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ហសចក្ដីហស្នើ

ហទាស្បហាររដីវិត។  
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។62

 លសចែ្ីអះអាងកដេតទតទង់លសចែ្ីលស្នើ 62 

 ការបដិលសធលៅនរឹងលសចែ្ីអះអាងកដេតទតទង់លសចែ្ីលស្នើ 62  

ហទាស្បហាររដីវិតរដ្ឋ California មិនបរារ័យហទ; វា្តរូវោនបំផ្តាញហោយហចតនា។ 

អ្នកគាំ្ទសំខាន់ននសំហណើ 62—ដូចជា ACLU—ោនចំណយហពលរាប់ទសវតតាសរ៍រដីករំហលើងហទាស

្បហាររដីវិតហពលហនះពួកហគរដរកដវកដញករកនិរាករណ៍ចតាបាប់ហនះ។ 

ហដើមតាបដីរនរងហ្គាះសូមកុំបហណ្តាយឲតាយពួកហគឈ្នះឲតាយហសាះ! 

ហយើងទាំងអស់គានតាយល់្សបថាហទាស្បហាររដីវិតហៅរដ្ឋ California មិនដំហណើរការហេើយ។ ដំហណះ

្សាយចំហោះហទាស្បហាររដីវិតគឺដកត្មរូវមិនដមនបញ្ប់ហទ។ ្ពះរារអជា្តារួរមុខននរដ្ឋ California 
និងហមធាវីមណ្ឌលហស្ទើដតទាំង 58 រូបដដលជាប់ហ្នតាតរបស់ហយើងមានដផនការរួសរុលបែះបែូវវា។ 

ចាប់ហផ្ើមជាមួយនឹងការហោះហ្នតាតថា ហទ ចំហោះសំហណើ 62! 

្បព័ន្ហនះមានតនមលៃន្លៃហ្ោះឃតករន្ពនផតាសោនោក់បណ្ឹងសាលាឧទ្ទរណ៍គាមតានឈប់ឈរហោយចំណយ

ហពលរាប់ទសវតតាសរ៍រងចាំ្បហារដីវិត។ ហសចក្ដីហស្នើហលខ អ្នកគាំ្ទចំនួន 62 រូបចង់ឲតាយអ្នកហរឿជាក់ថាការ

ផ្ល់ដល់ឧ្កិដ្ឋរនហនះនូវការដ្ទាំសុខភាពរ្មកអាហារនិងបុពវសិទ្ិហពញមួយរដីវិតនឹងរួយសនតាសំ្ោក់? 
ហតើនរណដដលពួកហគហោកបហញ្តាត? 

ពួកហគនិយាយថាហយើងមិន្តរូវការហទាស្បហាររដីវិតហទ។ ដមនឬ? 
មានឃតករ្បដេល 2000 នាក់ហៅក្នចុងរដ្ឋ California ជាហរៀងរាល់្នតាំ។ ្បដេល 15 
នាក—់រនអា្កក់បំផុតក្នចុងចំហណមរនអា្កក់ជាងហគ—ទទួលការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត។ 
ពួកហគជានរណ? 

• ឃតករសមា្តាប់រង្តាល/ឃតករសមា្តាប់ជាប់បន ្ 
• ឃតករដដលរំហលា្/ហធវើទារុណកម្រនរងហ្គាះ។ • ឃតករសមា្តាប់កុមារ • ហ្រវរន។ 

សុំសួរហៅអ្នកគាំ្ទននសំហណើ 62 : ហបើសិនជាឃតករមានតាក់្តរូវោនកាត់ហទាស"មួយរដីវិត និងមិន្តរូវោន

ហោះដលង"ោនហគចខលៃលួនហេើយសមា្តាប់ម្ងហទៀតឬសមា្តាប់អ្នកយាមគុកហតើហទាសអវដីដដលពួកហគនឹង្តរូវទទួល? 
មួយរដីវិតហោយគាមតានការហោះដលងហទៀតឫ? 

