
56

52 | ហសចក្ដីអះអាង លសចក្ីអះអាងដដេបាៃលបាះពរុម្ពផជាសាយលៅលេើទុំព័រលៃះគឺជាលោបេ់របស់អ្កៃិពៃ្ធលហើយមិៃទាៃ់បាៃត្រូវពិៃិ្ជាយលមើេសរុតកិ្ភាពលដាយទីភានជាក់ងារផ្លូវការណាមួយលៅល�ើយលទ។

ហសចក្ដីហស្នើ

56
  លសចែ្ីអះអាងកដេតទតទង់លសចែ្ីលស្នើ 56

 ការបដិលសធលៅនរឹងលសចែ្ីអះអាងកដេតទតទង់លសចែ្ីលស្នើ 56  

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 ហោក្ោស់សាលាហរៀនទាំងឡាយ  
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 ហោក្ោស់បណ្តាសាលាហរៀនហោយបនលៃំយកទឹក្ោក់យា៉តាងហហាចណស់ $600 
លានក្នចុងមួយ្ នតាំ តាមរយៈការហធវើវិហសាធនកម្រដ្ឋធម្នុញ្ញរបស់រដ្ឋ ហដើមតាបដីហគចហវៀសពដីការធានាផ្ល់មូលនិធិ

អបតាបបរមាដល់សាលារបស់រដ្ឋ California។ តាមពិត ការហោក្ោស់សាលាហរៀននានាជាមូលហេតុដត

មួយគត់ដដលហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 ហធវើវិហសាធនកម្រដ្ឋធម្នុញ្ញ។ 
្កុមអ្នកមាន្ទពតាយសមតាបត្ិដដលមានអត្ថ្បហយារន៍ពិហសស មិនគួររួចខលៃលួនហោយការហ្បើហសចក្ដីហស្នើហលខ 56  
ហដើមតាបដីហធវើឱតាយពួកហគកាន់ដតមាន ហោយការចំណយពដីមូលនិធិសាលា ការរួសរុលផលៃជូវ្ ្នល ់និងការ្បយុទ្

្ប្ំងឧ្កិដ្ឋកម្េឹងតាសាហេើយ។ 
សូមតាមោនហមើលលុយហដើមតាបដីរកពិតតាមរយៈwww.NoOnProposition56.com ហេើយនិង

ចូលរួមជាមួយហយើងខញចុំហដើមតាបដីហោះហ្នតាតរំទាស់ហៅនឹងហសចក្ដីហស្នើហលខ 56។ 

MIKE GENEST, អតដីតនាយក

្កសួងេិរញ្ញវត្ថចុរដ្ឋ California  
TOM BOGETICH, នាយក្បតិបតិ្រដ្ឋ

គណៈកម្ការអប់រំននរដ្ឋ California 
LEW UHLER, ្បធាន

គណៈកម្ការក្មិតពន្ជាតិ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 ្តរូវោនសរហសរហេើងហដើមតាបដីផ្ល់អត្ថ្បហយារន៍ដផ្នកេិរញ្ញវត្ថចុដល់្កុមេ៊ុនធានា

រា៉តាប់រងហលើសុខភាព និង្កុមមាន្ទពតាយសមតាបត្ិដដលមានអត្ថ្បហយារន៍ពិហសសហផតាសងៗហទៀត។ វា្គាន់ដត

ជាឧទាេរណ៍មួយបដន្ថមហទៀតននការហធវើគហ្មាង្ វិកាស្មាប់្បអប់ហ្នតាតនន្កុមអ្នកមានអត្ថ្បហយារន៍

ពិហសស។ ទឹក្ោក់ហលើសពដី $16 លាន ោនរួមចំដណករួចហេើយដល់ការអនុម័តហសចក្ដីហស្នើហនះ។ 
ហគចង់ឱតាយអ្នកហរឿថាហសចក្ដីហស្នើហនះនិយាយអំពដីការរួយមនុសតាសឱតាយឈប់រក់ោរី បែុដន្ហនាះមិនដមនជាអវដីដដល

លុយភាគហ្ចើន្តរូវចំណយហនាះហទ ៖  
ចំនួនដត 13% ននទឹក្ោក់ដដលោនមកពដីពន្្ ្ដីបែុហណ្តាះ ្តរូវោនយកពតាយាោលអ្នករក់ោរី ឬបញតាឈប់

