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58 | ហសចក្ដីអះអាង លសចក្ីអះអាងដដេបាៃលបាះពរុម្ពផជាសាយលៅលេើទុំព័រលៃះគឺជាលោបេ់របស់អ្កៃិពៃ្ធលហើយមិៃទាៃ់បាៃត្រូវពិៃិ្ជាយលមើេសរុតកិ្ភាពលដាយទីភានជាក់ងារផ្លូវការណាមួយលៅល�ើយលទ។

ហសចក្ដីហស្នើ

57
  លសចែ្ីអះអាងកដេតទតទង់លសចែ្ីលស្នើ 57  

 ការបដិលសធលៅនរឹងលសចែ្ីអះអាងកដេតទតទង់លសចែ្ីលស្នើ 57  

អ្នកនិពន្ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 មិន្ោប់អ្នកអំពដីការណ៍ពិតហេើយ ។ ហសចក្ដីហស្នើហនះអនុវត្ចហំោះ

ឧ្កិដ្ឋរនហឃរហៅ នឹងបហងកើនបទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌ និងហធវើឲតាយអ្នកមិនសូវមានសុវត្ថិភាព ។ សូមហោះ

ហ្នតាតរំទាស់ ។ 

ការពិត ៖ ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 ផ្ល់ការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌមុនហពលដល់

រនចាប់រំហលា្ហសពសន្ថវៈដដលហសពហ្គឿងហញៀន និងចាប់រំហលា្ហសពសន្ថវៈរនរងហ្គាះ ហ្ោះអ្នក

និពន្ហសចក្ដីហស្នើហនះហៅរនហនាះថារនមិនហឃរហៅ ។ 

ការពិត ៖ ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 ហធវើវិហសាធនកម្រដ្ឋធម្នុញ្ញរបស់រដ្ឋ CALIFORNIA ហដើមតាបដីផ្ល់

សិទ្ិទទួលោនការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌមុនហពល្ ្ដីហនះដល់ឧ្កិដ្ឋរនដដល្តរូវ

ោនកាត់ហទាសពដីបទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌហឃរហៅ និងគួរឲតាយរន្ត់ជាហ្ចើន ដូចជា ៖ 

ការរំហលា្ហសពសន្ថវៈ ហលើរនរងហ្គាះសនលៃប់ោត់សាមតារតដី ការរួញដូរផលៃជូវហ្ទមនុសតាស ការវាយ្បហារ

ហោយអាវុធ្បល័យ អំហពើអាស (LEWD ACTS) ្ប្ំងនឹងហក្ងអាយុ 

14 ្នតាំ ការចាប់ចំណប់ខាមតាំង បទហល្ើសេ្ទណ្ឌគំនំុដដលបងករបួសសានតាម ។

ការពិតជាហ្ចើនហទៀត ៖

• ឧ្កិដ្ឋរនហ្គាះថានតាក់រាប់ោន់នាក់្តរូវោនហោះដលងមុនហពលរួចហៅហេើយ ។ ហយើង

ជាអ្នកទទួលរងផលវិោក ។ អ្តាបទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌហឃរហៅោនហកើនហេើង 10% 
កាលពដី្នតាំមុន ហេើយការរំហលា្ហសពសន្ថវៈោនហកើនហេើង 37% ។ • ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 នឹង
ផ្ល់ការហោះដលងភា្តាមៗដល់ឧ្កិដ្ឋរនហ្គាះថានតាក់រាប់ោន់នាក់ ។ • រនដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាសពដីមុន

ពដីបទឃតកម ្បទរំហលា្ហសពសន្ថវៈ និងការហធវើោបកុមារនឹងមានលក្ខណសមតាបត្ិទទួលោនការហោះ

ដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌមុនហពល ។ • ការហោះដលងឧ្កិដ្ឋរនហ្គាះថានតាក់រាប់ោន់នាក់

នឹងមិនសនតាសំ្ោក់ហេើយ ។ ហ្រៅពដីហធវើឲតាយមនុសតាសចំណយហលើបទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌដដលហកើនហេើង 
ហខានធដី និងទដី្កុងមួយចំនួននឹង្តរូវោនបង្ខំឲតាយរួលបែូលដីស នាយត្មរួតរង អ្នកផ្ល់្បឹកតាសារនរងហ្គាះ

