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70  |  សេចក្ដី អះអាង សេចក្តីអះអាងដែលបានសបាះពុម្ពផ្សាយសៅសលើទំព័រសនះគឺជាសោបល់របេ់អ្នកនិពន្ធ ស�ើយមិនទាន់បានត្រូវពិនិ្្យសមើលេុតកិ្ភាព សោយទតីភា្្ក់ងារផ្លូវការណាមួយសៅស�ើយសទ។

សេចក្ដី សេនើ

ខ្សែភាពយន្តមនុេសែសពញវ័យ។ ស្រោមអនាម័យ។
ត្មរូវការេុ្ភាព។ ចសបាប់ស្្តើម្បជាេិទិ្ធ។60

  សេចក្ដីអះអាងដែលទ្រទ្រង់សេចក្ដីសេនើខ 60  

សេចក្ដី សេនើសេ្ 60 មានស្រះថ្សក់ ចំសោះ បុគ្គេិក  និង ជាការចំណាយស្ចើនចំសោះ អនក  សោះ ស្្សត 

ដូចជា អនក។ គំនិត្្តតួចស្្តើម សនះ ជាគំនិត្្តតួចស្្តើម ខតមួយគត់ ខដេ គណបកសែ នសោោយ ធំៗទាំងអេ់ 

ជំទាេ់។ 
្កុម មាន  ្បសោជន៍ពិសេេ មួយ្កុម ោនចំណាយ ្ោក់ រាប់លានដុលា្សរ សដើមសបដី   ្ោង សេចក្តដី សេនើសេ្ 
60 និង ្ ្តេ់ មូេនិធិ ដេ់យុទ្ធនាការ។ សតើវាជាសរឿងភា្សក់ស្អើេឬខដេ្កុម មាន  ្បសោជន៍ពិសេេ 

សនះ ក៏នឹង ទទួេោន ្ េ ចំសណញ  ពដី សេចក្តដីសេនើ សនះ? ្កុមសនះ នឹង ទទួេោន េិទ្ធិ  អំណាចដាក់ 

បណ្ឹង រាប់មិនអេ់ ្ប្ំងអនក សធវើការកននុង ឧេសសាហកម្ម ភាពយន្ត អាេអាភាេ និង អាច 

យកដាក់សោស�៉ស នូវ ្ោក់ពិន័យពិសេេ។ អនកសធវើការ សៅសេើ្កថតទាំងអេ់ អាច្តរូវោនសគប្តឹង។ 
សេចក្ដី សេនើសេ្ 60 ក៏្្តេ់ជូននិវាេនជនណាម្ាសក់សៅ California នូវេមត្ថភាព កននុងការ

ប្តឹងអនកេខម្តងខ្សែភាពយន្តេ្មាប់មនុេសែសពញវ័យ ខដេជា អនក្េិតខ្សែភាពយន្តមនុេសែ

សពញវ័យ្ងខដរ។  េូមសបដីខត បុគ្គេិក  ខដេទទួេរងការប៉ះោេ់។ សតើអនកអាចគិតថវាអាចមានការ

រំសលាភ និង ការសបៀតសបៀន ខដរឬសទ? សហើយចុះចំខណក ថថលៃចំណាយវិញ។ សគពុំមានការសងឿងឆ្ងេ់

សនាះសទ ខដេការិោេ័យរបេ់អនក  វិភាគ នដីតិបញ្ញត្ត ិ(LAO) ខដេមិន្បកាន់បកសែពួក សធវើការ

ោ៉សន់រោ្សនថ ចំណាយជាេកា្សនុពេរបេ់អនកបង់ពន្ធសៅ California មានចំនួន  
"រាប់លានដុលា្សរ"។ 
សនះជាអវដី ខដេសកើតស�ើង សៅសពេ ្កុម មាន  ្បសោជន៍ពិសេេ ចំណាយ ្ោក់ រាប់លាន ដុលា្សរ  សៅសេើ 

គំនិត្្តតួចស្្តើម េ្មនុគរោ្សញចំនួន ដប់បដីទំព័រ ៖ វិធានការ ខដេមានកំហុេ និង បញ្ស ជាស្ចើន  ខដេ 