កុមារពដីការចាប់ហផ្ើមរក់ោរី (ដផ្នក 30130.55(b) ននហសចក្ដីហស្នើហលខ 56)។ 
82% ននទឹក្ោក់ពន្្ ្ដីហនះ ($1 ោន់លានក្នចុងមួយ្ នតាំ) ចូលហៅក្នចុង្កុមេ៊ុនធានារា៉តាប់រង និង្កុម
អ្នកមាន្ទពតាយសមតាបត្ិដដលមានអត្ថ្បហយារន៍ពហិសសហផតាសងៗហទៀត (ដផ្នក 30130.55(a)) ហេើយ

ពួកហគមិនចាំោច់ពតាយាោលអ្នករំងឺមានតាក់បដន្ថមហទៀត ហដើមតាបដីទទួលោន្ោក់ហនាះហទ។ 
ទឹក្ោក់្បមាណរិត 10% អាច្តរូវោនចំណយហលើកិច្ការរដ្ឋោល និងចំណយ្បតិបត្ិការ  
(ដផ្នក 30130.57(a)&(f))។ 
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 ហស្ទើរដតគាមតានគណហនយតាយភាពននអ្នកបង់ពន្ចំហោះរហបៀបចំណយ្ោក់របស់្កុមេ៊ុន

ធានារា៉តាប់រងសុខភាព និងអ្នកផ្ល់ហសវាហផតាសងហទៀត។ ្កុមអគ្គនាយក្បតិបត្ិ (CEOs) និងនាយក

្បតិបត្ិជាន់ខ្ពស់ អាចផ្ល់្ោក់ដខខ្ពស់ឱតាយខលៃលួនឯង និងោន្ោក់ចំហណញពដីពន្របស់ហយើង។ 

បណ្តាញសកម្ភាពរំងឺមហារីកននសមាគមរំងឺមហារីកអាហមរិក, សមាគមរំងឺសួតអាហមរិកក្នចុងរដ្ឋ  
California និង សមាគមរំងឺហបះដូងអាហមរិក កំពុងឧបត្ថម្ភគាំ្ទហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 ពដីហ្ោះការ

យកពន្ថានតាំរក់សហនង្តាះអាយុរដីវិតមនុសតាសតាមរយៈការហធវើឱតាយពួកហគហោះបង់ ឬមិនចាប់ហផ្ើមការរក់ោរី។ 
ទទួលយកការពិតតាមរយៈ Yes0n56.org។ 
សូមហោះហ្នតាតគាំ្ទហលើហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 ហដើមតាបដីកុំឱតាយកូនហក្ងរក់ោរី និងកាត់បន្ថយការចំណយដ្ទាំ

សុខភាពដដលទាក់ទងនឹងថានតាំរក់។ 
ថានតាំរក់ហៅដតជាផលិតផលបងកហ្គាះថានតាក់ដល់រដីវិតនិងបងកចណំយខ្ពស ់ដដលហធវើឱតាយបែះោល់ដល់ពលរដ្ឋហៅ

រដ្ឋ California សូមតាបដីដតអ្នកដដលមិនហចះរក់ោរីក៏ហោយ។ 
• ជាហរៀងរាល់្ នតាំថានតាំរក់បណ្តាលឱតាយមនុសតាសសា្តាប់ហ្ចើនជាងអាវុធ ហ្គាះថានតាក់ចរាចរហោយរ្យន្ ហមហរាគេុដីវ  
ការហសពហ្គឿង្សវឹងនិងហ្គឿងហញៀនខុសចតាបាប់រួមបញ្ជូលគានតា។ ោរីជាបុពវហេតុទដី1 ននការសា្តាប់ដដលអាច

ការោរោន ហោយសមា្តាប់ពលរដ្ឋននរដ្ឋ California ចំនួន 40,000 នាក់ជាហរៀងរាល់្ នតាំ។  
• ជាហរៀងរាល់្ នតាំ ការដ្ទាំសុខភាពោក់ព័ន្នឹងការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់ ោក់បន្ទចុកចំណយហលើអ្នកបង់ពន្

