
24 | បសចក្តជីម្លែងការណ៍របស់បបក្ខជន

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជនតាមការិយាល័យ
★ អភិបាលរដ្ឋ ★

លំដាប់សលខសរៀងននសេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណ្់សដាយឡូ្៍។  សេចក្តីថ្លែងការណ៍សៅសលើទំព័រសនះបានឧប្្ថម្ភសដាយសបក្ខជន 

ស�ើយពុំត្រូវបានពិនិ្្យសមើលភាពត្រឹមត្រូវសទ។  សេចក្តីថ្លែងការណ៍និមួយៗគឺត្រូវបានបញ្ូនមកសដាយេ្័តគចិ្្សដាយសបក្ខជន ស�ើយសបាះពុម្ពផ្សាយ
 សដាយការចំណាយរបេ់សបក្ខជន។  សបក្ខជនថដលមិនបានសផញើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចសៅមានគុណេម្ប្្ិដាក់ស្ម្ះសៅក្នុងេនលែរឹកស្ន្្។

• ក្នថុងនាមជា្បធានមនន្តជី្បតិបត្តិរដ្ឋបមើល្្រប់្្រងបសទេើរ្្រប់្កសួងរដ្ឋទាំងអស់និងទជីភានោក់ងរនានានិងបៅ្កមមតងតាំង។

• បស្នើសុំឲោយមានចោបាប់្ ្ជី្ពមទាំងអនុម័តិនិងសិទិ្ធបវតូអង្គនិតិបញ្ញត្តិ។

• បរៀបចំនិងបញ្លូនកញ្ប់្ វិការដ្ឋ្បចាំ្ នោំ។

• បធវើចល័តនិងត្មង់ទិសបៅធនធានរដ្ឋនានាក្នថុងអំឡថុងបពលមានការអាសន្ន។
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ខ្ថុំឈរប្មោះជាអភិបាលរដ្ឋ។ខ្ថុំបខពើមរបអើមនិងអំបពើពុករលួយអសមត្ភាពការលួចបនលែំពជីរោ្ោភិបាលនិងការរំបលភបំពាន្ពមទាំង្រណបកោស
នបយាបាយមដលគាំ្ទពួកប្រ។រដ្ឋCaliforniaមានចំនួនភា្ររយខពស់អំពជី្បជាជនមដលរស់ក្នថុងភាព្កជី្ក។អ្តាននអកម្ការងរនិងអំបពើ
បល្ើសឧ្កិដ្ឋ្រឺបៅបលើកំរិតមធោយមក្នថុង្បបទស;អ្តាពន្ធរបស់បយើង្រឺក្នថុងចំបណាមមដលខពស់ជាងប្រក្នថុង្បបទស;សាលរបស់បយើង្រឺក្នថុង
ចំបណាមអា្កក់ជាងប្រ។បលើសពជីបនះបទៀតការជាប់គាំងមផ្នក្្រប់្្រងបរិសា្ោន្រឺបំបាត់ពាណិជ្កម្អញ្ឹងបហើយវាធានាដល់អនា្រតដ៏តូច
ចបងអៀតមួយ។បយើងសមនឹងទទួលគាប់្បបសើរជាងបនះ។កម្វិធជីនបយាបាយរបស់ខ្ថុំ—បដិវត្តន៍California—ការពារអធិបបតយោយភាពរដ្ឋ,
បបងកើនការ្បាក់ចំណូលយកបៅផទេះ,សនោសំបសាធននិវត្តន៍,បងវិលសាលឲោយបៅប្កាមការ្តរួត្តារបស់មូលោ្ោន,ផ្តល់ទឹកឲោយបានប្ចើន
ដល់កសិករ,កាត់បន្យពន្ធ,បន្យការ្្រប់្្រង,ោក់បញ្លូលវិញនូវសិទ្ធិធម្នុញ្ញ—រួមទាំងសិទិ្ធមានកាំបភលែើង—បហើយបធវើឲោយរោ្ោភិបាលរួម
តូច,មានសមត្ភាព,បហើយអស់ន្លែតិច។ខ្ថុំនិយម្ពះជាមា្ោស់,និយមជជីវិត,និយម្្ររួសារ។
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ខ្ថុំជាអ្នកបស្នហាជាតិមិនមមនអ្នកនបយាបាយបទ។បៅអាយុ19្នោំខ្ថុំបានមករដ្ឋCaliforniaជាមួយនឹង្បាក់$300ដុល្ោរបៅក្នថុង
បហាប�៉ោរបស់ខ្ថុំរដ្ឋCaliforniaបពលបនាះជាដជីននឳកាសភាពរបស់ខ្ថុំ។មានមតការកំរិតមតមួយប៉ុបណាណោះបៅក្នថុងសុបិនរបស់អ្នក្រឺមដលអ្នក
អាច្សបមើ្សនមបហើយបតើអ្នកមានបំណងបធវើការបនាះខា្ោំងកា្ោប៉ុណាណោបដើមោបជីឲោយបានសប្មច។ក្នថុងមួយទសោសវតន៍ខ្ថុំបានបរៀបការជាមួយ
នស្តជីដ៏អសា្ោរោយមានោក់បៅCaliforniaជានស្តជីបមមា៉ោយមានកូន្បុសពជីរនាក់ជាមួយគានោបយើងចិញ្ឹមកូន្បុស5នាក់បហើយចាប់បផ្តើមបធវើពាណិជ្កម្
ផលិតកម្មួយដ៏បជា្រជ័យ។ខ្ថុំបំបរីសហ្រមន៍បោយការដឹកនាំសិកោសាអំពជី្ពះ្រុមពជីរនិងជំនាញនានាននជជីវិតក្នថុងជំរុំពន្ធនាគារចំនួន8្នោំ។ខ្ថុំ
រស់បៅក្នថុងសុបិន�ជាCaliforniaរហូតដល់បពលការ្្រប់្្រងសងកត់សងកិនបានបំបង់អតិ្ិជនរបស់ខ្ថុំបចញពជីរដ្ឋបធវើវិញ្ញត្តិកម្ខ្ថុំបចញពជីមុខ
អាជិវកម្របស់ខ្ថុំ។កំបណើនបឡើងននរោ្ោភិបាលបានកា្ោយជាការកំរាម្រំមហងដ៏ខា្ោំងដល់អនា្រតរបស់បយើង។ខ្ថុំចង់បានរដ្ឋរបស់ខ្ថុំមក
វិញ;ខ្ថុំចង់បានបសរីភាពរបស់ខ្ថុំមកវិញ។ខ្ថុំចង់បានរោ្ោភិបាលមួយមដល្តរួត្តាមតខលែលួនប្រជាជាង្តរួត្តាខ្ថុំ។បនះជាប្្រឿងផោសំសំរាប់
សា្ោរបឡើងវិញនូវឳកាសសំរាប់ពលរដ្ឋCalifornia្្រប់ៗ រូប។ជាអភិបាលរដ្ឋខ្ថុំនឹង៖ប្បើសិទិ្ធបវតូរាល់ការកំរិតទាំងឡាយបលើពាណិជ្កម្
របស់អ្នក,បសរីភាពរបស់អ្នក,និងសិទិ្ធជាពលរដ្ឋតាមរដ្ឋធម្នុញ្ញរបស់អ្នក។មិនមដលបញ្លូនកញ្ប់្ វិកាមដលចំណាយប្ចើនជាងអវជីមដល
យករកបាន។យកចិត្តទុកោក់នឹងការងរដូចជាបយើងយកចិត្តទុកោក់នឹងពពួកសតវ—រុក្ខជាតិឋិតក្នថុងប្គាះថនោក់។្បយុទ្ធបដើមោបជីបនា្ោប
អ្តាពន្ធសំរាប់រាល់្្ររួសារបធវើការខា្ោំងននពលរដ្ឋCalifornia។បញ្ប់ការបបញ្ញអ្នកជាប់ពន្ធនាគារមុនបពលនិងការពារសាធារណជនពជី
អំបពើហឹងោសារបស់អ្នកជញ្ក់្ មប្រ។មកទ្មង់ការអប់រំរបស់បយើងបោយោក់កុមារាកុមារីបយើងមុន។កាលណារោ្ោភិបាលមានកំបណើន
បឡើងបសរីភាពចុះកិច្សនោយា។កាលណារោ្ោភិបាលរីកលូតលស់ឱកាសភាពរួញចុះ។្បកាន់បគាលជំហរសំរាប់California!ចូរនាំយក
នូវបមាទនភាព្តឡប់មករដ្ឋមដលបយើង្សឡាញ់វិញ។
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្សនមបមើលCalifornia្្ជីមួយ។ជាអភិបាលរដ្ឋខ្ថុំនឹងទប់សា្ោត់ការ្្របសងកត់ពជីសំណាក់សាជជីវកម្បហើយស្មបតាមធនធានមដលមាន
បដើមោបជីបញ្ប់ភាព្កជី្ក;រុះបរី្បព័ន្ធពន្ធនាគារមដលមានតនមលែខពស់បហើយគាមោន្បសិទិ្ធភាពជាមួយនឹងភស្តថុតាងននការជាសោបះបសោបើយ,ការ
ពោយាបាល,ការហវឹកហាត់ការងរនិងសា្ោរបឡើងវិញនូវការអនុវត្តន៍យុត្តិធម,៌ផ្តល់បរិសា្ោនដ៏សា្ោតនិងនបតងសំរាប់មនុសោស្្រប់ៗរូប;ការអប់
រំដ៏មាន្រុណភាពបោយឥតបង់ន្លែនិងសុខាភិបាល;និងសិទិ្ធទទួលសិលោបៈនិងវបោបធម៌បៅក្នថុងរាល់ភូមិឃុំនិមួយៗ។វាមានលទ្ធភាព៖
សហ្រមន៍មានសុខភាពនិងសមោបលូរណ៍លូតលស់សំរាប់មនុសោសឬ្រប់រូប។www.rodriguezforgovernor.org
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★  អភិបាល រដ្ឋ  ★	 បន្ត

លំដាប់លលខលរៀងននលេចក្តតីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លេចក្តតីថ្លែងការណ៍លៅលលើទំព័រលនះបានឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជន 

ល�ើយពុំត្រូវបានពិនិ្្យលមើលភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លេចក្តតីថ្លែងការណ៍និមួយៗគឺត្រូវបានបញ្ូនមកលដាយេ្័តគចិ្្តលដាយលបក្ខជន ល�ើយលបាះពុម្ពផ្សាយ 
 លដាយការចំណាយរបេ់លបក្ខជន។  លបក្ខជនថដលមិនបានលផញើលេចក្តតីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមានគុណេម្ប្្តិដាក់ល្ម្ះលៅក្នុងេនលែរឹកល្ន្្។

"BO"BOGDANAMBROZEWICZ (530)575-7454
គាមោន្រណបកោសអាទិភាព  bogdan1017@yahoo.com
  www.boambroz.com

ឯករាជោយ ៖ គាមោនបកោសព័ន្ធ, ប្ងរួបប្ងរួមពលរដ្ឋបៅ Californians ន។  "Bo," អ្នកបរៀបចំបលែង,់ អ្នកសង់សំណង់ មានបទពិបសាធន ៍35 ្នោំ។  
បធវើអបនា្ោ្បបវសន៍មកកាន់រដ្ឋ California បៅអាយុ 10 ្នោំ។  សិទិ្ធនស្តជី និងសិទ្ធិជនភា្រតិច។  មិនយកន្លែឈ្នលួលសំរាប់ពាណិជ្កម្សំរាប់
្នោំទជីមួយ។  25% ការអប់រំបោយឥត្រិតន្លែសំរាប់អាជជីវកម្មាន្សាប់មកបហើយ។  បបងកើនបលោបឿនការបញ្ថុះតនមលែវិនិបយា្រអាជជីវកម្ 50%។  
បន្យពន្ធអចលន្ទពោយ 50%។  បន្យតនមលែសុំសង់អគារ 50%។  លុបចោបាប់បចាលពន្ធអ្រ្គិភ័យ។  កាត់បន្យន្លែសាលបរៀន 25%។  
មផនការបញ្ថុះតនមលែមនុសោសចាស់។  កំមណទ្មង់អបនា្ោរ្បបវសន៍។  មកស្មរួលផលែលូវប្កាមដជី និងបណា្ោញផលែលូវទឹកបដើមោបជីបោះ្សាយបញ្ោទឹក។  
សំបណើបមន្ម សូមចូលបៅ ៖  www.boambroz.com ។

RICHARDWILLIAMAGUIRRE (619)961-8676
សាធារណរដ្ឋ  richard@aguirreforgovernor.com
  aguirreforgovernor.com
aguirreforgovernor.com

ANDREWBLOUNT 25473NellieGailRoad (949)342-6398
សាធារណរដ្ឋ LagunaHills,CA92653 andrew@andrewblount.com
  www.andrewblount.com