សធវើឲសយអវិជ្ជមាន ដេ់ ខ្នករួម្សែំ វិជ្ជមាន។ វាសធវើឲសយេុវត្ថិភាពសៅកខនលៃងសធវើការនាសពេបច្នុបសបននមានភាព

កាន់ខត ទន់ស្សសាយស�ើយ។ 
ការជំទាេ់នឹង សេចក្តដីសេនើសេ្ 60 កំពុងសកើនស�ើង សដាយរួមបញ្ចូេទាំង អង្គការ េុ្ភាព  

រោធារណៈ និងេិទ្ធិ  ពេរដ្ឋ ដូចជា អង្គការេមភាព រដ្ឋ California, APAC 
(ជាអង្គការ អនកេខម្តង ឯករាជសយធំជាងសគបំ្ុត) និង មជសឈមណ្ឌេ LA LGBT។ គណបកសែ  

្បជាធិបសតយសយរដ្ឋ CALIFORNIA និងគណបកសែ  រោធារណរដ្ឋ ថនរដ្ឋ CALIFORNIA 
ជំទាេ់ នឹងសេចក្តដីសេនើសេ្ 60។ 
សេចក្ដី សេនើសេ្ 60 គឺជា វិធដីរោសេ្ត  "ទាំងអេ-់ឬ-រ្សនអវដីសរោះ" ខដេ្្តេ់ មូេនិធិសដាយ 

្កុម មាន  ្បសោជន៍ ពិសេេ ខតមួយ។ សរេ  នសោោយ េុវត្ថិភាព បុគ្គេិក  គួរ្តរូវោន បញ្ចូេ 

មតិសោបេ់ របេ់ មនុេសែ ្គប់រ្ស។ េូម សោះស្្សត ជំទាេ់ សេើ សេចក្តដី សេនើ សេ្ 60។ 
សដើមសបដីខេវងយេ់បខន្ថម េូមចូេសៅកាន់ ្បជាជន រដ្ឋ California  ្ប្ំង ការសបៀតសបៀន សេើ 

បុគ្គេិក  សៅ DontHarassCA.com 

RACHEL "CHANEL PRESTON" TAYLOR, ្បធាន គណៈកមា្សធិការ 
តេ៊ូមតិ អនកេខម្តង  ភាពយន្តអាេអាភាេ 
JERE INGRAM, CIH, CSP, FAIHA, អតដីត ្បធាន គណៈកម្មការ េុវត្ថិភាព 
ការងារ និង េ្តង់ដារ េុ្ភាព រដ្ឋ California 
MARIE LOUISE "NINA HARTLEY" LEVINE, បរិញ្សប្តវិទសយារោសេ្តខ្នក
គិលានុបសបដា្សក-យិកា

 ការបែិសេធសៅនឹងសេចក្ដីអះអាងដែលទ្រទ្រង់សេចក្ដីសេនើ 60  

រ្សន បុគ្គេ ណាមា្សក់ ្តរូវ យក េុ្ភាព របេ់្លៃតួន សៅ្បថុយនឹងស្រះថ្សក់ សដើមសបដី រកសសា ការងារ របេ់  

្លៃតួនស�ើយ!
ការ  សោះ  ស្្សត  រំ្ទសេចក្តដីសេនើសេ្ 60 គឺជា ការសោះស្្សត  សដើមសបដី ការោរ  អនកសធវើការ   

កននុងឧេសសាហកម្ម ភាពយន្ត អាេអាភាេ រដ្ឋ California  ពដីជំងឺ ស្សែងៗ។ ្េិតករ  ភាពយន្ត 

អាេអាភាេ   បដិសេធ  មិន្្តេ់ កខនលៃងសធវើការ មានេុវត្ថិភាព េ្មាប់ អនកេខម្តង របេ់ ្ លៃតួន។ 
ជាេទ្ធ្េ អនកសធវើការ រាប់ោន់នាក់ ោន្បឈមនឹង ជំងឺ ធ្ងន់ធ្ងរ និង គំរាម  កំខហង ដេ់ ជដីវិត។ 
ដេ់សពេ ខដេ  ្តរូវចាប់ឲសយអនកថតភាពយន្ត អាេអាភាេទទួេ  ្ ុេ  ្តរូវចំសោះ េុវត្ថិភាព និង 
េុ្ភាព របេ់ អនកសធវើការ សៅកននុង ឧេសសាហកម្មភាពយន្ត អាេអាភាេ របេ់ រដ្ឋ California 
សហើយ។ 
ចាប់តាំងពដី្្ស1ំ992 មក ចសបាប់ ោន ត្មរូវឲសយ ស្បើ្ោេ់ ស្រោមអនាម័យ សៅកននុង ភាពយន្ត 