អ្នកគាំ្ទននសំហណើ។ 62—តារាសដម្ងមានតាក—់ចង់ឲតាយអ្នកហរឿជាក់ចំហោះសាច់ហរឿងភាពយន្។ បែុដន្សូម

ហយើងទាំងអស់គានតាយល់ចតាបាស់ថាគាមតានរនសលៃជូត្តង់ហៅក្នចុងរដ្ឋ California កំពុងរងចាំ្បហារដីវិតហេើយ។ 
ពួកហគទាញហេតុសំអាងករណដីមួយពដីរដ្ឋ Texas ពដី្នតា ំ1989 ដដលហៅជាប់រហមា្តាះហៅហេើយ។ រដ្ឋ 
California មិនដដល្បហាររដីវិតរនគាមតានហទាសកំេុសហេើយហេើយនឹងមិនដដលជាោច់ខាត។ 

សូមចូលរួមជាមួយ្កុម្គរួសាររនរងហ្គាះនិងការព្ងឹងចតាបាប់ហេើយហោះហ្នតាតថា ហទ ចំហោះសំហណើហនះ។ 
62។ 

www.NoProp62YesProp66.com. 

MICHELE HANISEE, ្បធាន 
សមាគមអនុហមធាវីមណ្ឌលននសង្តាត់Los Angeles 

MARC KLAAS, ឪពុកននរនរងហ្គាះហោយឃតកម ្ហ្មតាះ  
Polly Klaas អាយុ 12 ្នតាំ 
LAREN LEICHLITER, ្បធាន 
អនុសមាគម នគោលសង្តាត់San Bernardino 

្បព័ន្ហទាស្បហាររដីវិតហៅរដ្ឋ California ទទួលបរារ័យ។ ចាប់តាំងពដី្នតា ំ1978 មកអ្នកបង់ពន្
ោនចំណយ្ោក់ជាង៥ហកាដិដុលា្តារ ហដើមតាបដីអនុវត្ហទាស្បហាររដីវិតចំនួន១៣ហលើក—គឺ្តរូវចំណយអស ់
$384 លាន ក្នចុងការ្បហាររដីវិតម្ងៗ។ 

ហទាស្បហាររដីវិតគឺជាការសនតាយាខតាយល់ ចំហោះ្គរួសាររនរងហ្គាះហេើយបងកឱតាយមានហានិ្័យដដលមិនអាច

ហរៀសវាងោនននការ្បហាររដីវិតហលើរនសលៃជូត្តង់។ 

យល់្សបតាមហសចក្ដីហស្នើ 62 មានន័យថា ប្ជូរ្បព័ន្បរារ័យដដលចំណយលុយយា៉តាងហ្ចើនហោយរំនួស

មកវិញនូវការកាត់ហទាសោក់ពន្នាគារអស់មួយរដីវិតដ៏តឹងរឹងហោយគាមតានឱកាសហៅហ្រៅឃុំវិញ 

ហៅហ្កាមហសចក្ដីហស្នើហលខ 62 ហទាស្បហាររដីវិតនឹង្តរូវរំនួសហោយការោក់ហទាសអស់មួយរដីវិតដ៏តឹងរឹង

វិញ។ អ្នកដដលរកហឃើញថាមានហទាសននបទហល្ើសធងៃន់ធងៃរបំផុតនឹងមិន្តរូវហោះដលងជាោច់ខាត។ រំនួស
ឱតាយការសានតាក់ហៅក្នចុងបន្ទប់ឃុំឃំងឯករនដដលចំណយន្លៃ ហដើមតាបដីរងចាំ្បហារដីវិត ឃតករនឹង្តរូវោនឃុំទុក

ជាមួយអ្នកហទាសក្នចុងគុករួម្បកបហោយសន្ិសុខជាអតិបរមា។ 

ការងរ និង បដិទាន 

ចំហោះឧ្កិដ្ឋរនដដលអង្គចុយរង់ចាំដល់ហវន្បហាររដីវិតនិងហៅក្នចុងបន្ទប់តុលាការកំេចុងហពលមានបណ្ឹង