ជាពលរដ្ឋននរដ្ឋ California ចំនួន $3.58 ោន់លាន។ 
្សបហពលជាមួយគានតាហនះដដរ ្កុមេ៊ុនថានតាំរក់ធំៗោនរក្ោក់ចំហណញោនរាប់ោន់លានដុលា្តារពដីរដ្ឋ  
California និងហៅដតកំពុងពតាយាយាមហធវើឱតាយហក្ងរំនាន់ហ្កាយៗធា្តាក់ចូលហៅក្នចុងរដីវិតដដលហញៀនថានតាំរក់។ 
ពួកហគដឹងថាហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 នឹងទប់សា្តាត់យុវរនកុំឱតាយរក់ោរី។ ដូហច្នះហេើយពួកហគនឹងចំណយ

្ោក់រាប់លានដុលា្តារហដើមតាបដីហធវើឱតាយទមា្តាក់ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56: ហដើមតាបដីការោរ្ោក់ចំហណញរបស់ពួកហគ 
ហោយហយើងជាអ្នកបង់ចំណយ។ 
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 ដំហណើរការដូចជាន្លៃហសវាអ្នកហ្បើ្ោស់, ការយកពន្ហលើថានតាំរក់ហដើមតាបដីរួយបង់

ចំណយហលើដ្ទាំសុខភាពដដលទាក់ទងនឹងថានតាំរក់។ 
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 បហងកើនពន្ហលើោរី និងផលិតផលថានតាំរក់ហផតាសងហទៀត រួមទាំងោរីហអេិច្តរូនិចផងដដរ។ 
មានដត្បជារនដដលនឹងចំណយ្ោក់បែុហណ្តាះជាអ្នកដដលហ្បើផលិតផលថានតាំរក់ ហេើយ្ោក់ហនាះនឹងផ្ល់

ជាមូលនិធិដល់កម្វិធដីដដលមាន្សាប់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់ការរក់ោរី ការហធវើឱតាយ្បហសើរហេើងដល់ការដ្ទាំ

សុខភាពនិងការ្សាវ្ជាវរកថានតាំពតាយាោលរំងឺមហារីកនិងរំងឺដដលទាក់ទងនឹងថានតាំរក់។ 
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 និយាយអំពដីភាព្តឹម្តរូវ ហោលគឺ្បសិនហបើអ្នកមិនហ្បើ្ោស់ថានតាំរក ់អ្នកមិនចាំោច់

បង់្ោក់ហទ 
អ្នកបង់ពន្របស់រដ្ឋ California ចំណយ្ោក់ចំនួន $3.58 ោន់លានជាហរៀងរាល់្ នតាំ ($413 
ក្នចុងមួយ្គរួសារ មិនថាពួកហគរក់ ឬមិនរក់ោរី) ក្នចុងការបង់ចំណយហវរ្សានស្របស់អ្នករក់ោរី។ ហសចក្ដី

ហស្នើហលខ 56 ជាបញ្តាសាមញ្ញមួយអំពដីភាព្តឹម្តរូវ វាដហំណើរការដូចជាន្លៃហសវាអ្នកហ្បើមានតាក់ហលើផលិតផល

ថានតាំរក ់ហដើមតាបដីកាត់បន្ថយការរក់ោរី និងធានាឱតាយអ្នករក់ោរីរួយបង់ចំណយហលើការដ្ទាំសុខភាព។ 
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 រួយទប់សា្តាត់យុវរនកុំឱតាយរក់ោរី។ 

ការបហងកើនពន្ហលើថានតាំរក់ កាត់បន្ថយការរក់ោរីរបស់យុវរន ហបើហយាងតាមអគ្គ្គរូហពទតាយវះកាត់សេរដ្ឋ

អាហមរិក។ បែុដន្រដ្ឋ California យកពន្ទាបបំផុតហលើថានតាំរក់ហៅទូទាំងរដ្ឋ។ ្គាន់ដត្នតាំហនះ យុវរន

រដ្ឋ California ្បមាណ 16,800 នាក់នឹងចាប់ហផ្ើមរក់ោរី, មួយភាគបដីននយុវរនរដ្ឋ 
California នឹងសា្តាប់ហោយសាររំងឺដដលទាក់ទងនឹងថានតាំរក់។ 
ហៅ្គប់រដ្ឋដដលោនបហងកើនពន្យា៉តាងហ្ចើនហលើោរ ីអ្តាននការរក់ោរីោន្ យចុះ។ ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 
មានសារៈសំខាន់ខា្តាំងណស់ ហ្ោះវាអាចរួយទប់សា្តាត់យុវរនកុំឱតាយហញៀនមួយរដីវិត និងរួយសហនង្តាះរដីវិត