ខ្ថុំ្សលញ់ California! កាលពជីនមភៃ្នោំមុន ខ្ថុំបានផ្ោស់ទជីមករស់បៅ California បោយមាន្វិកា $17 និងសងោឃឹមថមានជជីវិត្បបសើរ
បឡើង។  California បានផ�ល់ឲោយខ្ថុំនូវបសរីភាពបដើមោបជីកសាងអាជជីវកម្សូហវមវរ ចិញ្ឹម្្ររួសារ និងមានតួនាទជីជាអភិបាល្កុង Laguna Hills។  
រាល់្នោំ ្បពន្ធខ្ថុ ំMichelle និងខ្ថុំបរៀបចំការតាំងបភលែើងបុណោយណូមអលតាមមបប Blount Family និងបធវើដំបណើរសួរសុខទុករាប់ពាន់្្ររួសារ
ទូទាំងរដ្ឋរបស់បយើង បហើយមចករំមលកបរឿងរា៉ោវ្្ររួសារ ក�ជី្សនម ជជីវិត និងការតស៊ូ។  ចាប់ពជីវិស័យកសិកម្រហូតដល់វិស័យបបច្កវិទោយា រាល់
សមិទ្ធិផលជាប្ចើនមដលអាបមរិកមាន្រឺចាប់បផ្តើមបៅទជីបនះ។  California មានភាពខុសគានោពជីរដ្ឋដនទបទៀត។  បយើង្សនមកាន់មតធ ំបយើង
លូតលស់កាន់មតខា្ោំង និងបយើងសា្ោបនាកាន់មតប្ចើន។  អវជីមដលខ្ថុំសួរអ្នក្រឺមិនតិចបទ។  បៅក្នថុងអត្ន័យបនះ ខ្ថុំបានចាប់យកទិសបៅ
ខុសគានោមួយ… ទិសបៅ California ។  តាមរយៈការបបាះប្នោតបនះ ខ្ថុំមិនបានសុំ្បាក់មដលអ្នក្បឹងម្បងរកបោយលំបាកបនាះបទ ប៉ុមន្ត
្គាន់មតបស្នើសុំបបាះប្នោតឲោយខ្ថុំបធវើជាអភិបាលប៉ុបណាណោះ។  California មិនមមនស្មាប់លក់ បហើយក៏មិនមមនស្មាប់ការបបាះប្នោតបនះ
មដរ។  ្បសិនបបើអ្នកបជឿថចំណូលរបស់អ្នក្រួរមតបកើនបលឿនជាងការចំណាយ ដូបច្នះសូមបបាះប្នោតឲោយខ្ថុំ។  ្បសិនបបើអ្នកបជឿថសាល
បរៀន្រួរមតបប្ងៀនជំនាញមដលអាចបធវើការបាន សូមបបាះប្នោតឲោយខ្ថុំ។  ្បសិនបបើអ្នកបជឿថមហាវិទោយាល័យមានតនមលែន្លែបពក ដូបច្នះសូម
បបាះប្នោតឲោយខ្ថុំ។  ្បសិនបបើអ្នកបជឿថនស្តជី និងបុរសៗមដលឧសោសាហ៍ពោយាយាម្រួរមតមានឱកាសបស្ើៗគានោបដើមោបជីផ្គត់ផ្គង់្្ររួសាររបស់ពួកប្រ 
បហើយសនោសំ្បាក់្្រប់្គាន់ស្មាប់ការចូលនិវត�ន៍ ដូបច្នះសូមបបាះប្នោតឲោយខ្ថុំ។  ចូលមានការរំបភើបបឡើង! ្បជាពលរដ្ឋ California ទាំង
អស់មានអវជីៗមដលចាំបាច់បដើមោបជីបធវើឲោយមានភាពអសា្ោរោយស្មាប់្្រប់គានោ។  ចូរបយើងបធវើឲោយវិបុលភាពកា្ោយបៅជាការពិតស្មាប់ន្ងៃបនះ។  
www.andrewblount.com។

JOELEICHT 316EncinoLane,UnitA jedleicht@aol.com
គាមោន្រណបកោសអាទិភាព SanClemente,CA92672 www.joeforgov.org

ក្នថុងនាមជាបបក្ខជនឯករាជោយមួយរូប ខ្ថុំជាបុ្រ្គលមតមានោក់្រត់មដលបធវើការជាមួយបមដឹកនាំនន្រណបកោសទាំងពជីរបដើមោបជីបធវើឲោយ California បដើរបលើផលែលូវ
្តរូវវិញ។  បោយបបាះប្នោតឲោយខ្ថុំ អ្នកនឹងអាចបផ្ើសារសំខាន់មួយបៅកាន់្រណបកោសទាំងពជីរមដលអ្នករំពឹងទុក បដិបសដ ទាមទារនូវលទ្ធផល។  
ទនទេឹមនឹងបនាះ បយើងទាំងអស់គានោអាចសា្ោបនា California មដលបយើង្បាថនោចង់បាន។  បដើមោបជីមសវងយល់បមន្ម សូមចូលបៅ 
www.joeforgov.org។

CINDYL.SHEEHAN 2124KittredgeSt.#104 (916)905-5167
សន្តិភាពនិងបសរីភាព Berkeley,CA94704 cindy@cindy2014.org
  http://www.cindy2014.org

ខ្ថុំបប�ជា្ោចំបពាះ្បជាជន California ទាំងអស់។  ចូលរួមទាំងអស់គានោបដើមោបជីបបងកើតរដ្ឋមួយមដលមានសន្តិភាព ភាពរុងបរឿង បរិសា្ោនសា្ោត និងរដ្ឋ
មដលមាននិរន្តភាព្បកបបោយការអប់រ ំនិងបសវាម្ទាំសុខភាពមដលមាន្រុណភាពខពស់ស្មាប់អ្នកទាំងអស់គានោ ្ពមទាំង្បាក់មខចិញ្ឹម
ជជីវិត និងការ្្រប់្្រងសហ្រមន៍មដលមានប៉ូលិសរំបលភបំពាន និងពន្ធនាគារ។  ខ្ថុំសចា្ោនឹងឲោយអ្នកមាន បង់ពន្ធប្ចើនបមន្ម បដើមោបជីបញ្ប់
ភាព្កជី្ក។  បបងកើត្រណបកោសសន្តិភាព និងបសរីភាព។

GLENNCHAMP P.O.Box310 (559)855-2817
សាធារណរដ្ឋ Tollhouse,CA93667 bjhancock@netptc.net
  www.champforgovernor.com
ខ្ថុំជាបបក្ខជនមតមានោក់ប៉ុបណាណោះមដលនឹងបោះ្សាយបញ្ោរបញ៉រនញ៉បានតាមយៈបធវើឲោយមនន្តជីមដលជាប់ប្នោតទទួលខុស្តរូវចំបពាះរដ្ឋធម្នុញ្ញ
មដលនឹងបធវើឲោយបសដ្ឋកិច្របស់បយើងកាន់មត្បបសើរបឡើង។  www.champforgovernor.com
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★  អនុ អភិបាល រដ្ឋ  ★

លំដាប់លលខលរៀងននលេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លេចក្តីថ្លែងការណ៍លៅលលើទំព័រលនះបានឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជន 

ល�ើយពុំត្រូវបានពិនិ្្យលមើលភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លេចក្តីថ្លែងការណ៍និមួយៗគឺត្រូវបានបញ្ូនមកលដាយេ្័តគចិ្្លដាយលបក្ខជន ល�ើយលបាះពុម្ពផ្សាយ 
 លដាយការចំណាយរបេ់លបក្ខជន។  លបក្ខជនថដលមិនបានលផញើលេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមានគុណេម្ប្្ិដាក់ល្ម្ះលៅក្នុងេនលែរឹកល្ន្្។

• ទទួលកាន់កាប់ការងរនិងភារកិច្ជាអភិបាលរដ្ឋបលើករណជីប�ឹងផ�ល់មរណភាពការលមលងពជីតំមណងការដកបចញពជីការិយាល័យ

ឬអវត្តមានពជីរដ្ឋ។

• បប្មើជា្បធាន្ពឹទ្ធសភានិងមានសំបឡងប្នោតប្ចើនបលើសលប់។

• ្បធាន្រណៈកម្ការអភិវឌោឍន៍បសដ្ឋកិច្ជាសមាជិកមួយរូបរបស់្រណៈកម្ការដជីធលែជីរដ្ឋនិងជា្កុម្បឹកោសានន្បព័ន្ធសកលវិទោយាល័យ

California។

RONNEHRING  ron@ronnehring.com
សាធារណរដ្ឋ  www.ronnehring.com

Californiaជាផទេះរបស់មនុសោសឧសោសាហ៍ពោយាយាមនិងមានការនច្ន្បឌិតប៉ុមន្តបយើងមិនសបោបាយចិត្តនឹងការយកពន្ធនិងភាពគាមោនការងរបធវើខពស់
រួមទាំងបរិយាកាសអាជជីវកម្មិនអំបណាយផលស្មាប់ការងរក្នថុង្បបទស។សូមោក់បញ្លូល្រំនិតសាធារណៈរដ្ឋបដើមោបជីអនុវត្តនិងកំណត់អវជី
មដលជាអាទិភាពចោបាស់លស់៖មកទ្មង់ការយកពន្ធឲោយកាន់មតទាបសាមញ្ញនិងយុត្តិធម៌កំណត់ការចំណាយរបស់រោ្ោភិបាលកំណត់
ស្តង់ោរការអប់រំឲោយខពស់និងផ្ោស់ប�លូរការ្្រប់្្រងបៅឲោយសាលបរៀនក្នថុងមូលោ្ោនរបស់បយើងវិញការពារមា្ោស់ផទេះនិងមនុសោសចាស់ជរាបោយ
ការពារសំបណើ13បន្យការយកពន្ធបលើ្ទពោយសមោបត្តិការពារភូមិរបស់បយើងបោយបញោឈប់ឧ្កិដ្ឋកម្ប្គាះថនោក់នានាឲោយបានទាន់បពល
បបាះបង់បចាល្រប្មាង"ផលែលូវរ្បភលែើងបលោបឿនបលឿន"មដលខ្ះខា្ោយបហើយសា្ោបនាបហោ្ោរចនាសមព័ន្ធផលែលូវ្ ្នល់បដើមោបជីកាត់បន្យបពលបវលបធវើ
ដំបណើរនិងផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់្បជាជននិងចំការមដល្តរូវការទឹក។ការបធវើការជាមួយគានោបយើងអាចបធវើវាបាន។

ALANREYNOLDS www.facebook.com/reynolds4california reynolds4california@gmail.com
អាបមរិកាំងប្ជើសតាំង Twitter៖@alansreynolds www.alansreynolds.com

"បយើងជា្បជាពលរដ្ឋ។"មិនមមន៖ភាពជាបកោសសមព័ន្ធសាជជីវកម្អត្្បបយាជន៍ពិបសស។ការទទួលខុស្តរូវសារបពើពន្ធសង្គមយុត្តិធម៌
ការទទួលខុស្តរូវរបស់រោ្ោភិបាល។ការបផដោតបលើ្្ររួសារ/សហ្រមន៍ភាពគាមោនការងរខ្ថុំដឹងពជីការឈឺចាប់របស់អ្នក។បហតុការណ៍និយម
សុចរិតភាពភាពបសាមោះ្តង់"មិនមមនជាអ្នកនបយាបាយ។"មិនមមនជាសាធារណរដ្ឋ/្បជាធិបបតយោយដូចមនុសោសភា្រប្ចើនបទបយើងទាំងពជីរ
។្បជាពលរដ្ឋCalifornia1.3លននាក់បានចុះហត្បលខាបលើញត្តិទាមទារ(បបក្ខជនមិនមមន្រណបកោស)ស្មាប់្រំនិតនច្ន្បឌិតមផ្នក
នបយាបាយ។ជំនាញការរបស់California?ការនច្ន្បឌិត។បលកអនុអភិបាលរដ្ឋមិនបានផ្ោស់ប�លូរការ្បជុំ្រណបកោសបទ។ការបបាះប្នោត
បឋមសំខាន់2ដំបូង។សមនឹងនច្ន្បឌិតបទ?អ្នកគាំ្ទ៖www.modernwhig.org,www.reformparty.org,www.alansreynolds.com

ERICKOREVAAR 1720TorreyPinesRd. (858)692-0459
្បជាធិបបតយោយ LaJolla,CA92037 electamoderate@voteforeric.com
  www.voteforeric.com

ក្នថុងនាមជាបណ្ឌិតមផ្នកវិទោយាសានស្តប្រៅពជីអាជជីពជាអ្នកនបយាបាយខ្ថុំនាំមកនូវសមត្ភាពវិភា្រនិង្រំនិតបបងកើត្ ្ជីមដលជាត្មរូវការដល់្កុង
Sacramento។្សបបពលមដលកំពុងមតបធវើជាឪពុកនិងជាសហ្្រិនបជា្រជ័យមានោក់មដលមផអកបៅបលើជំនាញ្្រប់្្រង្ វិកាលអខ្ថុំបជឿជាក់
យា៉ោងមុតមាំថរោ្ោភិបាល្រួរយកចិត្តទុកោក់ជាអាទិភាពបលើមូលនិធិស្មាប់្្ររូបប្ងៀននិងការអប់រំក្មិតខពស់។ដូបច្នះបដើមោបជីកំណត់
្រំរូននការកំហិតបលើសារបពើពន្ធស្មាប់មនន្តជីរដ្ឋបផោសងបទៀតខ្ថុំនឹងកាត់បន្យបុ្រ្គលិករបស់អនុអភិបាលរដ្ឋនិងកញ្ប់្ វិកាបៅ្តឹម50%
បហើយមិនទទួលបសាធននិវត្តន៍បទ។ក្នថុងនាមជាអនុអភិបាលរដ្ឋខ្ថុំនឹងលះបង់ចិត្តកាយរបស់ខ្ថុំបដើមោបជីទាមទារសិទ្ធិស្មាប់អ្នកបដើមោបជីឲោយ
រោ្ោភិបាលកាន់មតមាន្បសិទ្ធផលនិង្បសិទ្ធភាពកាន់មតខពស់។ខ្ថុំសងោឃឹមថអ្នកនឹងបបាះប្នោតឲោយខ្ថុំបហើយនឹងរង់ចាំការសាដោប់្រំនិតរបស់
អ្នក។
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★   រដ្ឋលេខាធិការ  ★

េំដាប់លេខលរៀងនៃលេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបាៃកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លេចក្តីថ្លែងការណ៍លៅលេើទំព័រលៃះបាៃឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជៃ 