ឧទ្រណ៍រយះហពលរាប់ទសវតតាសរ៍ដដលធានាហោយរដ្ឋធម្នុញ្ញ ្តរូវដបមកហធវើការងរនិងសងបដិទានហៅឱតាយ

្គរូសាររនរងហ្គាះវិញ។ 

ការបិទបញ្ប់យា៉តាងពិត្ោកដស្មាប់្គរូសាររនរងហ្គាះ 

"្បព័ន្ហទាស្បហាររដីវិតហៅក្នចុងរដ្ឋ California គឺជាការសាកលតាបងភាពអត់ធ្ត់ដ៏ឈឺចាប់និងយូរ

អដងវងស្មាប់្គរួសាររបស់ហយើង។ ហៅហពលដដលឃតករសមា្តាប់បអជូន្សដីខញចុំអង្គចុយ្លៃងកាត់សវនាការរាប់មិន

អស ់ហយើងជាសះហសតាបើយធូរ្សាលជាបន្បនា្តាប់ពដីហសាកនាដកម្ហនះ។ ហេើយហទាស្បហាររដីវិតគឺជាការ

សនតាយាខតាយល់ ននយុត្ិធម ៏ហទាសជាប់ពន្នាគារអស់មួយរដីវិតហោយគាមតានហៅហ្រៅឃុំនឹងនាំនូវការបិទបញ្ប់

យា៉តាងពិត្ោកដ។" —ហលាក Beth Webb, ដដលបអជូន្សដីរបស់ហលាក្តរូវោនហគហធវើឃតជាមួយនឹង

មនុសតាស៧នាក់ហផតាសងហទៀតហៅក្នចុងការោញ់រះមួយហៅឯកដនលៃងដ្រកតាសាសក់មួយស្ថិតហៅសង្តាត់ Orange។ 
ការសនតាសំការចំណយដ៏ធំហធងដដល្តរូវោនបញ្តាក់យកជាការហោយការវិភាគមិនលំហអៀង។ 

អ្នកវិភាគដផ្នកអង្គនដីតិបញ្តាត្ិឯករារតាយរបស់រដ្ឋោនអះអាងបញ្តាក់ថា សំហណើ 62 នឹងរួយសនតាសំសំនច 
$150 លាន ក្នចុងមួយ្នតាំ។ ការកាត់ហទាសឲតាយជាប់ឃុំរង់ចាំ្បហាររដីវិតនឹង្តរូវចំណយ18 ដង
ហ្ចើនជាងការជាប់ពន្នាគារអស់មួយរដីវិត។ ហេើយធនធានទាំងហនះអាចយកហៅចំណយយា៉តាង្បហសើរ

ជាងហៅហលើការអប់រំ សុវត្ថិភាពសធារណៈនិងការទប់សា្តាត់បង្តារបទហល្ើសដដលពិតជាមាន្បសិទ្ិភាព។ 

គុណវិបត្ិខវះចហនា្តាះនន្បព័ន្្បហាររដីវិតចាក់ចូលយា៉តាងហ្រៅ  

រដ្ឋ California មិនោន្បហាររដីវិតនរណមានតាក់ក្នចុងកំេចុងហពល 10 ្នតាំពដីហ្ោះដតមានបញ្តាធងៃន់ធងៃរ។ 
អស់រយះហពលរិត 40 ្នតាំហនះ រាល់ការដកកុនបែះបែូវដដលបែុនបែងពតាយាយាមហធវើ ោនបរារ័យមិនោនហធវើឱតាយ

្បព័ន្្បហាររដីវិតដំហណើរការហទ។ វា្គាន់ដតមិនអាចដំហណើរការហៅោន។ 

"ខញចុំោនហធវើការកាត់ហទាសហចាទ្បកាន់ឃតករហោយហ្បើ្ោស់ចតាបាប់្បហាររដីវិតរបស់រដ្ឋ California 
បែុដន្ការចំណយខ្ពស ់ការពនតាយារហពលមិនហចះចប់និងភាពគាមតាន្បសិទ្ិភាពទាំង្សុងក្នចុងការរារាំងបង្តាក់បទ