អាេអាភាេ ទាំងអេ់ ខដេ្េិតសៅរដ្ឋ California។ សោងតាម Cal/OSHA, 
"ស្រោមអនាម័យ ្តរូវោនត្មរូវឲសយោក់ សដើមសបដី ការោរ  អនក សធវើការ កននុង ឧេសសាហកម្មភាពយន្ត 
អាេអាភាេពដីការ្បឈមនឹង សមសរាគសអដេ៍(HIV) និង ជំងឺកាមសរាគ ស្សែងសទៀត។" សេចក្ដី 

សេនើសេ្ 60 បិទ ចសនា្សះ្បសោង សៅកននុង ចសបាប់ បច្នុបសបនន និង សធវើឲសយ្បសេើរស�ើង នូវ ការអនុវត្តចសបាប ់
សដើមសបដី ឲសយ អនកថតភាពយន្តអាេអាភាេ អាច ្តរូវោន ចាប់ឲសយទទួេ្ុេ្តរូវ កាន់ខតខ្សំង ជាង មុន 

ចំសោះ មុ្ចសបាប់ េ្តដីពដីការការោរ កខនលៃងសធវើការ ដូចរ្ស ខដេ អនុវត្ត ចំសោះ ឧេសសាហកម្ម ស្សែង សទៀត 

ទាំងអេ់ សៅរដ្ឋ California។ សេចក្ដី សេនើសេ្ 60 ្រន់ខត ចាប់ ្ េិត ករ  ភាពយន្ត 

អាេអាភាេ អនក  ដឹក នាំ  សរឿង និងភា្សក់ងារ ឲសយ ទទួេ  ្ ុេ  ្តរូវប៉ុសណាណសះ—មិនខមន អនកេខម្តង 

ភាពយន្ត អាេអាភាេសនាះសទ។ 
េមាគម  សវជ្ជ រោសេ្ត អាសមរិកាំង េមាគមេុ្ភាព  រោធារណៈអាសមរិកាំង និងរោ្សប័ន សវជ្ជរោសេ្ត 
និង េុ្ភាព  រោធារណៈេំខន់ ស្សែងសទៀត  រំ្ទដេ់ ការស្បើ្ោេ់ ស្រោម អនាម័យ សៅកននុង 

ឧេសសាហកម្ម ភាពយន្ត អាេអាភាេ។ ប៉ុខន្ត អនកថតភាពយន្តអាេអាភាេ្ពសងើយកសន្តើយនឹង

ចសបាប់ោ៉សងសបើកចំហ។ ពួកសគ តវា៉សថ ការស្បើ្ោេ់ ស្រោមអនាម័យ សៅកននុងភាពយន្តរបេ់ពួកសគ នឹង 

ប៉ះោេ់ដេ់ ្ោក់ ចំសណញ របេ់ពួកសគ។ ពួកសគ បសណ្ញសចញ និង ដាក់ស្្សះកននុងបញ្ជដីស្្ស ចំសោះ 

អនកេខម្តង ភាពយន្ត អាេអាភាេណា ខដេ ចង់ ការោរ្លៃតួន សដាយស្បើ ស្រោមអនាម័យ។ 
សៅសពេ អនកថតភាពយន្តអាេអាភាេ ្ពសងើយកសន្តើយនឹងចសបាប ់ពួកសគ សធវើឲសយ បុគ្គេិក របេ់ ពួកសគ 