ល�ើយពុំត្រូវបាៃពិៃិ្្យលមើេភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លេចក្តីថ្លែងការណ៍ៃិមួយៗគឺត្រូវបាៃបញ្ូៃមកលដាយេ្័តគចិ្្លដាយលបក្ខជៃ ល�ើយលបាះពុម្ពផ្សាយ 
 លដាយការចំណាយរបេ់លបក្ខជៃ។  លបក្ខជៃថដេមិៃបាៃលផញើលេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមាៃគុណេម្ប្្ិដាក់ល្ម្ះលៅក្នុងេៃលែរឹកល្ន្្។

• ក្នថុងនាមជា្បធានមនន្តជីបបាះប្នោត្បចាំរដ្ឋ្្រប់្្រងការបបាះប្នោតទូទាំងរដ្ឋនិងផ�ល់នូវការបធវើយុទ្ធនាការសាធារណៈនិងការ

បញ្ថុះបញ្លូលមផ្នកព័ត៌មានហិរញ្ញវត្ថុ។

• គាំ្ទការបធវើអាជជីវកម្ក្នថុងCaliforniaបោយចុះប្មោះនិងបធវើលិខិតបញ្ោក់ពជី្បបភទអាជជីវកម្និងនិក្ខិតសញ្ោមួយចំនួន្្រប់្្រងបលើ

សារការីនិងបោយជួយជំរុញមា្ោស់ឥណទានមដលមានសុវត្ិភាពបដើមោបជីការពារផល្បបយាជន៍មផ្នកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកប្រ។

• រកោសា្បវត្តិរបស់រដ្ឋCaliforniaបោយការទទួលយកការការពារនិងការមចករំមលកនូវរតនសមោបត្តិ្បវត្តិសានស្ត្បចាំរដ្ឋ។

• ចុះប្មោះភាពជានដ្រូក្នថុងតំបន់និងការមណនាំអំពជីការម្រកោសាសុខភាពឲោយបានលអ្បបសើរនិងការពារមតិរបស់ជនរងប្គាះពជីអំបពើហិងោសា

ក្នថុង្្ររួសារនិងការផ�ល់សិទ្ធិមួយចំនួនបផោសងបទៀតបដើមោបជីបលើកពជីមតិសមា្ោត់។

JEFFREYH.DROBMAN 2586NorthlakeCircle (818)590-1603
្បជាធិបបតយោយ WestlakeVillage,CA91361 jhdphd@alumni.ucla.edu
  http://drjeffsoftware.com/candidates/drobman

បបាះប្នោតបមន្ម… អាចចូលប្បើអ៊ីនធឺណិតបានងយ្សួលនិងមានសន្តិសុខជាមួយនឹងការបបាះប្នោតតាម្បព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត។
បបាះប្នោត្្រប់ទជីកមនលែង្្រប់បពលបវលនិងតាមរយៈឧបករណ៍្្រប់្បបភទ។https://www.facebook.com/drobman.candidate.calsos

ROYALLMOND 915LStreet#C234 (916)761-2568
សាធារណរដ្ឋ Sacramento,CA95814 2014election@runroyrun.org
  runroyrun.org

ខ្ថុំសុំឲោយអ្នកបបាះប្នោតឲោយខ្ថុំបហើយខ្ថុំនឹងបធវើឲោយអ្នកមានបមាទនភាព… បោយពឹងមផអកមួយមផ្នកធំបលើការការពារពជី្ពះជាមា្ោស់ខ្ថុំសូម
សនោយាជូនអ្នកនូវជជីវិតភ័ពវវាសនានិងកិត្តិយសដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ខ្ថុ!ំបោយបសាមោះស្័្្រRoyAllmond។royallmond@reagan.com,
royallmond@1791.com.#Article5

ALEXPADILLA 969ColoradoBlvd.,Suite104 (818)253-9140
្បជាធិបបតយោយ LosAngeles,CA90041 ideas@alex-padilla.com
  www.alex-padilla.com

AlexPadillaដឹងពជីរបបៀបឆលែងកាត់មខោសបនា្ោត់្រូភា្រជីនានាបដើមោបជីសប្មចការងរមួយចំនួនបោយបធវើការងរជាមួយភា្រជីទាំងពជីរបដើមោបជីអនុម័ត
ចោបាប់ជាង80មានចាប់តាំងពជីព្ងឹងវិស័យអប់រំដល់ការការពារអ្នកជំងឺ។គាត់មានជ័យជំនះយា៉ោងខា្ោំងអំពជីថមពលប្បើជា្ ្ជីដូបច្នះ្តឹម្ នោំ
2020មួយភា្របជីននអ្រ្គិសនជីរបស់Californiaនឹងបានមកពជីថមពលប្បើជា្ ្ជី។អ្នកពនលែត់អ្រ្គិភ័យមនន្តជីប៉ូលិសនិង្រិលនុបោ្ោយិកាគាំ្ទ
Padillaប្ពាះគាត់ពលជីបដើមោបជីបធវើឲោយសហ្រមន៍នានាមានសុវត្ិភាពបោយអនុម័តចោបាប់ការពារ្កុមឧ្កិដ្ឋជនពជីការទិញអាវពាសមដក។ក្នថុង
នាមជារដ្ឋបលខាធិការAlexPadillaនឹងជាមនុសោស្បកបបោយសមត្ភាព។គាត់នឹងជួយឲោយអាជជីវកម្បបងកើតការងរ។ការបធវើអាជជីវកម្្តរូវ
រង់ចាំជាប្ចើនមខបដើមោបជីអនុម័តពជីរដ្ឋបលខាធិការបដើមោបជីចាប់បផ្តើម្បតិបត្តិការ។Padillaនឹងធានាថអាជជីវកម្្ ្ជីអាចោក់ពាកោយតាមអ៊ីនធឺណិត
បហើយចាប់បផ្តើមដំបណើរការអាជជីវកម្ក្នថុងរយៈបពល5ន្ងៃននន្ងៃបធវើការងរ។គាត់នឹងបធវើទំបនើបកម្ការបបាះប្នោតដូបច្នះបយើងអាចបបាះប្នោត
បពលណានិងកមនលែងណាក៏បានមដលងយ្សួល។Padillaនឹងបំផុស្រំនិតយុវវ័យការបធវើទសោសនកិច្បៅសាលមធោយមសិកោសាទុតិយ
ភូមិទូទាំងរដ្ឋCaliforniaបដើមោបជីបលើកទឹកចិត្តឲោយមនុសោសមដលមានអាយុ18ចុះប្មោះបបាះប្នោត។Padillaគាំ្ទការបធវើរបាយការណ៍
អំពជីវិភា្រទានស្មាប់យុទ្ធនាការ្បចាំសបា្ោហ៍ដូបច្នះអ្នកបបាះប្នោតដឹងថអ្នកណាកំពុងផ្តល់មូលនិធិស្មាប់យុទ្ធនាការ។Padillaនឹង
បធវើសវនកម្ការិយាល័យរដ្ឋមនន្តជី្កសួងការបរបទសបដើមោបជីធានាថ្បាក់របស់អ្នកបង់ពន្ធកំពុង្តរូវបានចំណាយ្បកបបោយ្រតិបណ្ឌិត
្បកបបោយ្បសិទ្ធភាពនិងទទួលបានលទ្ធផល។គាត់នឹងបធវើការបដើមោបជីសា្ោរបឡើងវិញនូវចោបាប់សិទ្ធិបបាះប្នោតដូបច្នះពលរដ្ឋ្្រប់រូបអាច
បបាះប្នោតបោយគាមោនការបំភិតបំភ័យ។AlexPadillaជាកូន្បុសមានោក់របស់អ្នកបធវើអបនា្ោ្បបវសន៍បានទទួលអាហារូបករណ៍បៅសិកោសា
បៅវិទោយាសា្ោនបបច្បទសMassachusettsបហើយបានបញ្ប់ការសិកោសាមផ្នកបរិញ្ោប្តវិសវកកម្។បហើយAlexPadillaដឹងថរោ្ោភិបាល
មិនបានផ�ល់រាល់ចបមលែើយទាំងអស់បទ។បនាះជាមូលបហតុមដលគាត់បធវើទសោសនកិច្បៅទជី្កុងទាំង58ក្នថុងរដ្ឋCaliforniaបដើមោបជីជួបជាមួយ
អ្នកបបាះប្នោតមនន្តជីមូលោ្ោននិងអ្នកដឹកនាំសហ្រមន៍។Alexចង់ដឹងពជីអ្នក៖ideas@alex-padilla.com។
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★   រដ្ឋលេខាធិការ  ★	  បន្ត

េំដាប់លេខលរៀងននលេចក្តតីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លេចក្តតីថ្លែងការណ៍លៅលេើទំព័រលនះបានឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជន 