បដន្ថមហទៀត និងព្ងដីកតុលាការ ។ • ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 លុបហចាលបទបតាបញ្ញត្ិសំខាន់ននហសចក្ដី

្បកាសសិទ្ិឯករនរបស់រនរងហ្គាះននបទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌ ដដលជាចតាបាប់ស្ដីពដីការវាយ្បហារ 

3 ្បហ្ទ និងចតាបាប់របស ់Marsy — ជាវិធានការខា្តាំងដដលអនុម័តហោយអ្នកហោះហ្នតាត ។ 

ការហធវើឲតាយហខតាសាយដល់ចតាបាប់្ប្ំងបទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌរបស់រដ្ឋ California ោនហកើតហេើងយូរមក

ហេើយ ។ ចូរកុំហធវើវិហសាធនកម្រដ្ឋធម្នុញ្ញរបស់រដ្ឋ California ហដើមតាបដីផ្ល់សិទ្ិហ្ចើនដ្មហទៀតដល់

ឧ្កិដ្ឋរន ។ 

រនរងហ្គាះននបទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌ បែូលដីស នាយត្មរួត ហៅ្កម និងរដ្ឋអាជា្តារំរុញឲតាយហោះហ្នតាត

រំទាស់ ហលើហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 ។ 

HONORABLE JAMES ARDAIZ, ហៅ្កមអធិបតដី

តុលាការឧទ្រណ៍ននមណ្ឌលទដី 5 (ចូលនិវត្ន)៍ 
SANDRA HUTCHENS, នគរោល 
Orange ហខានធដី 
COLLENE THOMPSON CAMPBELL, សា្តាបនិក 
ការចងចាំរនរងហ្គាះ្គប់ទដីកដនលៃង 

សូមហោះហ្នតាតគាំ្ទហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 

្បមុខដឹកនាំដផ្នកសុវត្ថិភាពសាធារណៈរដ្ឋ California និងរនរងហ្គាះននបទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌ

គាំ្ទដល់ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 (ចតាបាប់ស្ដីពដីសុវត្ថិភាពសាធារណៈ និងការសា្តារហេើងវិញនដីតិសមតាបទា 
្នតាំ 2016) ហោយសារហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 ្បមូលធនធានហផ្តាតហៅហលើការឃុំឧ្កិដ្ឋរន

ហ្គាះថានតាក់ក្នចុងពន្នាគារ ហោយសា្តារហេើងវិញនដីតិសមតាបទាទណ្ឌិតជាអនដីតិរន និងនដីតិរន និងសនតាសំ

សំនច្ោក់របស់អ្នកបង់ពន្ោនរាប់ហកាដិដុលា្តារ ។ 

អស់រយៈហពលជាហ្ចើនទសវតតាសរ៍មកហេើយ ចំនួនអ្នកជាប់ពន្នាគារហៅរដ្ឋ California ោនហកើត

ហេើងយា៉តាងគំេុកចំនួន 500% ហេើយការចំណយរបស់ពន្នាគារោនហកើតហេើងហ្ចើនជាង $10 
ោន់លានជាហរៀងរាល់្នតាំ ។ ក្នចុងហពលជាមួយគានតាហនះ ទណ្ឌិតតិចតួចបែុហណ្តាះ្តរូវោនសា្តារសមតាបទា

ហេើងវិញ ហេើយទណ្ឌិតភាគហ្ចើនោន្ប្ពឹត្បទហល្ើសហេើងវិញហ្កាយហពលហោះដលង ។ 

សា្តានភាពោក់អ្នកហទាសហលើសចំណុះ និងផ្ទចុយពដីរដ្ឋធម្នុញ្ញោនរំរុញឲតាយតុលាការកំពូលសេរដ្ឋ

អាហមរិកបង្តាប់ឲតាយរដ្ឋកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកជាប់ពន្នាគារ ។ ហពលហនះ ហោយមិនមានដំហណះ្សាយ

រយៈហពលដវង្បកបហោយសុ្និចឆេ័យ ហយើងនឹងបន្ខះ្ខា្តាយ្ោក់រាប់ោន់លាន និង្ប្ុយហោះដលង

ទណ្ឌិតហ្គាះថានតាក់តាមការបង្តាប់របស់តុលាការ ។ ហនះគឺជាលទ្ផលមិនអាចទទួលយកោន ដដល

ោក់្បជារនននរដ្ឋ California ឲតាយស្ថិតហៅក្នចុងហ្គាះថានតាក់ — ហេើយហនះជាមូលហេតុដដលហយើង