្បឈមនឹង សមសរាគសអដេ ៍(HIV) ជំងឺរោ្សយ ជំងឺ  chlamydia ជំងឺ្បសមះ ជំងឺពងខបក 
មាត់ ជំងឺរលាកសថលៃើម និងជំង ឺ វីរុេ បង្កជំងឺ មោរីក ខដេ ឆលៃង តាម ការ រួម សភទ (HPV)។ 
ការេិកសសា  េក្ខណៈវិទសយារោសេ្ត  បងា្សញថ អនកេខម្តង ភាពយន្ត អាេអាភាេ ងាយឆលៃង ជំងឺ 

កាមសរាគ ជាង ្បជាជនទូសៅ។ ជំងឺរាប់ោន់ករណដី (ខដេអាច រីករាេដាេ សៅកាន់ េហគមន៍ 

កាន់ខត ធ)ំ ្តរូវោន ចង្កង ជាឯករោរ សៅកននុង ឧេសសាហកម្មភាពយន្ត អាេអាភាេ កននុងរយៈសពេ 

ប៉ុនា្សន្្សំថ្មដីៗសនះ។

អនកថតភាពយន្តអាេអាភាេនិោយថ អនកេខម្តង ភាពយន្ត អាេអាភាេ្តរូវោន សធវើសតេ្ត  

រកជំងឺ។ ប៉ុខន្ត ការសធវើសតេ្ត (ខដេ បុគ្គេិក ្តរូវខត បង់ថថលៃ!) មានេក្ខណៈ មិន្គប់្រន់។ 
ការសធវើសតេ្ត សនាះមិន កំណត់ជំងឺកាមសរាគ ជាស្ចើន ឲសយោនទាន់សពេសវលា ស�ើយ។ ស្រោមអនាម័យ 

្្តេ់ ការការោរ បខន្ថម ោ៉សងេំខន់។ េូម សោះស្្សត រំ្ទ  សេើ សេចក្តដី សេនើ សេ្ 60 សដើមសបដី
េុវត្ថិភាពរបេ់ បុគ្គេិក! 
សយើង ទាំងអេ់រ្ស ទទួេរង្េវិោក ស្ោះ អនកថតភាពយន្តអាេអាភាេ បដិសេធ មិន បង់ ថថលៃ តាម 

វិធាន។ ថថលៃចំណាយ មួយជដីវិត  សដើមសបដី ពសយាោេ សមសរាគសអដេ៍ (HIV)មាន្បខហេ កនលៃះ លានដុលា្សរ  
កននុងមា្សក់។ ឧេសសាហកម្ម សនះ ចំណាយ្ោក់របេ់អនក បង់ ពន្ធកននុងរដ្ឋ California  អេ់្បខហេ 
$10 លាន សៅសេើ ថថលៃ ចំណាយ ពសយាោេ សមសរាគសអដេ(៍HIV)ខតមួយ។ សេើេពដីសនះសទៀត អនក 
បង់ ពន្ធ បង់្ោក់រាប់ខេនដុលា្សរជាសរៀងរាេ់្្សំ សដើមសបដី ពសយាោេ ជំងឺ ខដេ ោក់ព័ន្ធ។ 
ត្មរូវការនូវការព្ងឹង ការអនុវត្ត ចសបាប់បច្នុបសបនន មានេក្ខណៈបនា្សន់ខ្សំង នាសពេបច្នុបសប នន ស្ោះ 

ឧេសសាហកម្មភាពយន្ត អាេអាភាេ កំពុងេ្មុកបសង្កើន្ោក់ចំសណញ។ ជាេទ្ធ្េ 
អនកថតភាពយន្តអាេអាភាេ ោក់ដូចជា ជំទាេ់ នឹងការ ស្បើ្ោេ់ ស្រោម អនាម័យ 

ខ្សំងជាងសពេណាៗទាំងអេ់។ សេចក្ដី សេនើសេ្ 60 ្្តេ់ ដេ់ មសន្តដី េុខភិោេ នូវ ឧបករណ៍ 

អនុវត្តចសបាប់  ខដេពួកសគ ្តរូវការ សដើមសបដីជួយ ធានា ថ  ចសបាប់ ្តរូវោន អនុវត្ត  សហើយ អនកសធវើការ 