ល�ើយពុំត្រូវបានពិនិ្្យលមើេភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លេចក្តតីថ្លែងការណ៍និមួយៗគឺត្រូវបានបញ្ូនមកលដាយេ្័តគចិ្្តលដាយលបក្ខជន ល�ើយលបាះពុម្ពផ្សាយ 
 លដាយការចំណាយរបេ់លបក្ខជន។  លបក្ខជនថដេមិនបានលផញើលេចក្តតីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមានគុណេម្ប្្តិដាក់ល្ម្ះលៅក្នុងេនលែរឹកល្ន្្។
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ខ្ថុំកំពុងឈរប្មោះស្មាប់រដ្ឋបលខាធិការបដើមោបជីផ្តល់ឲោយ្បជាពលរដ្ឋCaliforniaជាមួយ"្បធានមនន្តជីទំនាក់ទំនង"ក្នថុងការដឹកនាំបដើមោបជី
បធវើឲោយរោ្ោភិបាលCaliforniaកាន់មតមានការបឆលែើយតបកាន់មតមានតមា្ោភាពនិងកាន់មតមានភាពទទួលខុស្តរូវចំបពាះអ្នកបបាះប្នោតនិង
អាជជីវកម្ខានោតតូច។អ្នកដឹកនាំមដលមានបទពិបសាធន៍៖ក្នថុងនាមជានាយក្បតិបត្តិននវិទោយាសា្ោនDavenportបដើមោបជីបគាលនបយាបាយ
សាធារណៈបៅមហាវិទោយាល័យPepperdineខ្ថុំបានបធវើដំបណើរឆលែងកាត់រដ្ឋបនះបធវើការបណ្ដះបណា្ោលនិង្បឹកោសាបយាបល់ជាមួយរោ្ោភិបាល
មូលោ្ោនស្តជីពជីការប្បើ្បាស់ដំបណើរការនិងបបច្កវិទោយាឲោយកាន់មត្បបសើរបដើមោបជីបលើកកមពស់ការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋCalifornia។បធវើឲោយអ្នក
នបយាបាយមានការទទួលខុស្តរូវ៖្កុងSacramentoកា្ោយជាកមនលែងបងកបបងកើតអ្នកនបយាបាយមដលប្បើអំណាចពួកប្របឡើងជបណ្ើរ
នបយាបាយជាជាងបដើមោបជីបោះ្សាយបញ្ោបផោសងៗ។កាលខ្ថុំមិនមមនជាអ្នកនបយាបាយមួយរូបលក្ខណៈពិបសសរបស់ខ្ថុំបរៀបចំខ្ថុំស្មាប់
ការិយាល័យពិបសសបនះ។ខ្ថុំនឹង្បាប់ពជីជជីវ្បវត្តិរបស់ខ្ថុំបៅក្នថុងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋនិងការងរក្នថុងវិស័យឯកជនក្នថុងការមសវងយល់
អំពជីទជីផោសារផ្ោល់បៅ្កុងSacramentoបដើមោបជីព្ងឹងការចូលរួមមដលបានផ�ល់ដំណឹងខណៈមដលការការពារសុច្រិតភាពនន្បអប់ប្នោតរបស់
បយើង។ទទួលបានការងរនិងអាជជីវកម្វិញ៖Californiaបានបាត់បង់ការងរប្ចើនជាងរដ្ឋបផោសងបទៀតទាំងពជីមានការអន់្យមកបម៉លែះ។
បនះជារដ្ឋមួយពិបាកចាប់បផ�ើមឬបបងកើតអាជជីវកម្តូចៗបំផុត។ខ្ថុំនឹងប្បើបទពិបសាធន៍ននបបច្កបទសរបស់ខ្ថុំបដើមោបជីជួយស្មរួលការសុំបធវើ
អាជជីវកម្តាមបណា្ោញអ៊ីនធឺណិតអនុវត្តក្នថុងរយៈបពល48បមា៉ោងជាអតិបរមាស្មាប់ការចុះបញ្ជីបបើកអាជជីវកម្និង្បយុទ្ធ្ប្ំងនឹងការប្រច
ពន្ធបោយសិទ្ធិបធវើអាជជីវកម្ពិបសស("LLCFee")។ខ្ថុំក៏នឹងសា្ោបសទេង់បលើអាជជីវកម្មដលបបញ្ញ្បចាំ្នោំនិងបធវើព័ត៌មានបនាះជាសាធារណៈ។
រោ្ោភិបាលបធវើការបៅបពលខលែលួនទទួលខុស្តរូវចំបពាះពលរដ្ឋរបស់ខលែលួន។ខ្ថុំសូមឲោយអ្នកបបាះប្នោតឲោយខ្ថុំបដើមោបជីឲោយខ្ថុំអាចផ្ោស់ប�លូរមបបបនះបាន។
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បៅបពលខ្ថុំបានមកដល់្កុងSacramentoអស់រយៈបពលបួន្នោំកនលែងមកក្នថុងការបប្មើជា្បធាន្រណៈកមាមោធិការអនុវត្តនបយាបាយយុត្តិធម៌
របស់រដ្ឋCaliforniaខ្ថុំមានការតក់សលែថុតយា៉ោងខា្ោំងនូវអវជីមដលខ្ថុំបានបឃើញបៅទជីបនាះ។ការនរអង្ោសមូលនិធិតាមយុទ្ធនាការបានអស់
មា្ោស់ការ។អង្គនជីតិបញ្ញត្តិអាចមសវងរកផល្បបយាជន៍ពិបសសរបស់អ្នកឧបត្មភៃស្មាប់វិភា្រទានយុទ្ធនាការបហើយបនា្ោប់មក្តឡប់
បៅរដ្ឋធានជីបដើមោបជីបបាះប្នោតបលើនជីតិបញ្ញត្តិមដលមានសារ្បបយាជន៍ដូចគានោ។្កុងSacramentoបានកា្ោយបៅជាទជី្កុងវបោបធម៌ពុករលួយ
មួយមដល្ពឹទ្ធសភា្បចាំរដ្ឋ្រឺកំពុងមតស្ិតបៅប្កាមការបស៊ីបអបងកតរបស់FBIស្មាប់ការសុជីសំណូកនិងអំបពើខុសចោបាប់បផោសងបទៀត
មាន្បាំបជីករណជីរាប់បចញពជីអ្នកលួចបនលែំសនលែឹកប្នោតនិងជនទុច្រិត។ទាំង្រណបកោស្បជាធិបបតយោយនិង្រណបកោសសាធារណៈរដ្ឋបដិបសធ
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ប្ចើនជាងបបក្ខជនបផោសងបទៀត។ខ្ថុំនឹងជំរុញឲោយមកម្បបសចក្តជីសប្មចរបស់តុលការកំពូលបោយនិយាយថ្វិកា្រឺជាការបបញ្ញមតិបោយ
បសរីនិងថ្កុមហ៊ុនមានសិទ្ធិក្នថុងរដ្ឋធម្នុញ្ញ្កុមហ៊ុនមិនមមនជាបុ្រ្គលណាមួយបទពួកប្រមិនបានដកដបងហើមបចញចូលក្នថុងបរិយាកាសបយើង
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អត្្បបយាជន៍ពិបសសោក់ឲោយជួបនឹងSuperPACsនិងការពារសុចរិតភាពននការបបាះប្នោតរបស់ពួកបយើង។ក្នថុងនាមជាបលខាធិការខ្ថុំនឹង
ដំបឡើងក្មិតបគាលការណ៍មណនាំព័ត៌មានរបស់អ្នកបបាះប្នោតបៅជាទ្មង់ឌជីជជី្លបោយមានវីបដអូតាម្បព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពជីបបក្ខជនទាំង
អស់និងការបង្ោញយា៉ោង្ប់រហ័សនូវចូលរួមចំមណកក្នថុងយុទ្ធនាការ។ខ្ថុំនឹងបញ្ប់ការងររបស់បលខាធិការBowenបដើមោបជីបធវើទំបនើបកម្អ្នក
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ឲោយ្បជាពលរដ្ឋCaliforniansចូលរួមកាន់មតប្ចើនក្នថុងលទ្ធិ្បជាធិបបតយោយរបស់ពួកបយើងបោយការចុះប្មោះបបាះប្នោតតាម្បព័ន្ធអ៊ីន
ធឺមណត។វាជារដ្ឋCaliforniaរបស់អ្នក។Itsyourcalifornia.orgវាជាចលនារបស់បយើងបដើមោបជីចុះប្មោះ្បជាពលរដ្ឋCalifornians
មួយលននាក់បទៀត។កម្វិធជីitsyourcalifornia.orgបបើកទូរស័ពទេសាមោតហវលូនរបស់អ្នក្តង់កមនលែងចុះប្មោះបបាះប្នោតបដើមោបជីជំរុញមិត្តភក្តិ
មិត្តរួមថនោក់និង្្ររួសាររបស់អ្នក។អ្នកអាចទាញយកកម្វិធជីចុះប្មោះបោយ្គាន់មតចូលបៅកាន់ប្រហទំព័រitsyourcalifornia.org។
បោយមានការទទួលខុស្តរូវនិងចូលរួមចំមណកទាំងអស់គានោពួកបយើងកំពុងមតបធវើឲោយទជី្កុងCaliforniaកា្ោយបៅជាទជី្កុងមួយដ៏លអ។
ខណៈមដលSarahPalin្តរូវបានជួលឲោយបធវើជាវា្រ្ិនបៅក្នថុងសកលវិទោយាល័យរដ្ឋCaliforniaខ្ថុំបានលត្តោងពជី្បភព្វិការបហើយបាន
អនុញ្ោតឲោយចោបាប់បញោឈប់ភានោក់ងររោ្ោភិបាលពជីការលក់បំបាំងពជីរបបៀបពួកប្របង់ពន្ធជា្បាក់ដុល្ោរបស់អ្នក។វាជារដ្ឋCaliforniaរបស់
អ្នក។ខ្ថុំបានតស៊ូបដើមោបជីបញ្ប់ការបរីសបអើងការបង់ន្លែសាលរបស់និសោសិតមហាវិទោយាល័យអបនា្ោ្បបវសន៍ដូបច្នះអ្នកមានក�ជី្សនម៉ទាំងបនះអាច
ចាប់យកក�ជីសុបិន្តរបស់ពលរដ្ឋអាបមរិកបាន។វាជារដ្ឋCaliforniaរបស់អ្នក។រួមចំមណកទាំងអស់គានោបយើងបានជម្នះឧបស្រ្គសមភាព
អាពាហ៍ពិពាហ៍។វាជារដ្ឋCaliforniaរបស់អ្នក។ខ្ថុំមានបមាទនភាពណាស់ស្មាប់កំណត់្តាននភាពជាមាតាបិតាមដលបានបរៀបមផនការ
100%កំណត់្តាស�ជីពជីការការពារបរិសា្ោននិងកំណត់្តាស�ជីពជីការអនុវត្តចោបាប់មដលមានន័យទូលំទូលយរបស់ខ្ថុំ។បហើយបយើងទទួលបាន
បជា្រជ័យបៅទជីបញ្ប់បោយបានបបងកើន្បាក់មខអតិបរមាមដលមានក្មិតទាប។បយើងមានការងរប្ចើន្តរូវបធវើ។ស្ិតប្កាមរដ្ឋធម្នុញ្ញការ
ងររបស់រដ្ឋមនន្តជី្កសួងការបរបទស្រឺបដើមោបជីអនុញ្ោតឲោយ្បជាពលរដ្ឋCaliforniansបធវើការ្្រប់្្រងរដ្ឋCaliforniaបដើមោបជីធានានូវការបបាះប្នោត
ដ៏្តឹម្តរូវបដើមោបជីបបញ្ញការ្បាក់ពិបសសនិងទប់សា្ោត់អំបពើពុករលួយ។ខ្ថុំ្រឺជាអ្នក្បជាធិបបតយោយមដលនឹងតំណាងឲោយអ្នកទាំងអស់គានោ។ខ្ថុំ
សងោឃឹមថកា្ោយជារដ្ឋមនន្តជី្កសួងការបរបទសរបស់អ្នក។



30 | បសចក្តជីម្លែងការណ៍របស់បបក្ខជន

★  អ្នកត្រួ្ តរា  ហិរញ្ញ វ្្ថុ  ★

លំដាប់លលខលរៀងនៃលេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបាៃកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លេចក្តីថ្លែងការណ៍លៅលលើទំព័រលៃះបាៃឧប្្ម្ភលដាយលបក្ខជៃ 

លហើយពុំត្រូវបាៃពិៃិ្្យលមើលភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លេចក្តីថ្លែងការណ៍ៃិមួយៗគឺត្រូវបាៃបញ្ូៃមកលដាយេ្័តគចិ្្លដាយលបក្ខជៃ លហើយលបាះពុម្ពផ្សាយ 
 លដាយការចំណាយរបេ់លបក្ខជៃ។  លបក្ខជៃថែលមិៃបាៃលផញើលេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមាៃគុណេម្ប្្ិដាក់ល្ម្ះលៅក្នថុងេៃលែរឹកល្ន្្។

• ក្នថុងនាមជាមនន្តជី្បធានសារបពើពន្ធរបស់រដ្ឋជា្រណបនយោយកររបស់រដ្ឋនិងអ្នកកាន់បញ្ជីមូលនិធិសាធារណៈទាំងអស់។

• ្្រប់្្រង្បព័ន្ធ្បាក់បបៀវតោសរ៍របស់រដ្ឋនិងចោបាប់អចល្ទពោយមដលមិនអាចទាមទារបាន។

• បប្មើការងរជូន្កុម្បឹកោសានិង្រណៈកម្ការជាប្ចើនរួមបញ្លូលទាំង្រណៈកម្ការសមភាពនិង្រណៈកម្ការ្តរួតពិនិតោយ។

• បធវើសាវនកម្និងពិនិតោយ្បតិបត្តិការរដ្ឋ។

LAURAWELLS P.O.Box10181 (510)225-4005
នបតង Oakland,CA94610 info@laurawells.org
  www.laurawells.org

ធនាគាររដ្ឋ។យកពន្ធចំបពាះអ្នកមានខា្ោំងមិនមមនអ្នក99%បទ។មានដំបណាះ្សាយប្ចើនចំបពាះវិស័យអប់រំបសដ្ឋកិច្សុខាភិបាល
បរិសា្ោនមដលជាវិស័យលអៗប៉ុមន្តវិស័យទាំងបនះនឹងមិនអនុវត្តបោយអ្នកនបយាបាយមដលមានសាជជីវកម្ហិរញ្ញវត្ថុបឡើយ។
្បសិនបបើពួកប្រឈ្នះបហើយអ្នកមិនឈ្នះ។ខ្ថុំជាសកម្ជននបយាបាយជាង20្នោំមផ្នកព័ត៌មានវិទោយា(IT)ក្នថុងពិភពហិរញ្ញវត្ថុ។បបាះប្នោតឲោយ
បបក្ខជនមដលមិនពាក់ព័ន្ធបរឿង្វិកាកាក់រួមមានLauraWellsជាអ្នក្តរួត្តាហិរញ្ញវត្ថុនិងEllenBrownជាហិរញ្ញិក។

DAVIDEVANS P.O.Box2227 (760)382-8031
សាធារណរដ្ឋ CaliforniaCity,CA93504 devans@evansbusiness.com
  www.evans4controller2014.com

មដលមាន្រុណសមោបត�ិប្ចើនបំផុតស្មាប់អ្នក្តរួត្តាហិរញ្ញវត្ថុ។

BETTYT.YEE 381BushStreet,Suite300 (415)692-3556
្បជាធិបបតយោយ SanFrancisco,CA94104 info@bettyyee.com
  www.bettyyee.com

បយើង្តរូវកាអ្នក្តរួត្តាហិរញ្ញវត្ថុមានោក់មដលនឹងបធវើការយា៉ោងជិតស្និទបៅនឹងភាពចបនា្ោះ្បបហាងននពន្ធន្លែការ្បាក់ពិបសសនិងបធវើការទូទាត់
ន្លែសាជជីវកម្ធំចំបពាះភា្រហ៊ុនបស្ើភាពរបស់ពួកប្រ។បយើង្តរូវការBettyYee។បយើង្តរូវកាអ្នក្តរួត្តាហិរញ្ញវត្ថុមានោក់មដលនឹងនាំមកនូវ
វិន័យននសារបពើពន្ធយា៉ោងរឹតតោបិតចំបពាះរោ្ោភិបាលរដ្ឋមដលបប្មើការជាអ្នកោ្ោំបមើលចំបពាះការចំណាយខ្ះខា្ោយនិងការចំណាយមិន្តរូវ។
បយើង្តរូវការBettyYee។ក្នថុងនាមជាសមាជិក្រណៈកម្ការសមភាពBettyYeeបានរកោសា្កោស្បាក់ដុល្ររបស់បយើងបោយការលុប
បំបាត់ការចំណាយ្បាក់ឥត្បបយាជន៍ការកំណត់បនលែំពន្ធមដលប្រចពជីការជាប់កាតពវបង់ពន្ធរបស់ពួកប្រនិងការសមា្ោតបំណុលគាមោនមូលនិធិ
្ទ្ទង់។BettyYeeបានដឹកនាំកិច្្បឹងម្បងបដើមោបជីកាត់បន្យបសដ្ឋកិច្ប្រៅ្កបខណ្ឌមដលអាជជីវកម្មិន្តឹម្តរូវប៉ះពាល់ដល់អ្នកបង់ពន្ធ
មដលបគារពចោបាប់។គាត់បាននាំមកនូវតមា្ោភាពនិងការទទួលខុស្តរូវកាន់មតប្ចើនចំបពាះ្រណៈកមាមោធិការមដលបធវើឲោយមានការបឆលែើយតបយា៉ោង
ប្ចើនចំបពាះអ្នកបង់ពន្ធនិងអ្នកបបាះប្នោត។គាត់បានបធវើការ្បមូលពន្ធរបស់អ្នកលក់រាយបៅតាមបណា្ោញស�ជីពជីការលក់ក្នថុងរដ្ឋCalifornia
បហើយ្គាន់មតបធវើជាអ្នកលក់ដុំបៅតាមដងមហាវិ្ជីសំខាន់ៗប៉ុបណាណោះបដើមោបជីផ�ល់មូលធនដ៏ធំបធងស្មាប់ប�ជី្បពន្ធមដលមានបភទដូចគានោនិង
បដើមោបជីបធវើបច្ថុបោបន្នភាពបលើចោបាប់ពន្ធបដើមោបជីបលើកកមពស់ការងរលអក្នថុងបសដ្ឋកិច្នបតង។BettyYee្រឺជាអ្នកជំនាញមដលមាន្រុណសមោបត�ិលអនិង
្តរូវបានទទួលសា្ោល់បៅក្នថុង្វិការដ្ឋនិងបគាលនបយាបាយស�ជីពជីសារបពើពន្ធ។គាត់បានបញ្ប់បរិញ្ោប័្តជាន់ខពស់មផ្នក្្រប់្្រងសាធារណៈ
និងបានបប្មើជា្បធាននាយករងស្មាប់មផ្នក្វិកាបៅក្នថុង្កសួងហិរញ្ញវត្ថុក្នថុងរដ្ឋCalifornia។BettyYee្តរូវបានទទួលសា្ោល់បោយ
បមាទនភាពស្មាប់អ្នក្្រប់្្រងបោយសហព័ន្ធ្្ររូបប្ងៀនCaliforniaសមា្រម្រិលនុបោ្ោក-យិកាCaliforniaអង្គការជាតិCalifornia
ស្មាប់នស�ជី(NOW)និងបោយDoloresHuertaមដលជាសហសា្ោបនិកននសហកម្ករអាបមរិក។BettyYeeនឹងកា្ោយជាអ្នក្តរួត្តា
ហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋមដលនឹងបធវើការយា៉ោងជិតស្និទ្ធបៅនឹង្្ររួសាររបស់រដ្ឋCalifornia។ស្មាប់ព័ត៌មានបមន្ម៖www.bettyyee.com។
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★   ហិរញ្ិក  ★

លំដាប់លលខលរៀងនៃលេចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបាៃកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លេចក្តីថ្លែងការណ៍លៅលលើទំព័រលៃះបាៃឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជៃ 

លហើយពុំត្រូវបាៃពិៃិ្្យលមើលភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លេចក្តីថ្លែងការណ៍ៃិមួយៗគឺត្រូវបាៃបញ្ូៃមកលដាយេ្័តគចិ្្លដាយលបក្ខជៃ លហើយលបាះពុម្ពផ្សាយ 
 លដាយការចំណាយរបេ់លបក្ខជៃ។  លបក្ខជៃថែលមិៃបាៃលផញើលេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមាៃគុណេម្ប្្ិដាក់ល្ម្ះលៅក្នុងេៃលែរឹកល្ន្្។

• ក្នថុងនាមជាមា្ោស់ធនាគាររបស់រដ្ឋ្តរូវ្្រប់្្រងការវិនិបយា្ររបស់រដ្ឋ។

• អ្នក្្រប់្្រងការលក់សញ្ោប័ណ្ណកម្ជីរបស់រដ្ឋនិងកំណត់្តានិងជាមនន�ជីវិនិបយា្រស្មាប់មូលនិធិរដ្ឋភា្រប្ចើន។

• បប្មើជាឬបធវើជា្បធាន្រណៈកមាមោការជាប្ចើនដងមដលភា្រប្ចើនទាក់ទងនឹងទជីផោសារននសញ្ោប័ន។

• បង់ន្លែមូលនិធិរដ្ឋបពលបានចំណាយបោយអ្នក្្រប់្្រងនិងភានោក់ងររដ្ឋបផោសងបទៀត។

ELLENH.BROWN 26375BOakHighlandDr. (661)252-8773
នបតង Newhall,CA91321 ellenhbrown@gmail.com
  ellenbrown4treasurer.org

ខ្ថុំជាអ្នកនិពន្ធបមធាវី្បធានសា្ោប័នធនាគារសាធារណៈនិងជាបបក្ខជនមានោក់មដលបានបញ្ោក់បដើមោបជីមកលមអរដ្ឋCaliforniaកុំឲោយកោស័យធន
និងវិបុលភាព។ភាពសមោបលូណ៍តាមរយៈធនាគារ្្រប់្្រងបោយខលែលួនឯង្តរូវបាន្បកាសជាសកលអស់រយៈបពលជាប្ចើនសតវតោស។រដ្ឋNorth
Dakota្រឺជារដ្ឋរបស់អាបមរិកមតមួយមដលមានធនាគារបោយខលែលួនឯងមដលមានបំណុលរដ្ឋតិចតួចបំផុតនិងការទាញយកសិទ្ធិជាមា្ោស់និង
ការអត់ការងររបស់រដ្ឋមានតិចបំផុត។ក្នថុងនាមជាបហរញ្ញិកខ្ថុំនឹងបធវើឲោយចោបាប់ធនាគារសាធារណៈរបស់រដ្ឋCaliforniaអនុវត្តបានបឡើងវិញ
មដលចោបាប់បនះ្តរូវបានអនុម័តបោយសភាទាំងពជីរក្នថុង្នោំ2011។ធនាគារ្្រប់្្រងបោយខលែលួនឯងអាចកាត់បន្យការចំណាយហិរញ្ញបោបទាន
របស់រដ្ឋ្តឹម30%+មដលទទួលបានផលបូកទឹក្បាក់យា៉ោងប្ចើនមដលបានទូទាត់ការ្បាក់ស្មាប់្រប្មាងបហោ្ោរចនាសមព័ន្ធបបងកើតការងរ
និងបសវាកម្សាធារណៈ។វា្រឺជាបពលមដល្តរូវបំមបកខលែលួនពជីកាសុជីណូWallStreetនិងបបងកើតធនាគារផ្ោល់ខលែលួនរបស់ពួកបយើងជាមួយ្បាក់
ចំបណញចំបពាះ្បជាពលរដ្ឋ!សូមបមើលwww.publicbanksolution.com។

JOHNCHIANG  electjohnchiang@gmail.com
្បជាធិបបតយោយ  electjohnchiang.com

អ្នក្្រប់្្រងរដ្ឋប្មោះJohnChiangបានបធវើជាអ្នកោ្ោំបមើលឯករាជោយរបស់រដ្ឋCaliforniaមដលរកោសា្បាក់ពន្ធដុល្ររបស់បយើង។ក្នថុង
នាមជាហិរញ្ញិករបស់រដ្ឋបនា្ោប់JohnChiangនឹងបន�ការងររបស់គាត់បដើមោបជីបធវើឲោយការចំណាយរបស់រោ្ោភិបាលកាន់មតមានតមា្ោភាព
និងការទទួលខុស្តរូវ។JohnChiangបានជួយសនោសំ្បាក់អ្នកបង់ពន្ធរដ្ឋរាប់ពាន់លនដុល្ោរបោយលុបបំបាត់ការចាយវាយខ្ះខា្ោយ
ការបបាកបនលែំនិងការរំបលភបំពាន។JohnChiangបានប្បើ្បាស់អំណាចក្នថុងការបធវើសាវនកម្របស់គាត់បដើមោបជីកំណត់្បាក់ដុល្ោររបស់
អ្នកបង់ពន្ធជិត$7ពាន់លនដុល្ោរមដលបានចាយវាយខ្ះខា្ោយឬ្្រប់្្រងមិនបានលអ។បនា្ោប់ពជីមានបរឿងអា្សូវបៅ្កុងBell,
JohnChiangបានោក់្បាក់បបៀវតោសរ៍បលើបណា្ោញអ៊ីនធឺណិតបដើមោបជីជួយ្បជាពលរដ្ឋក្នថុងការកំណត់នូវការរំបលភបំពាន។JohnChiang
បានបងវិល្បាក់្តឡប់មកវិញចំនួន$2.7ពាន់លនដុល្ោរមដលជា្បាក់សុទ្ធនិងជាមូលប័្តភា្រហ៊ុនចំនួន$181លនដុល្ោរមដលជា
្បាក់បស់្បជាពលរដ្ឋរាប់លននាក់មដលជំពាក់្បាក់ធនាគារនិងសារជជីវកម្។JohnChiangផ�លួចបផ�ើមសាវនកម្ចំបពាះ្កុមហ៊ុនធានារា៉ោប់
រងជជីវិតចំនួន40្កុមហ៊ុននិងកំពុងមតនាំឲោយតនមលែបញ្ប់ការអនុវត្តដ៏ធំរបស់ឧសោសាហកម្មដលបរាជ័យបធវើការចំណាយបលើ្បាក់បំណាច់
មរណភាពចំបពាះអ្នកកាន់កាប់បគាលនបយាបាយនិងអ្នកទទួលផល។ការបោះ្សាយរបស់គាត់ជាមួយ្កុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រងចំនួន18្កុម
ហ៊ុនត្មរូវឲោយពួកប្របងវិល្បាក់្តឡប់ចំនួន$267លនដុល្ោរក្នថុងអត្្បបយាន៍មដលមិនបានទូទាត់បៅឲោយ្បជាពលរដ្ឋCalifornia
និងចំនួន$2.4ពាន់លនដុល្ោរបៅទូទាំង្បបទស។JohnChiangជាអ្នកដឹកនាំចំបពាះកំមណទ្មង់បសាធននិវត្តន៍និង្កមសជីលធម៌។
គាត់បំបាត់ការបញោឈប់បសាធននិវត្តន៍និងកំពុងបធវើការបោះ្សាយវិបត្តិមដលកំពុងបកើនបឡើងរបស់រដ្ឋជាមួយនឹងការចំណាយបលើការពោយាបាល
មដលគាមោនជំនួយស្មាប់និវត្តន៍ជនរបស់រដ្ឋ។ការិយាល័យរបស់JohnChiangផ�ល់ជូននូវជំនួយមផ្នកពន្ធោរបោយឥត្រិតន្លែបៅមនុសោស
ចាស់និង្្ររួសារមដលបធវើការមដលជាការជួយសនោសំ្បាក់បានរាប់លនដុល្ោរវិលមកវិញនិងឥណទាន។គាត់បធវើជាមា្ោស់ផទេះននសិកា្ោសាល
បោយឥត្រិតន្លែបដើមោបជីជួយដល់អាជជីវកម្ខានោតតូចនិងការមិនមាន្បាក់ចំណូលបធវើឲោយមានបទបញ្ញត្តិពន្ធោរដ៏ស្ថុ្រសាមោញ។JohnChiang
ធា្ោប់ទទួលបានពានបជើងឯងក្នថុងការដឹកនាំរដ្ឋ។សូមទុកJohnChiangឲោយបៅតស៊ូបដើមោបជីពួកបយើងក្នថុងនាមជាហិរញ្ញិកអាណត្តិប្កាយរបស់រដ្ឋ
California។www.electjohnchiang.com។
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★   អគ្គមេធាវី  ★

លំដាប់មលខម�ៀងនៃមេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍ត្រូវបាៃកំណ្់មដាយឡូ្៍។  មេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍មៅមលើទំព័�មៃះបាៃឧប្្ថេ្ភមដាយមបក្ខជៃ 

ម�ើយពុំត្រូវបាៃពិៃិ្្យមេើលភាពត្រឹេត្រូវមទ។  មេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍ៃិេួយៗគឺត្រូវបាៃបញ្ូៃេកមដាយេ្័តគចិ្្មដាយមបក្ខជៃ ម�ើយមបាះពុេ្ពផ្សាយ 
 មដាយកា�ចំណាយ�បេ់មបក្ខជៃ។  មបក្ខជៃថែលេិៃបាៃមផញើមេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍ក៏អាចមៅមាៃគុណេេ្ប្្ិដាក់ម្ម្ះមៅក្នុងេៃលែរឹកម្ន្្។

• ក្នថុងនាមជាមនន្តជី្បធានមផ្នកចោបាប់សូមធានាថចោបាប់របស់រដ្ឋ្តរូវបានអនុវត្តដូចគានោនិង្្រប់្គាន់។

• ្បធាន្កសួងយុត្តិធម៌មដលទទួលខុស្តរូវចំបពាះការផ�ល់បសវាកម្មផ្នកចោបាប់និងគាំ្ទដល់ការោក់ចោបាប់ក្នថុងមូលោ្ោនចូលជា

ធរមាន។

• បដើរតួជា្បធានទជី្បឹកោសាមផ្នកចោបាប់ក្នថុងវិវាទបៅក្នថុងរដ្ឋ។

• ្តរួតពិនិតោយបលើភានោក់ងរអនុវត្តចោបាប់រួមមានបមធាវីនិងន្ររបាលសង្ោត់។

ORLYTAITZ 29839SantaMargarita,Ste.100 (949)683-5411
គាមោន្រណបកោសអាទិភាព RanchoSantaMargarita,CA92688 orly.taitz@hushmail.com
  runorlyrun.com