ហល្ើសោនហធវើឲតាយខញចុំហរឿជាក់ថាហយើងចាំោច់្តរូវប្ជូររំនួស្បព័ន្ហទាស្បហាររដីវិតហោយហទាសជាប់ពន្នាគារ

អស់មួយរដីវិតគាមតានហៅហ្រៅឃុំវិញ។" 
—ហនះហបើតាមហលាក John Van de Kamp អតដីតហមធាវី្បចាំមណ្ឌល Los Angeles 
និងអតដីតអគ្គហមធាវីននរដ្ឋ California។ 
ហានិ្័យននការ្បហាររដីវិតរនសលៃជូត្តង់គឺពិតជាមាន 

បហច្កវិទតាយាឌដីអិនហអហេើយ្ស្ចុតាង្្ដីោនសបញ្តាក់ភាពគាមតានហទាសនពននមនុសតាសជាង 150 នាក់ជាប់

ហទាសឃុំរង់ចាំការ្បហាររដីវិត បនា្តាប់ពដីពួកហគទទួលការកាត់ហទាស្បហាររដីវិត ។ ហៅ California 
មនុសតាស 66 នាក់ោនឲតាយហគហធវើការទមា្តាក់ការកាត់ឲតាយជាប់ហទាសពដីបទឃតកម្របស់ពួកហគវិញហ្ោះដត

្ស្ចុតាង្្ដីោនបង្តាញថាពួកហគជារនសលៃជូត្តង់។ 

ហលាក Carlos DeLuna ្តរូវោនហគ្បហាររដីវិតហៅក្នចុង 1989 បែុដន្ហ្កាយមកការហសើប

អហងកតឯករារតាយមួយោនបញ្តាក់ពដីភាពគាមតានហទាសនពរបស់ហលាក។ ការ្បហាររដីវិតរនសលៃជូត្តង់គឺជា

កំេុសមួយដដលមិនអាចលុបលាងហធវើឲតាយ្តលប់ដូចហដើមវិញោន។ 

អតដីតអ្នកគាំ្ទហទាស្បហាររដីវិតៈ គាំ្ទហលើសំហណើ 62 

"ខញចុំោនដឹកនាំយុទ្នាការហដើមតាបដីនាំយកមកវិញនូវហទាស្បហាររដីវិតមកកាន់រដ្ឋ California ហៅក្នចុង្នតាំ 
1978។ វាគឺជាកំេុសដ៏ធងៃន់ធងៃរ។ ឥលូវហនះខញចុំដឹងថាហយើងពិតជាហធវើោប្គរួសាររបស់រនរងហ្គាះ

ដដលហយើងពតាយាយាមរួយ និងខ្ះខា្តាយ្វិការបស់អ្នកបង់ពន ្ហទាស្បហាររដីវិតមិនអាចរួសរុលោន

ហទ ហយើងចាំោច់្តរូវដតប្ជូររំនួសវា ហោយ្គាន់ដតោក់គុកឃតករជាហរៀងរេូត បង្ខំពួកហគឲតាយហធវើការ 
ហេើយហោះរំហានហៅមុខហៅ"។  
—ហនះជាសំដដីរបស់ហលាក Ron Briggs, ដដលដឹកនាំយុទ្នាការហដើមតាបដីបហងកើត្បព័ន្ហទាស្បហាររដីវិត