កននុងឧេសសាហកម្មភាពយន្ត អាេអាភាេ ្តរូវ ោនការោរ ោ៉សង ្គប់្រន់។ 
អនកថតភាពយន្តអាេអាភាេ សកង្បវ័ញ្ សេើ សេ្តដី និងបុរេ វ័យសក្មង ជាយូរមកសហើយ។ មិន្តរូវ 
អនុញ្សត ឲសយ អនកថតភាពយន្តអាេអាភាេ បន្ត រំសលាភ ចសបាប់ ខដេ ការោរបុគ្គេិក ទាំង សនះ សៅ 

រដ្ឋ California បន្តសទៀតស�ើយ។ សនះគឺជា េមធម ៌និងទំនួេ្ុេ្តរូវ ។ េូមចូេសៅកាន់ 
FAIR4CA.org េ្មាប់ព័ត៌មានបខន្ថម។ 
េូម សោះស្្សត រំ្ទ  សេើ សេចក្តដី សេនើ សេ្ 60! 

CYNTHIA DAVIS, M.P.H., ្បធាន គណៈកម្មការ 
មូេនិធិ ខថទាំ េុ្ភាព ជំងឺសអេដ ៍
GARY A. RICHWALD, M.D., M.P.H., អតដីត នាយក 
កម្មវិធដី ជំងឺ កាមសរាគសខនធដី Los Angeles  
DERRICK BURTS, អតដីត តួថត កុន អាេអាភាេ ខដេ មាន ្ ្នុក 
សមសរាគសអដេ(៍HIV)
 



60
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ដខតាសភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ។ ហ្សាមអនាម័យ។
ត្មរូវការសុខភាព។ ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។

ហសចក្ដីហស្នើ

60
  លសចែ្ីអះអាងកដេតប្ំងលសចែ្ីលស្នើ 60  

សូមកុំឲតាយយល់្ចេំចំហោះអ្នករំទាស់ហសចក្ដីហស្នើហលខ 60។ ពួកហគគឺផលិតករភាពយន្

អាសអាភាសដ៏ហលា្លន់។ ពួកហគដតងដតហធវើឲតាយសុវត្ថិភាព និងសុខភាពរបស់អ្នកសដម្ងភាពយន្

អាសអាភាសស្ថិតក្នចុងហានិ្័យជានិច ្ហោយបង្ខំអ្នកសដម្ងភាពយន្អាសអាភាសឲតាយសដម្ង

ហោយមិនោក់ហ្សាមអនាម័យ។ ការសិកតាសានាហពល្្ដីៗហនះរកហឃើញថា មានតាក់ក្នចុងចំហណម

អ្នកសដម្ងបួននាក់មានរំងឺកាមហរាគធងៃន់ធងៃរ។ គាមតានបុគ្គលណមានតាក់្តរូវ្ប្ុយនឹង្ លៃងរំងឺធងៃន់ធងៃរ 
ហដើមតាបដីរកតាសាការងររបស់ខលៃលួនហេើយ! 
ការរំហលា្ចតាបាប់្ោក់ចំហណញ-មុន-សុវត្ថិភាព ហៅក្នចុងឧសតាសាេកម្ភាពយន្អាសអាភាស្តរូវោន

ចង្កងឯកសារយា៉តាង្តឹម្តរូវ។ មនន្ដីដផ្នកសុវត្ថិភាព និងសុខភាពរដ្ឋ 
California—Cal/OSHA—ោនហ្បើ្ោស់្ោក់រាប់ដសនដុលា្តារហៅហលើដដីកាហកាះឲតាយ

បង្តាញខលៃលួនហៅតុលាការ ចំហោះអ្នក្តភាពយន្អាសអាភាសចំនួននម្ភោ្តាយនាក់ពដីបទរំហលា្

វិធាននានា ដដលត្មរូវយា៉តាងចតាបាស់លាស់ឲតាយោក់ហ្សាមអនាម័យហៅក្នចុងភាពយន្អាសអាភាស។ 
បែុដន ្មនន្ដី Cal/OSHA ្តរូវោនរារាំងជាញឹកញប់ហោយចហនា្តាះ្បហហាង និងភាពមានក្មិត