ហក្ងរំនាន់ហ្កាយៗ ោនហទៀតផង។ 
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 ្បយុទ្្ប្ំងនឹងគហ្មាងដ៏ធំ្ ្ដីបំផុតរបស់្កុមេ៊ុនថានតាំរក់ដដលហផ្តាតហគាលហៅហលើ

កុមារ។ 
ោរីហអេិច្តរូនិច គឺជាកិច្ខិតខំ្បឹងដ្បង្ ្ដីបំផុតរបស់្កុមេ៊ុនថានតាំរក់ធំៗ ហដើមតាបដីទាក់ទាញហក្ងៗឱតាយហញៀន

ជាតិនដីកូទដីន។ ហគដឹងថា 90% ននអ្នករក់ោរីចាប់ហផ្ើមរក់តាំងពដីវ័យហក្ងរំទង់។ ហក្ងរំទង់ដដលហ្បើោរី

ហអេិច្តរូនិច មានទំហនារចង់ចាប់ហផ្ើមរក់ោរីធម្តាហទវដង។ ហនាះហេើយជាមូលហេតុដដល្គប់សារដីវកម្

ថានតាំរក់ធំៗ កាន់កាប់មា៉តាកយដីហហាោរីហអេិច្តរូនិចយា៉តាងហហាចណស់មួយនាហពលបច្ចុបតាបន្នហនះ។ សូមតាបដី

ដតោរីហអេិច្តរូនិចមួយចំនួនក៏ហផ្តាតហគាលហៅហលើកុមារ ហោយហ្បើលតាបិចទាក់ទាញដូចជា  
Barbie, Minions និង Tinker Bell និងរសជាតិដូចសករសំេដីនិងសករហរៅស៊ូផងដដរ។ 
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 យកពន្ហលើោរីហអេិច្តរូនិច ដូចជាផលិតផលថានតាំរក់ ទប់សា្តាត់កុមាររបស់ហយើង

មិនឱតាយធា្តាក់ចូលក្នចុងការហញៀនហនះ ការចំណយហ្ចើន និង ទមា្តាប់ដដលនាំឱតាយសា្តាប់។ 
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 រួមបញ្ជូលទាំងវិធានការតមា្តាភាព និងមានគណហនយតាយតឹងរឹង។ 
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 មានបងកប់នូវកិច្ការោរ ដដលរួមបញ្ជូលទាំងការហធវើសវនកម្ឯករារតាយ និងរិតបន្ឹង
ហលើការចំណយ្បតិបតិ្ការ និងការចំណយរដ្ឋោល។ ហេើយហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 ហាមឃត់យា៉តាង

ចតាបាស់ៗមិនឱតាយអ្នកនហយាោយពដីការបដងវរមូលនិធិស្មាប់រហបៀបវារៈផ្តាល់ខលៃលួន។ 
សហនង្តាះអាយុរដីវិត។  សូមហោះហ្នតាតគាំ្ទហសចក្ដីហស្នើហលខ 56។ 

JOANNA MORALES, អតដីត្បធានគណៈកម្ការ 
សមាគមរំងឺមហារីកអាហមរិក, ្ូមិភាគរដ្ឋ California
TAMI TITTELFITZ, R.N., សមារិកគណៈកម្ការដឹកនាំ

សមាគមរំងឺសួតអាហមរិកក្នចុងរដ្ឋ California 
DAVID LEE, M.D., ្បធាន 
សមាគមរំងឺហបះដូងអាហមរិក, បុ្តសម្ព័ន្បណ្តារដ្ឋភាគខាងលិច 

ពន្ោរីសំរាប់ផ្ល់មូលនិធិដ្ទាំសុខភាព ការទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់  
ការ្សាវ្ជាវនិងអនុវត្ចតាបាប់។  
វិហសាធនកម្ធម្នុញ្ញហោយការហផ្ើម្បជាសិទិ ្និងចតាបាប ់។
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ហសចក្ដីហស្នើ