បវជ្បណ្ឌិត Orly Taitz, ដ៏លោបជីមដលជាបមធាវីនិងបវជ្បណ្ឌិតមដលមានអជា្ោប័ណ្ណបៅក្នថុងរដ្ឋCaliforniaជាអ្នកជំនួញជា្បពន្ធមានោក់មដល
មានអាយុ27្នោំនិងជាមា្ោយមានោក់មដលមានកូន្បុស3នាក់។បលក្សជីTaitzកំពុងសវះមសវងបលើកកមពស់រដ្ឋធម្នុញ្ញនិងសិទ្ធិ្បជាពលរដ្ឋ
Californians។ក្នថុងនាមជាAGមានោក់បលក្សជីTaitzនឹងអនុវត្តដូចខាងប្កាម៖ការចាត់ទុកជាបមាឃៈបលើសកម្ភាពចារកម្NSAមដល
ផទេថុយពជីរដ្ឋធម្នុញ្ញបលើពលរដ្ឋននការបគារពចោបាប់បៅCalifornians។ការចាត់ទុកជាបមាឃៈបលើការប្បើ្បាស់បោយ្កុមចារកម្NSAដូចជា
Google,Facebook,Yahooនិងបណា្ោញទំនាក់ទំនងសង្គមបផោសងបទៀតមដលប្បើ្បាស់ជាឧបករណ៍ស្មាប់្បមូលទិន្នន័យមដលផទេថុយពជី
រដ្ឋធម្នុញ្ញបលើពលរដ្ឋCaliforniaក៏ដូចជាបបក្ខជនការរិយាល័យមនន្តជីមដលបានបបាះប្នោតប្ជើសតាំងនិងបៅ្កម។ការចាត់ទុកជាបមាឃៈបលើ
ការបរីសបអើងមិន្តឹម្តរូវបៅក្នថុងពន្ធObamacareមដលផទេថុយពជីរដ្ឋធម្នុញ្ញមកបលើ្បជាពលរដ្ឋCaliforniaនិងបានអនុប្គាះដល់សាជជីវកម្។
ជំនួយស្មាប់មា្ោស់ផទេះនិងមា្ោស់ឥណទានពជីប័ណ្ណ្បាក់កម្ជីទិញផទេះជំនួសឲោយ្វិកាស្មាប់មិត្តភកកិការជំរិតយក្បាក់មដលមានបគាលបៅ
និងការ្រំរាម្រំមហងយក្បាក់។ការចាត់ទុកជាបមាឃៈបលើអាណត្តិមដលបំផ្ោញអាជជីវកម្និងកសិកម្ក្នថុងCaliforniaនិងដកហូតទឹកក្នថុង
រដ្ឋមដលជាត្មរូវការដ៏ចាំបាច់ស្មាប់ការបធវើកសិកម្។ការចាត់ទុកជាបមាបោៈបលើបទបញ្ញត្តិCaliforniaស�ជីអំពជីកិច្្ពមប្ពៀងពាណិជ្កម្
ដូចជាTPP,TAFTA,NAFTAនិងWTO-GATTមដលដកហូត្បជាពលពជីការងរនិងការម្រកោសាបរិសា្ោននិងដកហូតពជីមុខរបរ្បាក់
បបៀវតោសនិង្បបយាជន៍បផោសងៗបទៀត។ការចាត់ទុកជាបមាបោៈបលើបទបញ្ញត្តិNDAAមដលទុកឲោយមានការឃុំោំងបោយមិនបានកាត់បទាស
្តឹម្តរូវ។ការចាត់ទុកជាបមាបោៈបលើអាណត្តិសហព័ន្ធមដលមិនបានផ�ល់្បាក់មដលបធវើឲោយអាជជីវកម្និងរដ្ឋ្តរូវកោស័យធន់។សវះមសវងរក
បបក្ខជនមដល្សបចោបាប់។បញ្ប់ការលួចបនលែំសនលែឹកប្នោត។ោក់បទាសមនន្តជី្បចាំរដ្ឋទាំងឡាយណាមដលមិនបអើបពើនឹងភស្តថុតាងទាំងអស់
មដលផ�ល់ឲោយបោយការអនុវត្តចោបាប់និងមនន្តជីជំនាញបផោសងៗមដលមណនាំបលកដល់Obamaឲោយចូលសញ្ោតឥណ្ឌឌូបនសុជីបហើយបាន្បឌិតមកលែង
កា្ោយវិញ្ោបនប័្តបញ្ោក់បសវាកម្សំបុ្តកំបណើតនិងបលខសមា្ោត់សន្តិសុខសង្គមConnecticutមដលធា្ោក់ទាំងE-verifyនិងSSNVS។

JONATHANJAECH 3200E.3rdSt. jonathan@jaech.net
អ្នកបសរីភាពនិយម LosAngeles,CA90063 www.jaech.info

តមកល់ចោបាប់ស្តជីពជីសិទ្ធិនានាក្នថុងបនាះរួមមានដូចជាការបធវើវិបសាធនកម្បលើកទជីពជីរ។ការពារឯកជនភាពរបស់បយើង។បញ្ប់ការហាមោត់បលើ
កញ្ោ។គាមោនបទាស្បហារជជីវិតបទ។កាត់បទាសការ្ប្ពឹត្តិខុសឆ្គងរបស់ប៉ូលិស។បញ្ប់ការដកហូត្ទពោយសមោបត្តិសុជីវិល។

JOHNHAGGERTY 1400ColemanAve.,SuiteC-21 (408)988-2019
សាធារណរដ្ឋ SantaClara,CA95050 johnkhaggerty@yahoo.com
  www.electjohnhaggertyattorneygeneral.com

សូមបគារព! ដូចអ្នកដឹង្សាប់បហើយ ពួកបយើង្តរូវការអ្រ្គបមធាវីមដលនឹងការពារបយើងយា៉ោងសកម្្ប្ំងនឹងឧ្កិដ្ឋកម ្និងការពាររដ្ឋធម្នុញ្ញ
រដ្ឋរបស់បយើង។  ចោបាប ់California ្តរូវការអ្រ្គបមធាវីរបស់ខលែលួនបដើមោបជីបធវើការទាំងអស់បនះ។  ក្នថុងនាមជាអ្រ្គបមធាវី John Haggerty នឹង ៖
1) តស៊ូយា៉ោងខា្ោំងកា្ោចំបពាះការពនោយាបពលបមន្មបទៀតចំបពាះការអនុវត្តបទាស្បហារជជីវិត 2) ្បយុទ្ធ្ប្ំងនឹងអំបពើហិងោសាបច្ថុបោបន្នមដល
មិនអាចទទួលយកបាន និងបចារកម្បៅក្នថុងរដ្ឋរបស់បយើង បោយបផដោតបលើលទ្ធផល មដលមិនអាចរកបលសបាន 3) ការពារចោបាប់មដលបាន
អនុម័តឲោយ្បកបបោយ្បជាធិបបតយោយរបស ់California ក្នថុងបនាះរួមមានសំបណើ្បជាមតិ 8, 13 និង 209 ្ប្ំងនឹងបរឿងក្តជីទាំងអស់ 4) 
្ប្ំងនឹងអបនា្ោ្បបវសន៍ខុសចោបាប ់5) ដឹកនាំយុទ្ធនាការមដលបធវើទូទាំងរដ្ឋដ៏មាន្បសិទ្ធភាព្ប្ំងការលួចទំនិញក្នថុងហាង និងភាពអនាថ
មដលបងកភាពទូសរាយ 6) បធវើការយា៉ោងជិតស្និទ្ធជាមួយភានោក់ងររោ្ោភិបាលមានោក់ៗ និងជាមួយសាធារណជនជារួមបដើមោបជីព្ងឹងការ្្រប់្្រង
្បព័ន្ធយុត្តិធម៌ទូទាំងរដ្ឋរបស់បយើង និង 7) គាំ្ទសិទ្ធិ្បជាជន California បដើមោបជីបបងកើតរដ្ឋ្ ្ជីពជីរ—California ខាងបជើង និង California ខាង
តោបលូង—បបើពួកប្រប្ជើសបរីសដូបច្នះ។  ក្នថុងនាមជាបមធាវី California តាំងពជី្ នោំ 1987 និងជាពលរដ្ឋមានោក់ផងបនាះ John Haggerty បាន្បឹង
ម្បងបធវើការបដើមោបជី ៖ រកោសាបទាស្បហារជជីវិតក្នថុងរដ្ឋរបស់បយើងបដើមោបជីបធវើឲោយញបញើតដល់ោតករបោបៅ បញ្ប់ការបរីសបអើងបៅវិញបៅមក
ក្នថុងជួររោ្ោភិបាលរបស់បយើង ក្មិតអណត្ិអ្នកនបយាបាយ ព្ងឹងការមណនាំ្កុម្បឹកោសាតុលការ California ជ្មុញសិទ្ធិអតជីតជន ព្ងជីក
ជប្មើសឳពុកមា្ោយខាងវិស័យអប់រំ ការពារទារកមដលមិនទាន់បកើត និងតមកល់អាពាហ៍ពិពាហ៍ទុកជាមបធោយាបាយ្បបសើរបំផុតក្នថុងការផ្តល់ឲោយ
កុមារនូវការគាំ្ទមដលមិនអាចជំនួសបានរបស់ឪពុកមា្ោយរបស់ពួកប្រ។  John Haggerty មានកិត្តិយសមដលបានបប្មើរដ្ឋ California
តបៅបទៀត។  បៅន្ងៃទជី 3 មខឧសភា ្នោំ 2014 សូមបបាះប្នោតឲោយអ្រ្គបមធាវី John Haggerty។
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★   ស្នងការ ធានា រ៉ាប់រង  ★

លំដាប់លលខលរៀងនៃលសចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបាៃកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លសចក្តីថ្លែងការណ៍លៅលលើទំព័រលៃះបាៃឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជៃ 

ល�ើយពុំត្រូវបាៃពិៃិ្ាយលមើលភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លសចក្តីថ្លែងការណ៍ៃិមួយៗគឺត្រូវបាៃបញ្ូៃមកលដាយស្័តគចិ្្លដាយលបក្ខជៃ ល�ើយលបាះពុម្ពផាសាយ 
 លដាយការចំណាយរបស់លបក្ខជៃ។  លបក្ខជៃថែលមិៃបាៃលផញើលសចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមាៃគុណសមាប្្ិដាក់ល្មាះលៅក្ននុងសៃលែរឹកល្នា្។

• ្តរួតពិនិតោយនិងចាត់មចងមុខតំមណងទាំងអស់របស់្កសួងធានារា៉ោប់រង។

• ផ�ល់អាជា្ោប័ណ្ណបរៀបចំបទបញ្ញត្តិនិងពិនិតោយ្កុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រង។

• បឆលែើយសំណួរនិងការតវា៉ោរបស់សាធារណជនទាក់ទងនឹង្កុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រង។