ននការអនុវត្ចតាបាប់។ ហសចក្ដីហស្នើហលខ 60 នឹងបិទចហនា្តាះ្បហហាង និងព្ងឹងសមត្ថភាពរបស់ 
Cal/OSHA ហដើមតាបដីអនុវត្ចតាបាប់បច្ចុបតាបន្ន។ ហសចក្ដីហស្នើហលខ 60 ទទួលោនការគាំ្ទពដី
អង្គភាពហវរ្សានស ្និងអង្គភាពសុខភាពសាធារណៈជាហ្ចើន ដដលរួមមាន ៖ 
• សមាគមគិលានុបោ្តាកសុខភាពការងររដ្ឋ California 
• បណ្ឌិតសភាហវរ្សានស្បង្តាររដ្ឋ California
• សម្ព័ន្ភាពរដ្ឋ California ខាងតតាបជូងហដើមតាបដីសុវត្ថិភាព និងសុខភាពការងរ 

• មហាវិទតាយាល័យសម្ភព និងហរាគនស្ដីអាហមរិកាំង—មណ្ឌល IX 
• សមាគមសុខភាពផលៃជូវហ្ទអាហមរិកាំង 
• េួសពដីរំងឺហអដស ៍
• វិទតាយាសា្តានរួមសេគមន ៍California 
អ្នក្តភាពយន្អាសអាភាសោនរំហលា្បំោនហលើអ្នកសដម្ងជាយូរមកហេើយ។ អ្នកសដម្ង

្តរូវការ និងសក្ិសមនឹងទទួលោនការការោរសុវត្ថិភាព និងសុខភាពហៅកដនលៃងហធវើការដូចគានតានឹង

អ្នកហធវើការក្នចុងវិស័យសំណង់ អ្នកហធវើការហៅកសិោ្តាន គិលានុបោ្តាក និងនិហយារិតរាប់លាននាក់

ហផតាសងហទៀតហៅរដ្ឋ California ដដលោនទទួលរួចហេើយ។ 
សូមហោះហ្នតាតគាំ្ទហលើហសចក្ដីហស្នើហលខ 60! 

JEFFREY KLAUSNER, M.D., M.P.H., សានសា្តាចារតាយ 
សាលាហវរ្សានស្ UCLA
PAULA TAVROW, Ph.D., នាយក 
កម្វិធដី UCLA Bixby ស្ដីពដីសុខភាពបន្ពូរនិង្បជារន

AMANDA GULLESSERIAN, សា្តាបនិក 
សេរដីពការកមតាសាន្មនុសតាសហពញវ័យអន្រជាត ិ(IEAU) 

សូមហោះហ្នតាតរំទាស់ហលើហសចក្ដីហស្នើហលខ 60: ហនះជាអវដីដដលហកើតហេើងហៅហពល្កុមមាន

្បហយារន៍ពិហសសមួយ្កុមមាន្ោក់រាប់លានដុលា្តារហដើមតាបដីផ្ល់មូលនិធិដល់យុទ្នាការ

នហយាោយ។ វិធានការដដលមានចំនួន 13 ទំព័រហនះមានការខវះខាតហ្ចើន ហទើបហធវើឲតាយគឺជា

គំនិតផ្លួចហផ្ើមដតមួយគត់ហៅ្នតាំហនះដដល្តរូវោនរំទាស់ហោយគណបកតាស្បជាធិបហតយតាយននរដ្ឋ 
CALIFORNIA និងគណបកតាសសាធារណរដ្ឋននរដ្ឋ CALIFORNIA។ សូមតាបដីដត

គណបកតាសអ្នកហសរីនិយមរដ្ឋ California ក៏រំទាស់នឹងហសចក្ដីហស្នើហនះដដរ 60។ 
អ្នកគាំ្ទចង់ឲតាយអ្នកហរឿថា វិធានការហនះគឺហដើមតាបដីសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិក។ ហទាះជាយា៉តាងហនះក្ដី 
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 60 ្តរូវោនរំទាស់ហោយអង្គការអ្នកសដម្ងភាពយន្អាសអាភាសឯករារតាយ