56
  លសចែ្ីអះអាងកដេតប្ំងលសចែ្ីលស្នើ 56  

 ការបដិលសធលៅនរឹងលសចែ្ីអះអាងកដេតប្ំងលសចែ្ីលស្នើ 56  

សូមហោះហ្នតាតគាំ្ទហសចក្ដីហស្នើហលខ 56។ សហនង្តាះអាយុរដីវិត។ ការោរកុមារ។ កាត់បន្ថយចំណយហលើ

ផលបែះោល់ហោយសារថានតាំរក់។ 
ថានតាំរក់ហៅដតជាបញ្តាហ្គាះថានតាក់ដល់រដីវិតនិងចំណយខ្ពស់។ 
• ជាហរៀងរាល់្ នតាំ ពលរដ្ឋននរដ្ឋ California ចំនួន 40,000 នាក់សា្តាប់ហោយសាររំងឺោក់ព័ន្នឹង

ថានតាំរក់។ • ្នតាំហនះដតឯង កុមាររបស់រដ្ឋ California ចំនួន 16,800 នាក់នឹងចាប់ហផ្ើមរក់ោរី។  
• ហរៀងរាល់្ នតាំ អ្នកបង់ពន្របស់រដ្ឋ California បង់្ោក់ $3.58 ោន់លានស្មាប់ការចំណយ

ហលើដ្ទាំសុខភាពដដលទាក់ទងនឹងថានតាំរក។់ ចំណយហនាះហស្ើនឹង $413 ក្នចុងមួយ្គរួសារជាហរៀងរាល់

្នតាំ ហទាះជាអ្នករក់ោរី ឬអ្នកមិនរក់ោរីក៏ហោយ។ 
"ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 ចំណយ្ោក់ហដើមតាបដីទប់សា្តាត់កុំឱតាយកុមារហញៀននឹងការរក់ោរី។"— Matthew 
L.Myers, ្បធានននយុទ្នាការហដើមតាបដីកុមារគាមតានថានតាំរក់ 
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 ដំហណើរការដូចជាន្លៃហសវាអ្នកហ្បើ្ោស់ ៖  អ្នករក់ោរីនឹងរួយបង់ចំដណក្ោក់

ចំណយហោយហស្ើភាពហលើការដ្ទាំសុខភាព។  
ហ្កាមហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 អ្នកហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់បង់្ោក់ហដើមតាបដីរួយបែះបែូវទឹក្ោក់ $3.58 ោន់លាន

ដដលចំណយហលើការដ្ទាំសុខភាពោក់ព័ន្នឹងថានតាំរក់ ហោយអ្នកបង់ពន្ជាហរៀងរាល់្ នតាំ។ 
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 មានការការោររឹងមាំហលើគណហនយតាយភាពនិងតមា្តាភាព រួមទាំងការរិតបន្ឹងហលើការ

ចំណយ្បតិបត្ិការ ហោយធានាថាអ្នកនហយាោយមិនអាចបដងវរលុយស្មាប់រហបៀបវារៈផ្តាល់ខលៃលួនរបស់

ពួកហគោនហេើយ។ 
ហ្កាមហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 ្បសិនហបើអ្នកមិនហ្បើថានតាំរក់ អ្នកមិនបង់្ោក់ហទ។ 

ហនះគឺនិយាយអំពដីភាព្តឹម្តរូវយុត្ិធម៌។ ដល់ហពលដដលអ្នកហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់ រួយបង់្ោក់ស្មាប់ការ

ចំណយហលើការដ្ទាំសុខភាពរបស់ពួកហគ រំនួសឱតាយការទនា្តាក់បន្ទចុកឱតាយអ្នកបង់ពន្ជាអ្នកទូទាត់វិកកយប្ត។ 
កុំហរឿហលើការ្ ូត្ ររបស់្កុមេ៊ុនថានតាំរក់ធំៗ ៖  ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 មិនយក្ោក់មួយហសនពដីសាលា

ហរៀននានាហនាះហទ។ 
សារដីវកម្ថានតាំរក់ោននិយាយកុេកពដីហ្គាះថានតាក់ននថានតាំរក់អស់រយៈហពលជា ហ្ចើន្ នតាំមកហេើយ។ ឥេជូវហនះ

ពួកហគកំពុងចំណយ្ោក់រាប់សិបលានក្នចុងការនិយាយកុេក ហដើមតាបដីឱតាយពួកហគអាចបន្ទាក់ទាញកូននិងហៅ