្តរូវការហសចក្ដីហស្នើហលខ 57។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 មានភាពសាមញ្ញ — ខាងហ្កាមហនះគឺជាអវដីដដលហសចក្ដីហស្នើហនះហធវើ ៖ 
• សនតាសំដុលា្តាររបស់អ្នកបង់ពន្ហោយកាត់បន្ថយការចំណយអត់្បហយារន៍ហៅហលើពន្នាគារ ។ 
• បន្ឃុំរនហល្ើសហ្គាះថានតាក់បំផុតហៅក្នចុងពន្នាគារ ។ • ហធវើការពិចារណអំពដីការហោះដលងឲតាយហៅ

ហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌស្មាប់អ្នកមានហទាសពដីបទមិនហឃរហៅ ដដលជាប់ពន្នាគារ្គប់តាម

ហពលហវលាស្មាប់បទហល្ើសដំបូងរបស់ខលៃលួន ។ • ផ្ល់្បព័ន្ឥណទានមួយដដលអាចសនតាសំ្ោក់ោន

ស្មាប់ការសា្តារហេើងវិញនដីតិសមតាបទា អាកបតាបកិរិយាលអ ្ពឹត្ិការណ៍សំខាន់ហៅក្នចុងការអប់រំ ឬ្តរូវោន

យកហៅ្ ្តាយហោយសារអាកបតាបកិរិយាមិនលអ ។ • ត្មរូវឱតាយហលខាធិការនន្កសួងអប់រំដកដ្បហេើងវិញ 
និងសា្តារហេើងវិញនដីតិសមតាបទា ហធវើការបញ្តាក់ថា ហគាលនហយាោយទាំងហនះ្តរូវគានតាជាមួយនឹងការការោរ 
និងដកលមអសុវត្ថិភាពសាធារណៈ ។ • ត្មរូវឱតាយហៅ្កម មិនដមនរដ្ឋអាជា្តា ហធវើការសហ្មចចិត្ថាហតើ

អនដីតិរនគួរ្តរូវោនហចាទ្បកាន់ដូចនដីតិរនដដរឬហទ ហោយសងកត់ធងៃន់ហលើការសា្តារហេើងវិញនដីតិសមតាបទា

ស្មាប់អនដីតិរនហៅក្នចុង្បព័ន្អនដីតិរន ។ 

ហយើងដឹងថាហតើអវដីមាន្បសិទ្ភាព ។ ្ស្ចុតាងបង្តាញថា ទណ្ឌិត្តរូវោនសា្តារនដីតិសមតាបទាហេើងវិញ

កាន់ដតហ្ចើន ពួកហគទំនងជា្ប្ពឹត្បទហល្ើសជា្្ដីកាន់ដតតិច ។ ្ស្ចុតាងបដន្ថមហទៀតបង្តាញថា 
អនដីតិរនដដលស្ថិតហៅហ្កាមការពិនិតតាយតាមោនរបស់តុលាការអនដីតិរនមិនសូវ្ប្ពឹត្បទហល្ើស

្ពេ្ទណ្ឌ្ ្ដីហេើយ ។ ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 ហផ្តាតហៅហលើការសា្តារហេើងវិញនដីតិសមតាបទា ដផអកហលើ

្ស្ចុតាង និងអនុញ្តាតឲតាយហៅ្កមតុលាការអនដីតិរនហធវើការសហ្មចចិត្ថាហតើអនដីតិរនគួរ្តរូវោនហចាទ

្បកាន់ដូចនដីតិរនដដរឬហទ ។ 

គាមតាននរណមានតាក់្តរូវោនហោះដលងហោយសវ័យ្បវត្ិ ឬមានសិទ្ិទទួលោនការហោះដលងពដីពន្នាគារ 
ហយាងតាមហសចក្ដីហស្នើហេើយ 57 ។ 
• ហដើមតាបដីទទួលោនការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ ទណ្ឌិតបច្ចុបតាបន្ន និងអនាគត

ទាំងអស់្តរូវដតបង្តាញថា ខលៃលួន្តរូវោនសា្តារនដីតិសមតាបទាហេើងវិញ និងមិនបងកហ្គាះថានតាក់ដល់

សាធារណរនហេើយ ។ • គណៈកម្ការរំនុំរ្មះការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ 
(ដដលមានសមាសភាពភាគហ្ចើនជាមនន្ដីអនុវត្ន៍ចតាបាប)់ កំណត់ថាហតើនរណមានមានលក្ខណ