របស់រដ្ឋ California។ 
www.YesOn62.com 

JEANNE WOODFORD, អតដីត្មតាំគុកស្មាប់រង់ចាំហទាស្បហាររដីវិត។

DONALD HELLER, អ្នកនិពន្ចតាបាប់្បហាររដីវិតននរដ្ឋកាលដីេវ័រហនៀ 
BETH WEBB, បងបអជូន្សដីននរនរងហ្គាះដដល្តរូវោនហធវើឃតហៅក្នចុង្នតា ំ2011 
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លសចក្ីអះអាងដដេបាៃលបាះពរុម្ពផជាសាយលៅលេើទុំព័រលៃះគឺជាលោបេ់របស់អ្កៃិពៃ្ធលហើយមិៃទាៃ់បាៃត្រូវពិៃិ្ជាយលមើេសរុតកិ្ភាពលដាយទីភានជាក់ងារផ្លូវការណាមួយលៅល�ើយលទ។ ហសចក្ដីអះអាង | 83

ហទាស្បហាររដីវិត។  
ចតាបាប់ហផ្ើម្បជាសិទិ្។

ហសចក្ដីហស្នើ

62
  លសចែ្ីអះអាងកដេតប្ំងលសចែ្ីលស្នើ 62  

 ការបដិលសធលៅនរឹងលសចែ្ីអះអាងកដេតប្ំងលសចែ្ីលស្នើ 62  

គាំ្ទចំហោះសំហណើ 62 ទាមទារឲតាយមាននូវការកាត់ហទាសមួយរដីវិតដ៏តឹងរឹង—ហេតុអវដីបន្បង់ចំណយហៅ

ឲតាយ្បព័ន្ហទាស្បហាររដីវិតបរារ័យដដលចំណយហ្ចើន? 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 62 ោនោក់ឃុំឃតករដ៏អា្កក់បំផុតអស់មួយរដីវិតហេើយទដីបញ្ប់្តរូវចំណយដ៏

ហ្ចើន ក្នចុងការរងចាំ្បហារដីវិត។ ឃតករទាំងហនះនឹងមិន្តរូវោនផ្ល់នូវការហោះដលងមុនកំណត់ឬក៏ហោះ

ដលងឲតាយមានហសរីភាពហេើយ។ ពួកហគនឹង្តរូវដតហធវើការនិងបង់សំណងហៅដល់្កុម្គរួសារននរនរងហ្គាះ។ 

សឹង្គប់អ្នកទាំងឡាយដដល្តរូវោនកាត់ហទាស្បហាររដីវិតបញ្ប់ហោយចំណយហពលអស់មួយរដីវិតហៅ

ក្នចុងគុកហ្ោះ 99% ននហទាស្បហាររដីវិតគឺមិនដដល្តរូវោនអនុវត្ន៍ហនាះហេើយ។ បែុដន្វា្តរូវចំណយ

ហលើស 18 ដងហដើមតាបដីផ្ល់រ្មកដល់ពួកហគក្នចុងការរងចាំ្បហារដីវិតនិងការបង់ចំណយហមធាវីពួកហគ ជាង

ការកាត់ហទាសជាប់គុកមួយរដីវិតដ៏តឹងរឹងហោយគាមតានការហោះដលងមុនកំណត់ហៅហទៀត។ 

ការគាំ្ទចំហោះសំហណើ 62 ោនសនតាសំ្ោក់ចំនួន 150 លានដុលា្តារក្នចុងមួយ្នតាំ។ 

ទដី្បឹកតាសាសារហពើព័ន្មិនចូលបកតាសសម្ព័ន្របស់រដ្ឋ—អ្នកវិភាគនដីតិបញ្ញត្—ិោនបញ្តាក់បដន្ថមចំហោះសំហណើ 
62 នឹងរួយសនតាសំទឹក្ោក ់150 លានដុលា្តាររបស់អ្នកបង់ពនជ្ាហរៀងរាល់្នតាំ។ អានបទវិភាគស្មាប់

ខលៃលួនអ្នកហៅក្នចុងឯកសារមគ្គចុហទ្ទសក៍ដណនាំស្មាប់អ្នកហោះហ្នតាតហនះ។ 

38 ្នតាំននបរារ័យ 

អ្នក្ប្ំងនឹងសំហណើ 62 ទទួលសា្តាល់ថា្បព័ន្ហទាស្បហាររដីវិត្តរូវោនជាប់គាំង។ តាមពិតអ្នក