របស់ហយើង និងការោរ្ោក់ចំហណញរបស់ពួកហគ។ 
"ហយើងោន្តរួតពិនិតតាយហសចក្ដីហស្នើហលខ  56។ ហសចក្ដីហស្នើហនះការោរការផ្ល់មូលនិធិដល់សាលាហរៀនផង 
និងរួយឱតាយកុមាររបស់ហយើងហគចផុតពដីការជាប់ខលៃលួនហញៀនថានតាំរក់ដដលបណ្តាលឱតាយសា្តាប់ផង។"—Chris 
Ungar,   ្បធានសមាគមគណៈកម្ការអប់រំរដ្ឋ California 
សូមហោះហ្នតាតគាំ្ទហសចក្ដីហស្នើហលខ 56។ 

STUART COHEN, M.D., M.P.H., ្បធានមណ្ឌល 
បណ្ឌិតសភា្គរូហពទតាយកុមារអាហមរិកននរដ្ឋ California
LORI G. BREMNER, ្បធានអង្គការមូលោ្តានរដ្ឋ California 
បណ្តាញសកម្ភាពរំងឺមហារីកននសមាគមរំងឺមហារីកអាហមរិក 
ALEX M. JOHNSON, នាយក្បតិបត្ ិ
មូលនិធិការោរកុមារ—រដ្ឋ California 

ហយើងទាំងអស់គានតាចង់រួយអ្នកដដលចង់ឈប់រក់ោរី បែុដន្ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 មិនដមនជាអវដីដដលទំនងជា

អាចរួយហនាះហទ។  
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 គ ឺ"ការតំហេើងពន"្ 1.4 ោន់លានដុលា្តារ ហោយ្កុមេ៊ុនធានារា៉តាប់រង និង
ផល្បហយារន៍ពិហសសៗក្នចុងចំនួនហ្ចើនហផតាសងហទៀត ហដើមតាបដីបហងកើន្ោក់ចំហណញរបស់ពួកហគយា៉តាងខា្តាំងកា្តា  
ហោយហធវើការផ្តាស់ប្ជូរសាលាហរៀនបន្ិចបន្លួច និងមិនហអើហពើចំហោះបញ្តាោក់សមា្តាធហផតាសងហទៀត។

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 ដបងដចកដត 13% នន្ោក់ពន្ហលើថានតាំរក់្ ្ដីបែុហណ្តាះ ហដើមតាបដីពតាយាោលអ្នករក់

ោរី ឬបញតាឈប់កុមារពដីការចាប់ហផ្ើមរក់ោរី។ ្បសិនហបើហយើងនឹងេូតពន្ពដីអ្នករក់កញ្តាចំនួន 1.4 
ោន់ដុលា្តារបដន្ថមហទៀត ក្នចុងមួយ្នតា ំគួរមាន

ការចំណយបដន្ថមហទៀតហលើការពតាយាោលពួកហគ និងហាមឃត់កុមារមិនឲតាយចាប់ហផ្ើមរក់កញ្តាទាំងហនាះ។  
ផ្ទចុយមកវិញ មួយភាគធំនន្ោក់ចំនួន 1.4 ោន់លានដុលា្តារននពន្្្ដីៗហនាះ ទទួលោនហោយ្កុមេ៊ុន

ធានារា៉តាប់រងសុខភាព និងផល្បហយារន៍ពិហសសៗក្នចុងចំនួនធំហផតាសងហទៀត រំនួសឲតាយទដីកដនលៃងដដល្តរូវការ