សមតាបត្ិទទួលោនការហោះដលង ។ • បុគ្គលណដដល្តរូវោនហគយល់្ពមហោះដលងនឹងស្ថិតហ្កាម

ការពិនិតតាយតាមោនជាចាំោច់ហោយការអនុវត្ន៍ចតាបាប ់។ 

ដូចតុលាការកំពូលរដ្ឋ California បញ្តាក់យា៉តាងចតាបាស់លាស់្សាប់ ៖ ភាពមានសិទ្ិទទួលោន

ការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌហៅក្នចុងហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 អនុវត្"ចំហោះដតទណ្ឌិត

ដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាសពដីបទឧ្កិដ្ឋមិនហឃរហៅបែុហណ្តាះ ។" 
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 មានការយឺតយា៉តាវណស់ ។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 ្បមូល្បព័ន្របស់ហយើងហផ្តាតហៅហលើការសា្តារហេើងវិញនដីតិសមតាបទាដផអកហលើ

្ស្ចុតាងស្មាប់អនដីតិរន និងនដីតិរន ហ្ោះ្បព័ន្ហនះលអស្មាប់សុវត្ថិភាពសាធារណៈជាង្បព័ន្

បច្ចុបតាបន្នរបស់ហយើង ។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 សនតាសំ្ោក់របស់អ្នកបង់ពន្ោនរាប់ហកាដិដុលា្តារ ។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 បន្ឃុំរនហល្ើសហ្គាះថានតាក់បំផុតហៅក្នចុងពន្នាគារ ។ 

សូមហោះហ្នតាតគាំ្ទហលើហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 
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EDMUND G. BROWN JR., អ្ិោលរដ្ឋ California 

MARK BONINI, ្បធាន 
្បធានមនន្ដី្គប់្គងការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌននរដ្ឋ California 
DIONNE WILSON, ហមមា៉តាយរបស់មនន្ដីបែូលដីសដដល្តរូវោនសមា្តាប់ក្នចុងហពលបំហពញភារកិច្

ការផ្នា្តាហទាសឧ្កិដ្ឋរន។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌហោះដលង។  
កិច្ដំហណើរការនដីតិវិធដីឧ្កិដ្ឋរនជាអនដីតិរន និងការផ្នា្តាហទាស។
 វិហសាធនកម្ធម្នុញ្ញហោយការហផ្ើម្បជាសិទិ ្និងចតាបាប់។
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57
  លសចែ្ីអះអាងកដេតប្ំងលសចែ្ីលស្នើ 57  

 ការបដិលសធលៅនរឹងលសចែ្ីអះអាងកដេតប្ំងលសចែ្ីលស្នើ 57  

សូមហោះហ្នតាតគាំ្ទហសចក្ដីហស្នើហលខ 57

អ្នករំទាស់ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 គឺខុស ។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 សនតាសំសំនច្ោក់របស់អ្នកបង់ពន្ោនរាប់ហកាដិដុលា្តារ ហោយកាត់បន្ថយការ

ចំណយឥត្បហយារន៍ហៅហលើពន្នាគារ បំដបកវដ្បទហល្ើសហោយសា្តារនដីតិសមតាបទានហេើងវិញដល់

ទណ្ឌិតជាអនដីតិរន និងនដីតិរន និងបន្ឃុំឧ្កិដ្ឋរនហ្គាះថានតាក់ហៅក្នចុងពន្នាគារ ។ ចូរកុំចាញ់ហោក

ហោយសារការវាយតនមលៃដកលៃងកា្តាយ ។ ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 ៖ 

• មិនហោះដលងនរណមានតាក់ពដីពន្នាគារហោយសវ័យ្បវត្ ិ។ • មិន ផ្ល់ការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅ

ឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌដល់រនហល្ើសហឃរហៅ ។ តុលាការកំពូលរដ្ឋ California បញ្តាក់

យា៉តាងចតាបាស់លាស់ថា ភាពមានសិទ្ិទទួលោនការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ

ហៅក្នចុង ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 អនុវត ្"ចំហោះដតទណ្ឌិតដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាសពដីបទឧ្កិដ្ឋ