ទាំងអស់ក្នចុងរដ្ឋដតមួយគត ់ដដលមានសមារិកបង់វិភាគទានរាប់រយនាក់។ ហៅក្នចុងលិខិតមួយ

ចតាបាប់ដដល្តរូវោន្បគល់រូនរដ្ឋហលខាធិការ California ្បធានគណៈកម្ការផ្ល់ឱវាទដល់

អ្នកសដម្ងជាមនុសតាសហពញវ័យ Chanel Preston ោនអះអាងថា គំនិតផ្លួចហផ្ើមហនះគឺមាន

ភាពហ្គាះថានតាក់ចំហោះសុខភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសដម្ងទាំងឡាយ។ 
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 60 ក៏្តរូវោនរំទាស់ហោយអង្គការសិទ្ិពលរដ្ឋ និងសុខភាពសាធារណៈ

ជាហ្ចើន ដូចជា អង្គការសមភាពរដ្ឋ California, មរតាឈមណ្ឌលចតាបាប់ស្មាប់អ្នកដកហ្ទ, 
គហ្មាងរំងឺហអដស៍ Los Angeles, មរតាឈមណ្ឌល Los Angeles LGBT និង
មូលនិធិរំងឺហអដស៍ San Francisco ផងដដរ។ 
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 60 ្តរូវោនរំទាស់ហោយអ្នកដឹកនាំ្កុមេ៊ុន ដូចជា មរតាឈមណ្ឌលឧសតាសាេកម ្
និងសមាគមោណិរ្កម ្(VICA)។ 
អ្នកគាំ្ទចង់ឲតាយអ្នកហរឿថា វិធានការហនះគឺហដើមតាបដីសុវត្ថិភាពរបស់បុគ្គលិក។ បែុដន្វាបិតោំងផល

បែះោល់ពិត្ោកដននវិធានការហនះ៖ ការបហងកើតបណ្ឹង BONANZA ដដលមិនធា្តាប់មាន

ពដីមុនមក ដដលនឹងហធវើឲតាយអ្នកបង់ពន្្តរូវចំណយ្ោក ់"រាប់លានដុលា្តារ" និងគ្មាមកំដេងដល់

សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកសដម្ងទាំងឡាយ។ 
គំនិតផ្លួចហផ្ើមហនះបហងកើតសិទ្ិប្ឹងផ្ល់ឯករន្្ដីមួយ ដដលអនុញ្តាតឲតាយអ្នកគាំ្ទ និងនិវាសនរន

ទាំង 38 លាននាក់ហៅ CALIFORNIA ហធវើការោក់ោកតាយបណ្ឹង្ប្ំងនឹងអ្នក

ផលិត និងដចកចាយមាតិការបស់មនុសតាសហពញហោយផ្តាល់ ដដលអាចរួមបញ្ជូលទាំងអ្នកសដម្ង

ដខតាសភាពយន្មនុសតាសហពញវ័យ សូមតាបដីដតអ្នកសដម្ងដដលរងរបួស បុគ្គលដផ្នកផលិតដខតាសភាពយន ្
និង្កុមេ៊ុនទូរទសតាសន៍ដខតាសកាប និង្កុមេ៊ុនទូរទសតាសន៍ដដលហ្បើផ្តាយរណបផងដដរ។ 
ពុំអ្នកហធវើការងរហផតាសងហទៀតហៅ California អាចទទួលរងការប្ឹងផ្ល់ដបបហនះហេើយ។  
សូមហោះហ្នតាតរំទាស់ហលើហសចក្ដីហស្នើហលខ 60។ 
ហនះគឺជាមូលហេតុជាក់ដស្ង ៖  
• ហយាងតាមហសចក្ដីហស្នើរបស់អ្នកផ្ល់ឱវាទដផ្នកសារហពើពន្ហោយមិន្បកាន់បកតាសពួកហៅ 

California 60 អាចហធវើឲតាយអ្នកបង់ពន្្តរូវចំណយ្ោក់ "រាប់លានដុលា្តារ" 

ជាហរៀងរាល់្នតាំ ្ោក់ដដលអាច្តរូវោនចំណយហលើការអប់រំ ការដ្ទាំសុខភាព បណ្តាល័យ 
នគរោល និងហសវាអគ្គិ្័យនានា។ 