• អនុវត្តចោបាប់ធានារា៉ោប់រងរដ្ឋCaliforniaនិងអនុម័តបទបញ្ោបដើមោបជីអនុវត្តចោបាប់។

TEDGAINES  ted@tedgaines.com
សាធារណរដ្ឋ  www.tedgaines.com

បធវើជាភានោក់ងរធានារា៉ោប់រង្្ររួសារអស់រយៈបពល 30 ្នោំកនលែងមកបនះ ខ្ថុំបានតស៊ូ្ប្ំងនឹង្កុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រងតាងនាមឲោយអតិ្ិជនរបស់
ខ្ថុំ។  និងជាមនន្តជីមដលជាប់ប្នោតមួយរូប ខ្ថុំបានតស៊ូ្ប្ំងការិយាធិបបតយោយរោ្ោភិបាលតាងនាមឲោយមា្ោស់សនលែឹកប្នោតរបស់ខ្ថុំ។  ក្នថុងនាមជា
ស្នងការធានារា៉ោប់រងរបស់អ្នក ខ្ថុំនឹងតស៊ូការពារអតិ្ិជន្សបបពលមដលនាំយកការ្បកួត្បមជង និងកំបណើនបសដ្ឋកិច្បៅទជីផោសារធានា
រា៉ោប់រងក្នថុងរដ្ឋ California។  ការ្បកួត្បមជងប្ចើនមានន័យថមានជប្មើសប្ចើន និងអ្តាកាន់មត្បបសើរស្មាប់អតិ្ិជន ប៉ុមន្តប្កាម
ការដឹកនាំបច្ថុបោបន្ន ្កសួងធានារា៉ោប់រងក្នថុងរដ្ឋ California បានកា្ោយជាការិយាធិបបតយោយមដលនាំឲោយ្កុមហ៊ុនជាប្ចើនបានដកបចញពជីរដ្ឋ
របស់បយើង។  ក្នថុងបពលជាមួយគានោបនះមដរ មានការលួចបនលែ ំនិងការរំបលភបំពានជាប្ចើនក្នថុងទជីផោសារធានារា៉ោប់រង។  ក្នថុងនាមជាស្នងការធានា
រា៉ោប់រង ខ្ថុំនឹងបធវើការបបងកើនការោក់បទាសបលើបទឧ្កិដ្ឋលួចបនលែ ំនិងកាត់បទាសភា្ោមៗអ្នកមដលបបៀតបបៀនមនុសោសចាស់ជរា និង្បជាពលរដ្ឋ
ដ៏ងយរងប្គាះរបស់បយើង។  ប៉ុមន្តក៏មានការរំបលភបំពានយា៉ោងខា្ោំង ក្នថុង្បព័ន្ធធានារា៉ោប់រងផងមដរ បទាះការរំបលភបំពានបនាះមិនមមនជា
ឧ្កិដ្ឋកម្យា៉ោងណាក៏បោយ ប៉ុមន្តវាបធវើឲោយអតិ្ិជនចំណាយរាប់លនដុល្ោរ។  ន្លែធានារា៉ោប់រងបៅក្នថុងរដ្ឋរបស់បយើងមានតនមលែខពស់បពក និង
បណ្ឹងមិនបពញលក្ខណៈចោបាប់ជាមផអកដ៍ធំមួយននបហតុផល។  ក្នថុងនាមជាស្នងការធានារា៉ោប់រង ខ្ថុំនឹងប្បើសិទ្ធិអំណាចតាមោនការរំបលភ
បលើពាកោយបណ្ឹង និងតស៊ូ្ប្ំងនឹងបមធាវីការពារក�ជី និងអ្នកបញ្ថុះបញ្លូលពួកប្រ្កុង Sacramento។  ស្នងការធានារា៉ោប់រងមានតួនាទជីការពារ
អ្នកប្បើ្បាស់ និងជំរុញឲោយមានបរិយាកាសលអស្មាប់អាជជីវកម្មដលនឹងបធវើឲោយ្បបសើរដល់បសដ្ឋកិច្រដ្ឋរបស់បយើង និងបបងកើតការងរបមន្ម។  
បយើងអាចបធវើឲោយ្បបសើរជាងមុន។  ខ្ថុំសូមឲោយអ្នកបបាះប្នោតឲោយខ្ថុំបៅន្ងៃទជី 3 មខមិ្ុនាបោយក�ជីបគារព។  សូមចូលបៅ tedgaines.com ស្មាប់
ព័ត៌មានបមន្ម។
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កាលពជី បួន ្នោំមុន្បជាពលរដ្ឋ Californians បានបបាះប្នោតឲោយ Dave Jones ជាស្នងការធានារា៉ោប់រងបដើមោបជីតស៊ូស្មាប់អ្នកប្បើ្បាស់ និង
មានតំមណងទទួលខុស្តរូវបលើ្កុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រង។  Dave Jones បានបធវើឲោយចំបណញដល់អ្នកប្បើ្បាស់នូវទឹក្បាក់ $1.4 ពាន់លន
ដុល្ោរបោយ បងវិល្បាក់ធានារា៉ោប់រងរបស់មា្ោស់ផទេះ និងការធានារា៉ោប់រង។  បយើង្តរូវការស្នងការធានារា៉ោប់រងមានបសចក�ជីកា្ោហាន សុចរិត
ភាព និងឯករាជោយបដើមោបជីតស៊ូការពារឲោយអ្នកប្បើ្បាស់។  បយើង្តរូវការ Dave Jones។  Dave Jones បដិបសធមិនទទួលយកវិភា្រទាន ឬ
អំបណាយពជី្កុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រងបទ។  គាត់បានបធវើការបដើមោបជីផ�ល់ការធានារា៉ោប់រងមផ្នកសុខភាពចំបពាះ្បជាពលរដ្ឋ California មដលមិន
មានធានារា៉ោប់រងរាប់លននាក់។  គាត់បានបចញបទបញ្ោបដើមោបជីឲោយអ្នកធានារា៉ោប់រងមផ្នកសុខភាពបញោឈប់ពជីការបរីសបអើងពលរដ្ឋមដលមាន
លក្ខខណ្ឌមដលមានពជីមុន។  គាត់បានត្មរូវឲោយអ្នកធានារា៉ោប់រងមផ្នកសុខភាព្្រប់្្រងបក្ងមានចរិតមិនលអ។  Jones កំពុងដឹកនំាក្នថុងការ
តស៊ូ្ប្ំងនឹងការបឡើងន្លែបុពវលភធានារា៉ោប់រងមផ្នកសុខភាព។  បៅបពល្កុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រងអាយុជជីវិតមិនបានផ�ល់្ វិកាឲោយអ្នកទទួល
ផល្បបយាជន៍បទ បពលមា្ោស់ធានារា៉ោប់រងបានសា្ោប ់Jones ដឹកនាំការបសុជីបអបងកតថនោក់ជាតិ បហើយបានទទួល្ វិកាមកវិញរាប់រយលន។  
្បជាពលរដ្ឋ California ចំណាយ្ វិកាកាន់មតប្ចើន បៅបពលអ្នកឆបបាកមានមផនការបនលែំ្កុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រង។  តាំងពជី Jones កាន់កាប់
ការិយាល័យ្កសួងរបស់គាត់មកបានចាប់បានការបបាកបនលែំជាង 2,000 ករណជី។  Jones បានអនុម័តបទបញ្ញត្តិបដើមោបជីការពារមនុសោសចាស់ពជី
ការឆបបាក។  បហើយគាត់បានបសុជីបអបងកត និងជួយោក់បទាសឧ្កិដ្ឋជនមដលបបៀតបបៀនបលើមនុសោសចាស់។  Jones ទទូចមា្ោស់ធានារា៉ោប់រង
ឲោយទិញទំនិញនិងបសវាកម្ពជីអាជជីវកម្បផោសងៗរបស់ California និងទាហានបជើងចាស់មដលពិការ។  មា្ោស់ធានារា៉ោប់រង្តរូវមត្រិត្រូរអំពជី
បម្មប្មរួលអាកាសធាតុផងមដរ បហើយសូមអរ្រុណដល់ Dave Jones។  Jones បានជួយអ្នកប្បើ្បាស់ជាង 100,000 នាក់ជាមួយនឹងការ
ោក់ពាកោយបណ្ឹងអំពជី្កុមហ៊ុនធានារា៉ោប់រងរបស់ពួកប្រ។  គាត់បានយក្បាក់្តឡប់មកវិញចំនួន $182 លនដុល្ោរស្មាប់អ្នកប្បើ្បាស់។  
សហព័ន្ធអ្នកប្បើ្បាស់របស់រដ្ឋ California មដលមានប្មោះថ Dave Jones ជា "អ្នកប្បើ្បាស់ដ៏បឆ្នើម។" ស្នងការធានារា៉ោប់រង Dave 
Jones តស៊ូបដើមោបជីពួកបយើង។  បបាះប្នោតឲោយអ្នក្បជាធិបបតយោយ Dave Jones ស្មាប់ស្នងការធានារា៉ោប់រង។  សូមចូលទសោសនាប្រហទំព័រ 
www.davejones2014.com។
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ការគាំពារមផ្នកសុខាភិបាលមដល្បកបបោយ្រុណភាព្រួរមតជាសិទ្ធិសាកល! លុបបំបាត់្កុមហ៊ុនធានារា៉ោបរង! បបងកើត្រណបកោសសន្តិភាព
និងបសរីភាព។
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★  គណៈ កម្មការ  សមភាព  ★

លំដាប់លលខលរៀងនៃលសចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបាៃកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លសចក្តីថ្លែងការណ៍លៅលលើទំព័រលៃះបាៃឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជៃ 

ល�ើយពុំត្រូវបាៃពិៃិ្្យលមើលភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លសចក្តីថ្លែងការណ៍ៃិមួយៗគឺត្រូវបាៃបញ្ូៃមកលដាយស្ម័តគចិ្្លដាយលបក្ខជៃ ល�ើយលបាះពុម្ពផ្សាយ 
 លដាយការចំណាយរបស់លបក្ខជៃ។  លបក្ខជៃថែលមិៃបាៃលផញើលសចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមាៃគុណសម្ប្្ិដាក់ល្ម្ះលៅក្នុងសៃលែរឹកល្ន្្។

បប្មើបៅក្នថុង្រណៈកម្ការសមភាពមដលជា្រណកមាមោធិកាពន្ធោរមដលបានជាប់ប្នោតរបស់រដ្ឋមដល៖

• ្តរួតពិនិតោយការ្្រប់្្រងកម្វិធជីន្លែឈ្នលួលនិងកម្វិធជីពន្ធជាប្ចើនរួមមានបុ្រ្គលមដលលក់និងប្បើ្បាស់បារីនិងថនោំជក់សុរានិងប្បង

ឥន្ធនៈ។

• បប្មើជាសា្ោប័នឧទ្ធរណ៍ស្មាប់ចំណូលរបស់Californiaនិងករណជីពន្ធោរអាជជីវកម្សិទ្ធិពិបសស។

• ពិនិតោយការ្្រប់្្រងចំបពាះពន្ធអចលន្ទពោយទូទាំងរដ្ឋ។

មណ្ឌល1
GEORGERUNNER 4375915thStreet,West,PMB25 (916)790-6075
សាធារណរដ្ឋ Lancaster,CA93534 info@georgerunner.com
  www.georgerunner.com

ក្នថុងនាមជាអ្នកគាំពារអ្នកបង់ពន្ធរបស់អ្នកខ្ថុំបានបធវើការជាបរៀងរាល់ន្ងៃបដើមោបជីការពារអត្្បបយាជន៍របស់អ្នក។បដើមោបជីការពារសំបណើ្បជាមតិ
13ក្នថុងការ្ប្ំងការដំបឡើងពន្ធបលើ្្ររួសារនិងអាជជីវកម្ក្នថុងរដ្ឋCaliforniaខ្ថុំបានតស៊ូយា៉ោងបមាះមុត្ប្ំងនឹងបុ្រ្គលចង់បានអត្្បបយាជន៍
ពិបសសមដលចង់បាន្ វិកាប្ចើនពជីអ្នក។បនះជាមូលបហតុមដលអ្នក្ប្ំងនឹងការយកពន្ធដូចជាសមា្រមអ្នកបង់ពន្ធHowardJarvisគាំ្ទ
ការបបាះប្នោតបឡើងវិញរបស់ខ្ថុំ។ក្នថុងនាមជាអ្នកជំនួញមានោក់ខ្ថុំដឹងចោបាស់ថវាមិនងយ្សួលក្នថុងការ្បកបអាជជីវកម្ក្នថុងរដ្ឋបនះបទ។បគាល
នបយាបាយយកពន្ធរបស់រដ្ឋCalifornia្រួរមតបបងកើតការងរឯកជនឲោយបានប្ចើនបៅក្នថុងរដ្ឋនិងមិនមមនរារាំងសហ្្រិនបទ។បយើងកំពុង
មតអនុវត្ត។បោយបធវើការជាមួយសហបសវិករបស់ខ្ថុំបយើងបានបញោឈប់ការត្មរូវឲោយ្បាក់កក់ធានារបស់រោ្ោភិបាលពជីអាជជីវកម្្ ្ជីបោយបាន
្ប្រល់្បាក់រាប់លនដុល្ោរឲោយមា្ោស់បពញសិទ្ធិវិញជាជាងទុកមូលនិធិក្នថុង្រណនជីរោ្ោភិបាល។ទាំងអស់គានោជាមួយអ្នកគាំពារអ្នកបង់ពន្ធ
ដនទបទៀតបយើងកំពុងមតតស៊ូ្ប្ំងនឹងការយកពន្ធអយុត្តិធម៌និងខុសចោបាប់"FireFee"មដលបគាលបៅ្រឺមា្ោស់ផទេះនិង្បជាពលរដ្ឋចាស់
ជរាទូទាំងរដ្ឋCalifornia។បយើងនឹងឈ្នះការតស៊ូបនះបៅតុលការនិង្ប្រល់្បាក់រាប់លនដុល្ោរឲោយអ្នកបង់ពន្ធវិញ។បៅក្នថុងអង្គនជីតិ
បញ្ញត្តិសានោនដរបស់ខ្ថុំរួមមានចោបាប់Jessicaមដលបានបបងកើតចោបាប់រំបលភបំពានផលែលូវបភទដ៏រឹងមាំបំផុតបៅក្នថុង្បបទស។ខ្ថុំបាននិពន្ធបសៀវបៅ
California'sAmberAlertមដលបានមចកឲោយបក្ងមដល្តរូវបានព្ងត់បហើយជួបជុំជាមួយឪពុកមាដោយរបស់ពួកប្រវិញប្ចើនជាង200នាក់។
ខ្ថុំមានកិត្តិយសណាស់មដលបានការគាំ្ទពជីអ្នក។ចូលបៅwww.georgerunner.comបដើមោបជីសិកោសាបមន្មពជីបបសកកម្របស់ខ្ថុំក្នថុងការការពារ
សិទ្ធិអ្នកបង់ពន្ធនិងបធវើឲោយរោ្ោភិបាលរដ្ឋCaliforniaកាន់មតមានទំនួលខុស្តរូវនិងយកចិត្តទុកោក់ចំបពាះអ្នក។

CHRISPARKER P.O.Box161527 (916)538-9833
្បជាធិបបតយោយ Sacramento,CA95816-1527 parkerforboe@gmail.com

អ្នកបធវើពន្ធស្មាប់្រណៈកម្ការពន្ធរបស់រដ្ឋCaliforniaមានភាពសមរមោយអាចទទួលយកបាន។
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★  គណៈ កម្មការ  សមភាព  ★	  បន្ត

លំដាប់លលខលរៀងននលសចក្តតីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លសចក្តតីថ្លែងការណ៍លៅលលើទំព័រលនះបានឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជន 

ល�ើយពុំត្រូវបានពិនិ្្យលមើលភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លសចក្តតីថ្លែងការណ៍និមួយៗគឺត្រូវបានបញ្ូនមកលដាយស្ម័តគចិ្្តលដាយលបក្ខជន ល�ើយលបាះពុម្ពផ្សាយ 
 លដាយការចំណាយរបស់លបក្ខជន។  លបក្ខជនថែលមិនបានលផញើលសចក្តតីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមានគុណសម្ប្្តិដាក់ល្ម្ះលៅក្នុងសនលែរឹកល្ន្្។

មណ្ឌល2
FIONAMA 1032IrvingStreet#908 (415)845-5450
្បជាធិបបតយោយ SanFrancisco,CA94122 fiona@fionama.com
  www.fionama.com