គាំ្ទហទាស្បហាររដីវិតដដលបហងកើត្បព័ន្ហនះហពលហនះទទួលសា្តាល់ថាវាបរារ័យហបើហទាះជាមានការ

ពតាយាយាមបែុនបែងជាហ្ចើនហដើមតាបដីដកកុនបែះបែូវវាក៏ហោយ។ ចាប់តាំងពដី្នតា ំ1978 អ្នកបង់ពន្ោនចំណយ 
$5 ហកាដិដុលា្តារហៅហលើហទាស្បហាររដីវិតបែុដន្ហៅក្នចុងរយៈហពលដប់្នតាំ ចុងហ្កាយមិនមានការ្បហាររដីវិត

សូមតាបដីដតមួយទាល់ដតហសាះ។ 

ដំហណើរការឧទ្ទរណ៍ដ៏ដវងនិងចំណយហ្ចើន្តរូវោនហធវើឲតាយចាំោច់ខានមិនោនហោយរដ្ឋធម្នុញ្ញហេតុហនះរន

សលៃជូត្តង់មិន្តរូវោន្បហាររដីវិតខុសហេើយ។ វាមិនអាចផ្តាស់ប្ជូរោនហេើយ។ ហោះហ្នតាតគាំ្ទចំហោះសំហណើ 
62 ហដើមតាបដីសនតាសំ្ោក់រាប់រយលានដុលា្តារ  បន្ឃុំឃំងឃតករកំណចឲតាយជាប់្ទុងហធវើការនិងបង់សំណង

ដល់្កុម្គរួសារននរនរងហ្គាះរបស់ពួកហគ។ 

ROBYN BARBOUR, ហលាកយាយដដល្តរូវោនហធវើឃតក្នចុង្នតា ំ1994 
បណ្ឌិ្រJOHN DONOHUE, សានសា្តាចារតាយហសដ្ឋកិច្និងចតាបាប ់
សាលាចតាបាបS់tanford 

RON BRIGGS, ោនដឹកនាំយុទ្នាការហដើមតាបដីនាំយកហទាស្បហាររដីវិតមកវិញហៅក្នចុង្នតាំ 1978 

សូមចូលរួមជាមួយហយើងខញចុំហដើមតាបដីហោះហ្នតាតថា ហទ ហលើហសចក្ដីហស្នើហលខ 62 

សូមយល់ហអាយចតាបាស់នូវអវដីដដលសំហណើ 62 ហធវើ។ 

សំហណើ 62 និយាយថាឃតករអា្កក់បំផុតក្នចុងចំហណមអា្កក់បំផុតោនហៅរស់រានមានរដីវិតហ្កាមការ

ចំណយរបស់អ្នកបង់ពន្អស់រយៈហពលរាប់ទសវតតាសរ៍បនា្តាប់ពដី្ប្ពឹត្ឧ្កិដ្ឋកម្ដ៏គួរឲតាយរន្ត់របស់ពួកហគ

ហេើយហធវើពុតជាមានការឈឺចាប់ដូចការឈឺចាប់្កុម្គរួសាររនរងហ្គាះ។ 

ហទាស្បហាររដីវិត្តរូវោនរកតាសាទុកស្មាប់ដតឃតករដ៏អា្កក់បំផុតដូចជាអ្នកសមា្តាប់កុមារឃតករ

រំហលា្/ហធវើទារុណកម្ឃតករសមា្តាប់រង្តាលនិងឃតករសមា្តាប់បែូលដីស។ ្តឹមដត 1-2% ននឃតករ

្បដេល 2000 នាក់ហៅក្នចុងរដ្ឋ California ជាហរៀងរាល់្នតាំដដល្បឈមនិងហទាស្បហាររដីវិត។ 

សំហណើ 62 និយាយថាឧ្កិដ្ឋកម្ដ៏សាហាវយង់ឃ្នង់បំផុតទាំងហនះគួរដតមិនមានការោក់ហទាសក្មិត

ខ្ពស់ជាងហនះហទ។ ហយើងមិនយល់្សបហទ។ ស្មាប់ឧ្កិដ្ឋរនដ៏អា្កក់បំផុត្តរូវដតមានហទាស្បហាររដីវិត។ 