្ោក់ទាំងហនាះ។

ហសចក្ដី ហស្នើហលខ 56 ហោក្ោស់ សាលា ហរៀន នានា យក ្ោក់ ចំនួន យា៉តាង ហហាច ណស់ 
$600 លាន ក្នចុង មួយ ្នតាំ ។ 
រដ្ឋធម្នុញ្ញ របស់ រដ្ឋ California (តាម រយៈ ហសចក្ដី ហស្នើ ហលខ 98) ត្មរូវ ថា សាលា ហរៀន 
នានា ទទួល ោន យា៉តាង ហហាច ណស់ 43 % នន ការ បហងកើន ពន ្្្ដី ។ ហសចក្ដី ហស្នើហលខ 56 
្តរូវ ោន សរហសរ ហដើមតាបដី ហធវើ ឱតាយអន្រាយ ដល ់ការ ធានា តាម រដ្ឋធម្នុញ្ញ ក្នចុង ការ ផ្ល ់្វិកា ដល ់
សាលា ហរៀន ក្មិត អបតាបរមា ហោយ អនុញ្តាត្កុម អ្នក មាន អត្ថ ្បហយារន ៍ពិហសស បដងវរ ហោយ 
ហកងបនលៃ ំនូវ ទឹក ្ោក់ យា៉តាង ហហាច $600 លាន ក្នចុង មួយ ្នតាំ ពដី សាលា ហរៀននានា ហៅ ឱតាយ ្កុម 
េ៊ុន ធានា រា៉តាប់រង សុខភាព និង ្កុម អ្នក មាន ្ទពតាយ សមតាបត្ ិដដល មាន អត្ថ ្បហយារន ៍និពិហសស 
ហផតាសងៗ ហទៀត ។ គាមតាន លុយ មួយ ហសន ណ មក ពដី ្ោក់ ចំណូល ពន ្្្ដី ហនះ នឹង ចូល ហៅ ក្នចុង 
ការ ដក លមអ សាលា ហរៀននានា របស់ កុមារ ហយើង េើយ ។
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 មិនហោះ្សាយបញ្តាដដល្បឈមនឹងបណ្តា្គរួសាររបស់រដ្ឋ CALIFORNIA

ហទ។ 
ហយើងមានបញ្តាបនា្តាន់ៗជាហ្ចើនហៅក្នចុងរដ្ឋ California ដូចជាការផ្ល់មូលនិធិយា៉តាងហពញហលញដល់

បណ្តាសាលាហរៀនរបស់ហយើង, ការរួសរុលផលៃជូវ្ ្នល,់ ការហោះ្សាយហ្គាះរាំងសងៃលួត និងការ្បយុទ្្ប្ំង

ឧ្កិដ្ឋកម្េឹងតាសា។ ្បសិនហបើហយើងនឹង្តរូវបហងកើនពន ្ហនាះហយើងគួរចំណយ្ោក់ចំណូលពន្្ ្ដីហនះហៅហលើ

បញ្តាទាំងហនះ។ 
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 បហងកើន្ោក់ចំហណញរបស់្កុមេ៊ុនធានារា៉តាប់រងយា៉តាងសហមតាបើម។ 
ហៅក្នចុងការហកងបនលៃំមួយហផតាសងហទៀត ្កុមេ៊ុនធានារា៉តាប់រងសុខភាព និង្កុមអ្នកមាន្ទពតាយសមតាបត្ិដដលមាន

អត្ថ្បហយារន៍ពហិសស ោនសរហសរហសចក្ដីហស្នើហលខ  56 ហនះ និងកំពុងចំណយ្ោក់រាប់លានក្នចុងការ

អនុម័តហសចក្ដីហស្នើហនះ ហដើមតាបដីឱតាយពួកហគអាចទទួលោន្ោក់ជាហ្ចើនបដន្ថមហទៀតដល់ហៅ $1 ោន់លាន

ស្មាប់ការពតាយាោលចំនួនដដដលននអ្នករំងឺក្នចុងកម្វិធដី Medi-Cal ដដលពួកហគពតាយាោលនាហពល

បច្ចុបតាបន្នហនះរួចហៅហេើយ។ ពួកហគមិន្តរូវោនត្មរូវឱតាយទទួលយកអ្នករំងឺក្នចុងកម្វិធដី Medi-Cal បដន្ថម
ហទៀតហដើមតាបដីទទួលោន្ោក់ហនះហទ។

រំនួសឱតាយការពតាយាោលអ្នករំងឺបដន្ថមហទៀត ្កុមេ៊ុនធានារា៉តាប់រងអាចបហងកើន្ោក់ចំណូលរបស់ពួកហគ និង
ផ្ល់រង្តាន់កាន់ដតហ្ចើនដល់្កុមអគ្គនាយក្បតិបត្ិ និងនាយក្បតិបត្ិជាន់ខ្ពស់របស់ពួកហគ។ តាមពិត  
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 ហ្បើរូបមន្ចំណយដដលផ្ល់្ោក់ 82% ននពន្្ ្ដីហនះឱតាយហៅ្កុមេ៊ុនធានារា៉តាប់រង  
និងអ្នកផ្ល់ហសវាដ្ទាំសុខភាពហផតាសងៗ ហទៀត។