មិនហឃរហៅបែុហណ្តាះ ។" (Brown v. តុលាការជាន់ខ្ពស់ ន្ងៃទដី 6 ដខមិ្ុនា ្នតាំ 2016) ។ 
ឧ្កិដ្ឋរនហឃរហៅដដល្តរូវោនកំណត់និយមន័យហៅក្នចុង្កម្ពេ្ទណ្ឌ 667.5(c) ្តរូវោន

កាត់ហចញពដីការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ ។ • មិន ហេើយនឹងមិនដកដ្បដដីកា

បង្តាប់របស់តុលាការសេព័ន្ ដដលកាត់ហចញអ្នក្ប្ពឹត្បទហល្ើសរំហលា្ផលៃជូវហ្ទ ដដល្តរូវោន

កំណត់និយមន័យហៅក្នចុង្កម្ពេ្ទណ្ឌ 290 ពដីការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមាន

លក្ខខណ្ឌ ។ • មិន កាត់បន្ថយសិទ្ិរបស់រនរងហ្គាះ ។ • មិន ទប់សា្តាត់ហៅ្កមកុំឲតាយហចញសាល

្កមតឹងរុឹងហេើយ ។ 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 ៖ 

• នឹង្បមូលធនធានហផ្តាតហៅហលើការឃុំឧ្កិដ្ឋរនហ្គាះថានតាក់ក្នចុងពន្នាគារ ។ • នឹងសនតាសំ្ោក់របស់

អ្នកបង់ពន្ោនរាប់ហកាដិដុលា្តារ ។ • នឹងរួយហោះ្សាយ្បព័ន្ខូចខាត ហៅហពលទណ្ឌិតចាកហចញ

ពដីពន្នាគារហោយមិនមានការសា្តារហេើងវិញនដីតិសមតាបទា ្ប្ពឹត្បទហល្ើសហេើងវិញ និង្តលប់មកក្នចុង

្បព័ន្វិញ ។ • នឹង្តរូវោនអនុវត្តាមរយៈបទបញ្តារបស់្កសួងអប់រំដកដ្បហេើងវិញ និងស្ាតារហេើង

វិញនដីតិសមតាបទា ដដល្តរូវោនបហងកើតហេើងហោយមានធាតុចូលសាធារណៈ និងរនរងហ្គាះ និង្តរូវោន

បញ្តាក់ការោរសុវត្ថិភាពសាធារណៈ ។

ហមធាវីមណ្ឌល San Diego ហ្មតាះ Bonnie Dumanis — ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 
អ្នកគាំ្ទ — ដឹងថាចាំោច់បំផុត្តរូវផ្ល់ដល់ទណ្ឌិតនូវឧបករណ៍នានាហដើមតាបដីបញតាឈប់វដ្ហចញចូល

ពន្នាគារ ។ (Daily Journal ន្ងៃទដី14 ដខកកកោ ្នតាំ 2016) ។ 

ហេើយហធវើឲតាយសេគមន៍របស់ហយើងមានសុវត្ថិភាពជាងមុន ។ 

សូមចូលរួមជាមួយមនន្ដីអនុវត្ន៍ចតាបាប ់រនរងហ្គាះននបទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌ និងហមដឹកនាំសាសនា ៖ 
សូមហោះហ្នតាតគំា្ទ ដល់ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57។ 

EDMUND G. BROWN JR., អ្ិោលរដ្ឋ California 

MARK BONINI, ្បធាន 
្បធានមនន្ដី្គប់្គងការហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌននរដ្ឋ California
DIONNE WILSON, ហមមា៉តាយរបស់មនន្ដីបែូលដីសដដល្តរូវោនសមា្តាប់ក្នចុងហពលបំហពញភារកិច ្

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 នឹងអនុញ្តាតឲតាយឧ្កិដ្ឋរនដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាសពដីបទរំហលា្ហសពសន្ថវៈ អំហពើ
អាស (LEWD ACTS) ្ប្ំងនឹងកុមារ បទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌហ្បើកាំហ្លៃើងរបស់្កុមបងធំបងតូច 
និងអំហពើរួញដូរមនុសតាស ្តរូវោនហោះដលងពដីពន្នាគារមុនហពល ។ 

ហោយហេតុហនះហេើយហទើប ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 ្តរូវោនរំទាស់ហោយដផ្នកអនុវត្ន៍ចតាបាប់រដ្ឋ 
California — ហមធាវីមណ្ឌល នាយត្មរួត បែូលដីស រដ្ឋអាជា្តាតុលាការ រនរងហ្គាះននបទហល្ើស