ហយើងទាំងអស់ដឹងថា្បព័ន្ហទាស្បហាររដីវិតននរដ្ឋ California ្តរូវោនជាប់គាំង។ ហពលហនះអ្នក

ហទាស្បហារដីវិតហៅក្នចុងគុកអាចោក់ោកតាយបណ្ឹងឧទ្ទរណ៍ ជាប់ហទាសមួយរដីវិតវិញ  ហ្កាយពដីមានអ្នក

ហផតាសងហទៀតបដិហសធថាគាមតានយុត្ិធ៌ម។ 

ចហមលៃើយគឺដកត្មរូវដតមិនដមនបញ្ប់ចតាបាប់្បហាររដីវិតរបស់រដ្ឋ California ហនាះហេើយ។ 

្ពះរារអជា្តាដផ្នកព្ងឹងចតាបាប់និង្កុម្គរួសារននរនរងហ្គាះហោយសារឃតកម្ោន្ប្ំងនឹងសំហណើ 62 
ហ្ោះវាហធវើឲតាយអន្រាយដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈទាត់ហចាលយុត្ិធ៌មនិងោនបិទផលៃជូវរបស់្គរួសាររនរងហ្គាះ

ហេើយឲតាយរង្តាន់ដល់ឃតករហឃហៅ។ 

អ្នកគាំ្ទននសំហណើ 62 ចង់ឲតាយអ្នកហរឿជាក់ថាពួកហគកំពុងដតការោរអ្នកហទាសក្នចុងរួរ្តរូវ្បហារដីវិត ឲតាយរួចពដី
ការកាត់ហទាស។ 

បែុដន្ហៅក្នចុងកិច្្បរុំជាមួយនឹង San Francisco Chronicle, អ្ិោល Jerry Brown, 
"អតដីតអគ្គ្ពះរារអជា្តានិយាយថា គាមតានអ្នកហទាសសលៃជូត្តង ់ហៅក្នចុងរួ្បហារដីវិត ហៅរដ្ឋ California" 
ហេើយ។ (3/7/12) 

អ្នកគាំ្ទននសំហណើ 62 និយាយថាសំហណើហនះនឹងសនតាសំ្ោក់របស់អ្នកបង់ពន្។ ហតើនរណដដលពួកហគ

កំពុងហោកបហញ្តាត? 

ហ្កាមហសចក្ដីហស្នើហលខ 62 អ្នកបង់ពន ្្តរូវោន្្ពក់ហៅចិញ្ឹមផ្ល់រ្មកយាមកាមនិងផ្ល់នូវការដ្ទាំសុ

ខភាពដល់ឃតករន្ពនផតាសរេូតដល់ពួកហគចាស់សា្តាប់។ ដ្មទាំងផ្ល់ដល់ពួកហគនូវការផតាសាំហបះដូង

ហទៀតផង! 

ហនាះជាមូលហេតុដដល Mike Genest អតដីតនាយកេិរញ្ញវត្ថចុរដ្ឋ California និយាយថា 
"សំហណើ 62 នឹង្តរូវចំណយហលើសពដី 100 លានដុលា្តារ"។ 

្បសិនហបើសំហណើ 62 មិនការោររនរងហ្គាះនិងមិនការោរអ្នកបង់ពន្ហទហនាះហតើសំហណើ 62 
ការោរនរណហៅវិញ? 

