពួកទគទៅទបរៅ 
ែំ�ីរការដបងដ្រកម�្ឌ លទនះ។ បករុមរដ្្ឋ  
ភោិលលអែ, បពឺទ្្ធ ចារ្យ, ពា�ិជ្កម្ម និងអ្ក 
បងព់ន្ធ ឳ្យអនគុោសនទ៏ោះទឆ្ាត  
“ោេ/ចាស ទលើសំទ�ើ បបជាមតិ 40.”

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាស ទៅ 
ក្គុងវធិាន ការទនះគឺមាននយ័ 

ថា ៖ បពំដែនម�្ឌ លបពតឹេ្ធសភារែ្ឋបតរូវោន 
បញ្្កទ់ដ្យ គ�:កម្មការពលរែ្ឋដបងដ្រក 
 ម�្ឌ លនតឹងបតរូវបនតទបបើបោស់តទៅទេៀត។

ក្គុងនាមជាអ្កឧបតថាម្ភថនសំទ�ើ  
បបជាមតិ 40, ទគាលបំ�ង 

របស់ទយើងគឺបចានទចាលគ�ៈកម្មការ 
ម�្ឌ លបពឺេ្ធ សភារែ្ឋសំរាបឆ្់ា ំ2012។  
កប៏៉ាគុដនតទដ្យោរតគុលាការកំពូលរែ្ឋសំទរ្រ 
ថារកសាម�្ឌ ល់ទ្ងំឡាយទនាះឳ្យទៅនតឹង 
កដនលៃងសិនសំរាបឆ្់ា ំ2012,ទយើងោនព្យរួ 
ការទឃាសនារបស់ទយើងេគុកសិន ទហើយ 
ទយើងមនិដស្ងរកសំទឡងទឆ្ាត ទេ  ទឡើយ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិាន  ការទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖ តគុលាការកំពូលនតឹង 

ចាតរ់ាងំអ្កជំនាញពទិសសទែើម្កីំ�ត ់
 បពំដែនម�្ឌ លបពតឹេ្ធសភារែ្ឋជា្្មី។

្ូរលេស្សនាទគហេំពរ័ រែ្ឋទលខ្ធិការ ទែើម្ ី៖

• បោវបជាវអពីំការទធ្ើវភិាគទ្នទឃាសនា 

នងិសកម្មភាពតសូ៊មតិ 
http://cal-access.sos.ca.gov

• ពនិតិ្យមគ្គុទេ្ទសកទ៍ោះទឆ្ាតជាភាោទ្្សងៗទេៀត 
www.voterguide.sos.ca.gov 

• រកទមើលមន្ទរីទោះទឆ្ាតទៅក្គុងបសរុករបស់អក្
www.sos.ca.gov/elections/find-polling- 
place.htm

• សគុំពត័ម៌ានអពំកីារទោះទឆ្ាតទ្ញាើរាមប៉ាគុសតសំបគុបត 
www.sos.ca.gov/elections/elections_m.htm 

• េេួលពត័ម៌ាន មានបបទោជនសំ៏រាបអ់ក្ទោះទឆ្ាត 
ទលើកែបំងូ 
www.sos.ca.gov/elections/new-voter

• ទមើលលេ្្ធ លទោះទឆ្ាតរស់រទវ ើកទបកាយពីមន្ទរីទោះទឆ្ាត 
បតរូវបេិ ទៅថ្្ងទោះទឆ្ាត  

http://vote.sos.ca.gov

 

អំពីទឆ្ាតេឡហីករ�៍ 

រែ្ឋទលខ្ធកិារមនិសរទសរទឆ្ាតេឡហកីរ�៍ទេ។ េឡហី 
ករ�៍ក្គុងការ គាបំេ និងជទំ្ស់ ក្គុងវធិានការសនលៃតឹកទឆ្ាតគឺបតរូវ

 ោន្តល់ទដ្យ អក្គាបំេ និង អក្ជំទ្ស់ថនវធិានការសនលៃតឹក 
ទឆ្ាត។ ភាោដ្លៃងក្គុងេឡហកីរ�៍ដែលោនដ្កប់ញូ្នមក

 មនិអា្របតរូវោនទធ្ើការបញ្្កទ់្្ទៀងផ្្ទ តសំ់រាបភ់ាពបតតឹមបតរូវ ឬ 
បតរូវោនដកដបបអ្ីទឡើយ លគុះបរាដតមានែកីាតគុលាការថាភាោ 
ក្គុងេឡហកីរ�៍ណ្មយួ គួរបតរូវដកដបប ទេើបទយើងអា្រ ទធ្ើ 
ោន។

 

សំរាបព់ត័ម៌ានទេៀតដ្មអំពីសិេិ្ធទោះទឆ្ាតរបស់អក្, សូម 
អានេពំរ័ 143 ថនមគ្គុទេ្ទសកទ៍នះ។

ការដ្កក់ំរតិ។  ម�្ឌ លរែ្ឋ បពតឹតតិសភា។  បបជាមតិ។

សំរាបព់ត័ម៌ានបដនថាម
បបឆាងំ
FAIRDISTRICTS2012.com

គាបំេ
ទោះទឆ្ាត “ោេ/ចាស” ទលើសំទ�ើ បបជា 

មតិ 40
Hold Politicians Accountable
1215 K Street, Suite 2260
Sacramento, CA 95814 
(866) 408-4527
Info@HoldPoliticiansAccountable.org
www.HoldPoliticiansAccountable.org

េឡហីករ�៍

សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្

ការទោះទឆ្ាត “ោេ/ចាស” មាននយ័ថាយល់បពម ទហើយការទោះទឆ្ាត “ទេ” មាននយ័ 
ថាបែិទសធ ែ្តិម�្ឌ លរែ្ឋបពតឹេ្ធសភា្្មី បតរូវោនចាបទ់ឆ្ាតទដ្យ គ�:កម្មការពល រែ្ឋ 
ដបងដ្រកម�្ឌ ល។  ទបើសិនោន បែិទសធ ម�្ឌ លនតឹង ោនដកសំរលួទដ្យមននតី ដែលបតរួត
ទមើលទដ្យតគុលាការជានខ់្ពស់រែ្ឋកាលីហ្័រនីញ៉ា ។  ឥេ្ធិពលហិរញ្ញ វតថាគុ :  ការយល់បពម 
បបជាមតិ នតឹងគា្ម នឥេ្ធពិលហិរញ្ញ វតថាគុ ទៅទលើរែ្ឋ និងរដ្្ឋ ភោិលមូលដ្្ឋ នទេ។  ការបែិទសធន ៍
បបជាមតិ នតឹងបណ្ត ល ឲ្យមានការ្រំណ្យមយួែង បបដហល $1 លាន ្រំទពាះរែ្ឋ និង 
ទខ្នធី។

ទស្រកតីសទងខេប                  ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត
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បាទ/ចាស ទេ

បេឆំាងគំាទេ

សប្រជាមតិ
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http://vote.sos.ca.gov/
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