្ពេ្ទណ្ឌ និងហមដឹកនាំសេគមន៍មូលោ្តាន ។ 

ទាំងហនះគឺជាការពិត ៖ 

អ្នកនិពន្ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 អះអាងថា ហសចក្ដីហស្នើហនះអនុវត្ចហំោះដតបទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌ 
"មិនហឃរហៅ" បែុហណ្តាះ បែុដន្វិធានការដដល្តរូវោន្ោង្បកបហោយការខវះខាតហ្ចើនចាត់ទុក

បទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌដូចខាងហ្កាមថា "មិនហឃរហៅ" និងអនុញ្តាតឲតាយចារីទទួលោនការហោះដលងឲតាយ

ហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌមុនហពល និងទទួលោនការហោះដលងហៅកាន់សេគមន៍មូលោ្តាន : 

• ការរំហលា្ហសពសន្ថវៈហោយោក់ថានតាំបំពុល • ការរំហលា្ហសពសន្ថវៈហលើមនុសតាសសនលៃប់ោត់សាមតារតដី 
• ការរួញដូរមនុសតាសដដលោក់ព័ន្នឹងការ្ប្ពឹត្អំហពើផលៃជូវហ្ទជាមួយអនដីតិរន • ហបើកឡានហៅដកតាបរ 
ោញ់ ហេើយរត់ោត ់• ការវាយ្បហារហោយអាវុធ្បល័យ • ការចាប់ចំណប់ខាមតាំង • ការបែុនបែង

បំផ្ទចុះ្គាប់ដបកហៅមន្ទដីរហពទតាយ ឬសាលាហរៀន • អំហពើេិងតាសាក្នចុង្គរួសារដដលោក់ព័ន្នឹងការបែះទង្គិច 
• ការផ្គត់ផ្គង់កាំហ្លៃើងដល់្កុមបងធំបងតូច • បទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌននគំនុំដដលបងករបួសសានតាមហលើ

រាងកាយ • ការមិនចុះហ្មតាះថាជារនហល្ើសផលៃជូវហ្ទ • ការបងកអគ្គិ្័យ • ការោញ់កាំហ្លៃើងហៅទដីធា្តារ

សាលាហរៀន • អំហពើអាស (Lewd acts) ្ប្ំងនឹងកុមារអាយុ 14 ឬ 15 ្នតាំ  
• ការោក់ពន្នាគារដកលៃងកា្តាយរបស់មនុសតាសចាស់តាមរយៈអំហពើេិងតាសា ។ *បញ្ដីមួយភាគ 

ខាងហ្កាមហនះគឺជាមូលហេតុ្ោំបដន្ថមហទៀតដដល្តរូវហោះហ្នតាតរំទាស់នឹងហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 ៖ 

1) 57 អនុញ្តាត រនការិយាល័យនិយមននរោ្តា្ិោលរដ្ឋកាត់បន្ថយការ្បកាសហទាសជាហ្ចើន

ស្មាប់ "អាកបតាបកិរិយាលអ" សូមតាបដីដតស្មាប់ទណ្ឌិតដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាសពដីបទឃតកម ្
បទរំហលា្ហសពសន្ថវៈ ការហធវើោបកុមារ និងការរួញដូរមនុសតាស ។ 2) 57 អនុញ្តាតឲតាយចាត់ទុក

ឧ្កិដ្ឋរនអារដីពអា្កក់បំផុតដូចគានតានឹងរនហល្ើសហលើកទដីមួយដដរ ហោយបន្ថយការ្បកាសហទាសខា្តាំង

ដដលោក់ហោយហៅ្កម ។ 3) "57 លុបហចាលទាំង្សុងនូវបទបតាបញ្ញត្ិសំខាន់ននចតាបាប់ Marsy 
‘ការវាយ្បហារ 3 ដង អ្នកនឹងហចញហ្រៅ’ ហសចក្ដី្បកាសសិទ្ិឯករនរបស់រនរងហ្គាះ ចតាបាប់
្បជារនរដ្ឋ California ្ប្ំងការហធវើអារដីវកម្ផលៃជូវហ្ទ — វិធានការដដល្តរូវោនអនុម័ត