ហសចក្ដីហស្នើហលខ 62 ការោរ Charles Ng ឃតករសមា្តាប់រំគាលដ៏ន្ពនផតាសដដលោនចាប់រំរិត

្កុម្គរួសារហធវើទារុណកម/្សមា្តាប់កុមារហៅចំហោះមុខឪពុកមា្តាយរបស់ហគសមា្តាប់ឪពុកនិងបនា្តាប់មកហទៀត

រំហលា្មា្តាយម្ងហេើយម្ងហទៀតមុននឹងសមា្តាប់គាត់។ 

Ng ោន្ប្ពឹត្បទឧ្កិដ្ឋរបស់ខលៃលួនអស់ហពលជាង 30 ្នតាំកនលៃងហៅហេើយអូសបនា្តាយការកាត់ក្ដី

របស់គាត់រេូតដល់រិត 15 ្នតាំជាមួយនឹងការប្ឹងឧទ្ទរណ៍ហេើយចុងបញ្ប់្តរូវោនកាត់ហទាសកាត់

ឲតាយជាប់គុកមួយរដីវិត  សឹងដត 20 ្នតាំកនលៃងហៅហេើយ។ គាត់ស្ថិតហៅក្នចុងរួ្បហារដីវិតហៅហេើយ និង
កំពុងោក់ោកតាយបណ្ឹងឧទ្ទរណ៍ហដើមតាបដីពនតាយារហពលការោក់ហទាសគាត់បនា្តាប់ពដីរនរងហ្គាះរបស់គាត់សា្តាត់

ោត់ដំណឹងហរៀងរេូតមក។ 

ហតើនរណហទៀតដដលសំហណើ 62 ការោរហនាះ? 

Richard Allen Davis ដដលោនចាប់រំរិតរំហលា្និងហធវើទារុណកម ្ Polly Klaas 
ដដលមានអាយុ 12 ្នតាំ។ 

ឃតករសមា្តាប់រំគាល Robert Rhoads ដដលចាប់រំរិតរំហលា្និងហធវើទារុណកម្កុមារ 
Michael Lyons អាយុ 8 ្នតាំមុនហពលចាក់កុមារហនាះចំនួន 70 កាំបិត។ 

ហេើយរាប់រយនាក់ហទៀតដូចពួកទាំងហនះ។ 

អ្នកហទាសជាប់គុក្តរូវ្បហារដីវិតហៅរដ្ឋ California រាប់បញ្ជូលឃតករដដល 

• សំលាប់រនរងហ្គាះហលើសពដី 1,000 នាក់។ • សំលាប់កុមារ 226 នាក់។ • 
សំលាប់ មនន្ដីសន្ិភាពចំនួន 43 រូប។ • រនរងហ្គាះ 294 នាក់ដដល្តរូវោនរំហលា្ឬហធវើទារុណកម្

មុនហពល្តរូវោនសមា្តាប់។ 

សេរដីពហសរីភាពសុដីវិលអាហមរិកោនគាំ្ទការលុបហចាលជានិរាករណ៍ននហទាស្បហាររដីវិតគឺមនុសតាសដដដល

ដតមួយដដលោនោក់រាល់បណ្ឹងឧទ្ទរណ៍ឥតោនការដដលោនជាន់ពនលៃិច្បព័ន្ហនះ។ ហពលហនះពួកហគ

កំពុងហ្បើ្ោស់បញ្តាដដលពួកហគោនបហងកើតហេើងហដើមតាបដីហធវើការ្បដកកដវកដញកថាហទាស្បហាររដីវិតគួរដត

លុបហចាលហធវើនិរាករណ៍។ 

កុំឲតាយហគហោកបហញ្តាតោន។ ចូលរួមនឹងហយើងហេើយហោះហ្នតាតថា ហទ ចំហោះសំហណើ 62!

សូមចូលហៅកាន់ហគេទំព័រ www.NoProp62YesProp66.com ស្មាប់ព័ត៌មានបដន្ថម។

MIKE RAMOS, ហមធាវីមណ្ឌលននសង្តាត់ San Bernardino 
MARC KLAAS, ឪពុកននរនរងហ្គាះហោយឃតកម្អាយ ុ12 ្នតាំហ្មតាះ Polly Klaas 
MIKE DURANT, ្បធាន 
មនន្ដីសន្ិភាព នន សមាគម្សាវ្ជាវរដ្ឋ California 