• វិធានការសនលៃឹកហ្នតាតរបស់ហមធាវីហៅក្នចុងអង្គរំនុំរ្មះក្ដីចុងហ្កាយ ហសចក្ដីហស្នើ។ 
60 ផ្ល់ដល់្បជារន California មានតាក់ៗនូវសិទ្ិហធវើការប្ឹងអ្នកផលិត 
ឬដចកចាយមាតិការបស់មនុសតាសហពញ ដដលអាចរួមបញ្ជូលទាំងអ្នកសដម្ងដខតាសភាពយន្

មនុសតាសហពញវ័យ ដដលរួមបញ្ជូលទាំងអ្នកសដម្ងជា LGBT អ្នកហធវើការដផ្នកផលិតដខតាស

ភាពយន្ និង្កុមេ៊ុនទូរទសតាសន៍ដខតាសកាប និង្កុមេ៊ុនទូរទសតាសន៍ដដលហ្បើផ្តាយរណបផងដដរ។ 
ការសន្ត់ជាមុនអំពដីទំនួលខុស្តរូវននគំនិតផ្លួចហផ្ើមហនះអាចអនុវត្ចំហោះ្គប់ដខតាសភាពយន្

មនុសតាសហពញវ័យដដល្តរូវោនផលិតហៅ California នាហពលអនាគតទាំងអស ់ដដលោក់

បញ្តាំងហៅហលើទូរទសតាសន៍ដខតាសកាប។ 
• ហសចក្ដីហស្នើហលខ 60 អាចចាប់បង្ខំអ្នកសដម្ងភាពយន្អាសអាភាសឲតាយលាត្តោងជា

សាធារណៈនូវព័ត៌មានឯករន រួមទាំងហ្មតាះពិត្ោកដ និងអាសយោ្តានផ្ទះ។ 
• និហយារិតរដ្ឋនឹង្តរូវ "ពិនិតតាយហេើងវិញ" នូវភាពយន្អាសអាភាស។ 
• អ្នកគាំ្ទដដលមានរាយនាម្តរូវោនអនុញ្តាតឲតាយ "ហធវើសចា្តា្បណិធាន" ក្នចុងនាមជាភានតាក់ងរ

របស់រដ្ឋ មានដតអង្គនដីតិបញ្ញត្ិបែុហណ្តាះដដលអាចហោះហ្នតាតទមា្តាក់គាត់ហចញពដីតំដណងោន។ 
• គូរសា្តាមដី្រិយាដដលោនហរៀបមង្គលការរួចដដលហធវើការដចកចាយដខតាសភាពយន្ដដល្តរូវោន

ផលិតហៅក្នចុងផ្ទះរបស់ពួកហគផ្តាល ់អាចទទួលរងនូវការប្ឹងផ្ល់។ 
ហសចក្ដីហស្នើហលខ 60 នឹងហធវើឲតាយមានចំណយចំហោះអ្នកបង់ពន្រាប់ហកាដិដុលា្តារ រំហលា្រដីវិតឯក

រនរបស់បុគ្គលិក និងដ្មទាំងហធវើឲតាយអ្នកគាំ្ទ ដដលជានិហយារិតរដ្ឋ ដដល្តរូវោនបង់្ោក់ហបៀវតតាស

ហោយអ្នកបង់ពន្ដូចជារូបអ្នក។ 
ហោយហេតុហនះហេើយហទើបអ្នកគួរចូលរួមជាមួយអ្នកសដម្ង អ្នកដឹកនាំ្កុមេ៊ុន គណបកតាស

្បជាធិបហតយតាយននរដ្ឋ CALIFORNIA និងគណបកតាសសាធារណរដ្ឋននរដ្ឋ 
CALIFORNIA ហេើយហោះហ្នតាតរំទាស់ហសចក្ដីហស្នើហលខ 60។ 

MARK LENO, សមារិក្ពឹទ្សភា
មណ្ឌលទដី 11
JAY GLADSTEIN, M.D.
ហវរ្សានស្នផ្ទក្នចុង/រំងឺ្ លៃង 
JESSICA YASUKOCHI, អនុ្បធាន
សមាគមោណិរ្កម ្និងមរតាឈមណ្ឌលឧសតាសាេកម្
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