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 ចំណយ្ោក់ហលើសពដី $147 លានក្នចុងមួយ្ នតាំហលើការចំណយ្បតិបតិ្ការនិង

ការិយាធិបហតយតាយ។ 
ទឹក្ោក់ចំនួន $147 លានហនះ អាច្តរូវោនចំណយជាហរៀងរាល់្ នតាំហោយហស្ទើរដតគាមតានគណហនយតាយភាព

ចំហោះអ្នកបង់ពន្។ បញ្តាហនះអាចនាំឱតាយមានការខ្ះខា្តាយដ៏ធំ ការហកងបនលៃ ំនិងការរំហលា្បំោន។ តាមពិត  
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 ចំណយលុយហលើកិច្ការរដ្ឋោល និង្បតិបត្ិការ សឹងដតហ្ចើនហស្ើនឹងចំណយហលើ

កិច្ខិតខំ្បឹងដ្បងទប់សា្តាត់ថានតាំរក់ដដរ!
រំទាស់ហលើហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 
សូមរំទាស់ហៅនឹង្កុមអ្នកមាន្ទពតាយសមតាបត្ិដដលមានអត្ថ្បហយារន៍ពិហសស  ដដលហ្បើដំហណើរការផ្លួចហផ្ើម

របស់ហយើង ហដើមតាបដី្គាន់ដតបហងកើន្ោក់ចំហណញរបស់ពួកហគ។ 
សូមរំទាស់ហៅនឹងការហោក្ោស់សាលាហរៀននានាយកទឹក្ោក់យា៉តាងហហាចចំនួន $600 លានក្នចុង

មួយ្ នតាំ។ 
សូមរំទាស់ហៅនឹងការយក្ោក់រាប់លានដុលា្តារហចញពដីពន្្្ដី ហៅចំណយហលើន្លៃ្បតិបត្ិការ និងរដ្ឋោល

ដដលអាចជាការខ្ះខា្តាយ, ការហកងបនលៃ ំនិងការរំហលា្បំោន។ 
សូមរំទាស់ហៅនឹងការផ្ល់ឱតាយ្កុមេ៊ុនធានារា៉តាប់រងសុខភាព និង្កុមអ្នកមាន្ទពតាយសមតាបត្ិដដលមាន

អត្ថ្បហយារន៍ពិហសស នូវផលចំហណញកាន់ដតធំហធងរំនួសឱតាយការហោះ្សាយបញ្តាជាក់ដស្ង ដូចជា  
ផលៃជូវ្ ្នល់ ឧ្កិដ្ឋកម្េិងតាសា និងការផ្ល់មូលនិធិយា៉តាងហពញហលញដល់បណ្តាសាលាហរៀនរបស់ហយើង។ 
សូមអានហដើមតាបដីដសវងយល់ហោយខលៃលួនឯង និងតាមោនទឹក្ោក់ពដីហសចក្ដីហស្នើហលខ 56 តាមរយៈ

ហគេទំព័រ ៖  
www.NoOnProposition56.com
សូមចូលរួមជាមួយហយើងខញចុំហដើមតាបដីហោះហ្នតាត 'រំទាស់' នឹងហសចក្ដីហស្នើហលខ 56។ 

TOM BOGETICH, នាយក្បតិបតិ្រដ្ឋ

គណៈកម្ការអប់រំននរដ្ឋ California 
ARNOLD M. ZEIDERMAN, M.D., M.P.H., FACOG,
អតដីតនាយក, សុខភាពផលៃជូវចិត្និងការហធវើដផនការ្គរួសារ, នាយកោ្តានសុខា្ិោលននហខានធដី  
Los Angeles 
TOM DOMINGUEZ, ្បធាន

សមាគមននស្នងការនគរោលរង ហខានធដី Orange 

ពន្ោរីសំរាប់ផ្ល់មូលនិធិដ្ទាំសុខភាព ការទប់សា្តាត់ការហ្បើ្ោស់ថានតាំរក់  
ការ្សាវ្ជាវនិងអនុវត្ចតាបាប់។  

វិហសាធនកម្ធម្នុញ្ញហោយការហផ្ើម្បជាសិទិ ្និងចតាបាប ់។