ហោយអ្នកហោះហ្នតាតដដលោនការោររនរងហ្គាះ និងហធវើឲតាយសេគមន៍មានសុវត្ថិភាពជាងមុន" — 
Susan  Fisher អតដីត្បធានគណៈកម្ការរដ្ឋហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ 
4) 57 ចាប់បង្ខំរនរងហ្គាះដដលពតាយាយាមោក់រដីវិតរបស់ខលៃលួនចូលគានតាវិញ ហដើមតាបដីហធវើឲតាយហកើតហេើងវិញនូវ

បទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌដដល្តរូវោន្ប្ពឹត្ហៅហលើពួកហគម្ងហេើយម្ងហទៀត ជាមួយនឹងការរំនុំរ្មះការ

ហោះដលងឲតាយហៅហ្រៅឃុំហោយមានលក្ខខណ្ឌ្ ្ដី ។ 5) 57 នឹងនាំឲតាយមានអ្តាបទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌ

ខ្ពស់ជាងមុន ហ្ោះឧ្កិដ្ឋរនហ្គាះថានតាក់យា៉តាងតិច 16,000 នាក់រួមទាំងឧ្កិដ្ឋរនដដល្តរូវោន

ផ្នា្តាហទាសកាលពដីមុនពដីបទឃតកម ្និងរំហលា្ហសពសន្ថវៈ នឹងមានលក្ខណសមតាបត្ិទទួលការហោះ

ដលងមុនហពល ។ 

ជាចុងហ្កាយ ហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 បញ្ជូលឯកសិទ្ ិនិងសិទ្ិ្ ្ដីទាំងអស់ហនះស្មាប់ឧ្កិដ្ឋរន

ដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាសហៅក្នចុងរដ្ឋធម្នុញ្ញរដ្ឋ California ដដលឯកសិទ្ិ និងសិទ្ិទាំងហនះមិន

អាចដកដ្បហោយអង្គនដីតិបញ្ញត្ិោនហេើយ ។ 

សូមកុំឲតាយមានកំេុស។ ្បសិនហបើហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 ្តរូវោនអនុម័ត ផ្ទះទាំងអស ់្ូមិទាំងអស ់
សាលាហរៀនទាំងអស់នឹងមានសុវត្ថិភាពតិចជាងបច្ចុបតាបន្ន ។ 

សូមសួរខលៃលួនឯងនូវសំណួរទាំងហនះ ៖ 

ហតើឧ្កិដ្ឋរនដដលរំហលា្ហសពសន្ថវៈហលើបុគ្គលសនលៃប់ោត់សាមតារតដីោនទទួលការហោះដលងពដីពន្នាគារ

មុនហពលដដរឬហទ ? ចុះអ្នកហធវើោបកុមារដដលមានអាយុ 50 ្នតាំដដលរុកគួនកុមារវិញ ? 

ហតើឧ្កិដ្ឋរនដដល្តរូវោនផ្នា្តាហទាសពដីបទរួញដូរមនុសតាសដដលោក់ព័ន្នឹងអំហពើផលៃជូវហ្ទជាមួយកុមារ 
្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយហដើរតាមផលៃជូវមុនហពលទទួលហទាសរបស់ខលៃលួន្គប់ដដរឬហទ ? 

ហតើឧ្កិដ្ឋរនដដលបែុនបែងបំផ្ទចុះ្គាប់ដបកហៅមន្ទដីរហពទតាយ សាលាហរៀន ឬកដនលៃងសកា្តារៈ្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយ

ហចញពដីពន្នាគារមុនហពលដដរឬហទ ? 

្បសិនហបើអ្នកហ្លៃើយថាហទចហំោះសំណួរទាំងហនះ សូមចូលរួមជាមួយហមធាវីមណ្ឌល រដ្ឋអាជា្តាតុលាការ 
បែូលដីស នាយត្មរួត រនរងហ្គាះននបទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌ ហៅ្កមតុលាការជាន់ខ្ពស់ និងហមដឹកនាំ

សេគមន៍ហៅក្នចុងការហោះហ្នតាតរំទាស ់នឹងហសចក្ដីហស្នើហលខ 57 ។ 

បទហល្ើស្ពេ្ទណ្ឌហឃរហៅោនហកើនហេើង 10% កាលពដី្នតាំមុនហៅរដ្ឋ California ។ ចូរកុំ
អនុញ្តាតឲតាយឧ្កិដ្ឋរនហឃរហៅ និងហ្គាះថានតាក់បដន្ថមហទៀត្តរូវោនហោះដលងមុនហពល ។ សូមហោះ
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