ក្នថុងនាមជាសមាជិក្រណៈកម្ការសមភាពរបស់អ្នកខ្ថុំនឹងបធវើការបដើមោបជីបបងកើតការងរនិងបលើកសទេលួយបសដ្ឋកិច្របស់បយើង។ដំបូងខ្ថុំបានចាប់
អារម្ណ៍បលើបសវាសាធារណៈបធវើជាមា្ោស់អាជជីវកម្ខានោតតូចនិង្រណបនយោយករសាធារណៈមដលមានការបញ្ោក់គាំ្ទក្នថុងនាមជាអាជជីវកម្ក្នថុង
តំបន់។ជាង20្នោំប្កាយខ្ថុំបានបធវើការងរបស់ខ្ថុំ្បកបបោយសជីលធម៌និងមាន្រុណភាពនិងមានភស្តថុតាំងចោបាស់លស់ស្មាប់្រណៈ
កម្ការសមភាពបដើមោបជីតស៊ូ្ប្ំបដើមោបជីអ្នកបង់ពន្ធក្នថុងរដ្ឋCalifornia។ជាបរៀងរាល់្ នោំរដ្ឋCaliforniaមិនបា្បមូល្បាក់្បាំបជីពាន់លន
ដុល្ោរពជីបសដ្ឋកិច្លួចលក់។កងវះខាត្បាក់ចំណូលបានបធវើឲោយពលរដ្ឋCaliforniaមដល្បឹងម្បងបធវើការមានការឈឺចាប់បោយផ្ោស់ប�លូរ
កម្វិធជីបសវាសាធារណៈសំខាន់ៗបហើយរារាំងការ្តលប់មកវិញនូវបសដ្ឋកិច្របស់បយើង។ខ្ថុំនឹងប្បើ្បាស់បទពិបសាធន៍ជាប្ចើន្ នោំរបស់
ខ្ថុំក្នថុង្កុមហ៊ុនសាវនកម្និងការយល់ដឹងពជីការអាននិងបកម្បរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ថុំបដើមោបជីបំបាត់ការលួចបនលែំនិងរបាយការណ៍
ពន្ធមកលែងកា្ោយមដលបធវើឲោយបាត់្បាក់របស់រដ្ឋCaliforniaរាប់ពាន់លនដុល្ោរ។ខ្ថុំបានបប្មើជាស្នងការមានោក់ក្នថុង្រណៈកម្ការឧទរណ៍ការវា
យតនមលែក្នថុងមូលោ្ោនរបស់បយើងនិងបានដឹងអំពជីបណ្ឹងពន្ធបលើ្ទសមោបតិ្តបហើយ្តរូវបានជាប់ប្នោតជាអធិការកិច្មានក់បៅSanFrancisco
និងជាសមាជិករដ្ឋសភារបស់រដ្ឋ។ខ្ថុំបានចង្កងចោបាប់ស�ជីពជីការយកពន្ធបដើមោបជីជួយឲោយអាជជីវកម្រីកចប្មើននិងរកោសារដ្ឋCaliforniaឲោយមាន
ការ្បកួត្បមជងជាមួយរដ្ឋបផោសងបទៀត។ខ្ថុំមានបរិញ្ោប្តវិជា្ោសានស្តមផ្នក្រណបនយោយបរិញ្ញប្តជាន់ខពស់មផ្នកពន្ធោរនិងអនុបណ្ិតនិង
បានទទួលអាជា្ោរប័ណ្ណបៅក្នថុងរដ្ឋCaliforniaជា្រណបនយោយករសាធារណៈមដលមានការបញ្ោក់(CPA)បៅ្នោំ1992។បគាលបំណងរបស់
ខ្ថុំ្រឺបដើមោបជីជួយការងរ្្ររួសារឲោយលអ្បបសើរបៅក្នថុងរដ្ឋដ៍មានតនមលែរបស់បយើងបោយ្បាកដថរដ្ឋCaliforniaមាន្បព័ន្ធ្បមូលពន្ធដ៍មាន
្បសិទ្ធភាពនិងយុត្តិធម៌។ខ្ថុំមានកិត្តិយកមដលអ្នកទាំងអស់គានោបបាះប្នោតឲោយបៅន្ងៃទជី3មខមិ្ុនា្នោំ2014។អរ្រុណ។

មណ្ឌល3
JEROMEE.HORTON 6221OverhillBlvd. (310)402-4705
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ក្នថុងបពលបវល្បកួត្បមជងទាំងបនះវាជាឯកសិទ្ធិដ៏អសា្ោរោយមួយបដើមោបជីបប្មើអ្នកក្នថុងនាមជា្បធាន្រណៈកម្ការស�ជីទជី(BOE)បហើយបៅក្នថុង
មុខតំមណងបនះខ្ថុំនឹងប្បើ្បាស់បទពិបសាធន៍36្នោំរបស់ខ្ថុំដូចជាបទពិបសាធន៍ជា្បធាន្រណៈកម្ការស�ជីទជីនិតិបញ្ញត្តិនិងហិរញ្ញវត្ថុ—រួម
ទាំង26្នោំជា្រណៈកម្ការស�ជីទជីមដលការពារនិងបប្មើ្បជាពលរដ្ឋCalifornia។ខ្ថុំបានចាប់បផ�ើមចុះកម្សិកោសាជា្រណៈកម្ការតាំងពជីអាយុ
18្នោំបហើយខ្ថុំបានអភិវឌោឍន៍ខលែលួនបៅជាអ្នកផ�ល់បយាបល់មផ្នកចោបាប់អំពជីពន្ធអាជជីវកម្្បត្តិបត្តិមានោក់មុននឹងចូលរួមអង្គនជីតិបញ្ញត្តិCalifornia។
បហើយប្កាយមកខ្ថុំបានបប្មើការជា្រណៈកម្ការមផ្នកជំនួយបវជ្សានស្តCaliforniaនិងជា្រណៈកម្ការមផ្នកវិនិបយា្រកមា្ោំងពលកម្ក្នថុង
Californiaមដលពុះពារឲោយមានការចូលរួមឲោយបានប្ចើនបលើកម្វិធជីសុខាភិបាលសមភាពការងរនិងឱកាសអប់រំបផោសងៗ។បានបបាះប្នោត
ប្ជើសតាំងជា្រBOE ្នោំ2010ក្នថុងនាមជាអ្នកបបងកើតចោបាប់ឯកសិទ្ធិជនរបស់អ្នកបង់ពន្ធមដលក្នថុងអំឡថុងបពលខ្ថុំកាន់កាប់សិទ្ធិពួកបយើង
បានជួយសហ្្រិន1.3លននាក់ឲោយបបើកម្រកោសានិងអភិវឌោឍន៍អាជជីវកម្របស់ពួកប្របហើយពួកបយើងក៏បានផ�ល់្ វិការហូតដល់$138ពាន់
លនដុល្ោរអាបមរិកជា្បាក់ចំបណញដល់បសវកម្ក្នថុងតំបន់និងរដ្ឋ។្រំនិតផ�លួចបផ�ើមអាជជីវកម្្ប្ំងឧ្កិដ្ឋកម្បានជួយ្បយុទ្ធ្ប្ំងការ
ជួញដូរមនុសោសចាប់ខលែលួនជនចំនួន128នាក់មដល្ប្ពឹត្តខុសចោបាប់បហើយបានកមា្ោត់ផលិតផលខុសចោបាប់និងបធវើឲោយខូចសុខភាពបៅជិតផលែលូវ
របស់បយើង។យុទ្ធនាការ្ប្ំងភាព្កជី្ករបស់ខ្ថុំបានជួយអ្នកបង់ពន្ធCaliforniaរាប់ពាន់នាក់ទទួលបានមូលនិធិពន្ធនិងឥណទាន
រាប់លនដុល្ោរមកវិញបហើយបានគាំ្ទអង្គការមិនមសវងរក្បាក់ចំបណញជួយ្បយុទ្ធ្ប្ំងភាព្កជី្ក។ខ្ថុំមានបមាទនភាពចំបពាះកម្វិធជី
ចុះកម្សិកោសាមដលបានបបងកើតបឡើងបដើមោបជីផ�ល់ឲោយយុវជនរបស់បយើងនូវឱកាសបណ្ដះបណា្ោលនិងការងរ។បដើមោបជីសិកោសាអំពជី្រំនិតផ�លួចបផ�ើម
របស់Horton32និងធនធានបមន្មបផោសងបទៀតសូមចូលបៅhttp://boardofequalizationjehorton.com។បដើមោបជីឲោយកាន់មតមានភាព
ជិតស្និទ្ធសូមចូលរួមជាមួយ្្ររូបប្ងៀនអ្នកពនលែត់អ្រ្គជីភ័យ្រិលនុបោ្ោយិកាប៉ូលិសអ្នកបង់ពន្ធនិងអាជជីវកម្ខានោតតូចបៅCaliforniaបដើមោបជី
គាំ្ទការបបាះប្នោតរបស់ខ្ថុំ។
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លំដាប់លលខលរៀងននលសចក្តតីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លសចក្តតីថ្លែងការណ៍លៅលលើទំព័រលនះបានឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជន 

ល�ើយពុំត្រូវបានពិនិ្្យលមើលភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លសចក្តតីថ្លែងការណ៍និមួយៗគឺត្រូវបានបញ្ូនមកលដាយស្ម័តគចិ្្តលដាយលបក្ខជន ល�ើយលបាះពុម្ពផ្សាយ 
 លដាយការចំណាយរបស់លបក្ខជន។  លបក្ខជនថែលមិនបានលផញើលសចក្តតីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមានគុណសម្ប្្តិដាក់ល្ម្ះលៅក្នុងសនលែរឹកល្ន្្។

មណ្ឌល4
NADERSHAHATIT 28793BeattieSt. (909)440-8769
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"ខ្ថុំនឹងបបាះប្នោតឲោយអ្នក។"ការសនោយាបនះខ្ថុំកំពុងលឺពជីអ្នកបបាះប្នោតនិងអ្នករួមការងរ។ខ្ថុំមានកិត្តិយសណាស់បធវើជាអ្នកតំណាងរបស់អ្នក។

DIANEL.HARKEY 31878DelObispo#118;PMB106 (949)240-6959
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បហតុអវជីបានជាខ្ថុំទទួលអ្តាខពស់បំផុតជា្បចាំពជីសមា្រម្កុមអ្នកបង់ពន្ធHowardJarvisសភាពាណិជ្កម្Californiaនិងការគាំ្ទ
អាជជីវកម្អ្នកបង់ពន្ធនិង្កុមសុវត្ិភាពសាធារណៈបផោសងបទៀត?ពជីប្ពាះខ្ថុំទទួលបានបជា្រជ័យចំបពាះការខាតបង់្ប្ំងនឹងការដំបឡើង
ពន្ធនិងឈ្នះការ្្រប់្្រងនិង្បសិទ្ធភាពបៅក្នថុងរោ្ោភិបាលរដ្ឋ។្រណៈកម្ការសមភាពបដើរតួយា៉ោងសំខាន់ក្នថុងការបញ្ោក់បគាលនបយាបាយ
ពន្ធបោះ្សាយជបមា្ោះនិងបក្សាយបទបញ្ញត្តិនានា។ខ្ថុំនឹងបធវើការបដើមោបជីអ្នកបុ្រ្គល្្រប់រូបនិងអាជជីវកម្បានបង្ោក់បោយពុំអាចសប្មច
បាននិងរោ្ោភិបាលមដលមិនមាន្បសិទ្ធភាព។បគាលបំណងខ្ថុំ្រឺសាមញ្ញ៖ជួយ្បជាជននិងសមា្រមន៍សប្មចបជា្រជ័យនិងបបងកើតការ
ងរតាមរយៈការបង្ោរកំបណើនពន្ធលក់ទុកការបធវើសាវនកម្ប្ចើនហួសបណ្ឹងតវា៉ោនិងអាណិតការងរមដលរក្បាក់បានប្ចើន។បផ្ោតបលើ
បគាលនបយាបាយមដលជួយមិនឲោយបង្ោក់ដល់ការបប្មើការងរឲោយ្បជាជននិងកំបណើន្បាក់ចំណូលការខាតបង់របស់រោ្ោភិបាលនិងការ
ធា្ោក់ចុះបំណុល។បៅក្នថុងសភាតំណាងរានស្តខ្ថុំបង្ោញមផនការរ្បភលែើងបលោបឿនបលឿនមិនលអការលក់បាំងការចំណាយជាមួយកម្វិធជីCap
និងTradeឈ្នះបលើការ្្រប់្្រងការផ្ោស់ប្តលូរកម្វិធជីចមោបងៗការអប់រំការដឹកជញ្លូនខណៈបពលបលើកកមពស់ការបបងកើតអាងស្តថុកទឹកបដើមោបជី
ការពារទប់ទល់នឹងភាពរាំងសងៃលួត។ខ្ថុំបានកសាងអាជជីពវិជា្ោជជីវៈមផ្នកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្ថុំក្នថុងការជួយបុ្រ្គលនិងអាជជីវកម្ជាប្ចើនឲោយឆលែងផុតពជីការ
បកងចំបណញនិងបបងកើតការងរតាមរយៈវដ�បសដ្ឋកិច្ទាំងលអនិងអា្កក់។្បជាពលរដ្ឋCaliforniaចង់បានឱកាសបដើមោបជីព្ងជីកមុខជំនួញ
ទទួលបានការងរ្បាក់មខខពស់អប់រំនិងចិញ្ឹម្្ររួសារយា៉ោងមានសុវត្ិភាពបហើយបឃើញអនា្រតដ៍ភលែឺសា្ោងនិងមានសុវត្ិភាពស្មាប់មនុសោស
ចាស់ជរាកូននិងបៅ។រដ្ឋCaliforniaសមោបលូរបៅបោយធម្ជាតិនិងធនធានមនុសោស។សា្ោមជីរបស់ខ្ថុំអាយុ30្នោំនិងខ្ថុំបានចិញ្ឹមកូន
្សជីរបស់បយើងបៅទជីបនះបហើយបានសា្ោល់និងបធវើការទាំងអស់គានោបហើយរដ្ឋដ៏មានតនមលែរបស់បយើងអាចនាំ្បបទសប្ពោះបៅកាន់ភាពរុងបរឿង
កាលនុវត្តភាពនិង្រុណភាពននជជីវិត។ខ្ថុំសូមឲោយអ្នកទាំងអស់គានោបបាះប្នោតឲោយខ្ថុំបោយក�ជីបគារព។



38 | បសចក្តជីម្លែងការណ៍របស់បបក្ខជន

★  ស្នងការ   អប់រំ  សាធារណៈ (ការិយាល័យ  គ្មានបកមាស ព័ន្ធ)  ★

លំដាប់លលខលរៀងននលសចក្តីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លសចក្តីថ្លែងការណ៍លៅលលើទំព័រលនះបានឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជន 

ល�ើយពុំត្រូវបានពិនិ្មាយលមើលភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លសចក្តីថ្លែងការណ៍និមួយៗគឺត្រូវបានបញ្ូនមកលដាយស្័តគចិ្្លដាយលបក្ខជន ល�ើយលបាះពុម្ពផមាសាយ 
 លដាយការចំណាយរបស់លបក្ខជន។  លបក្ខជនថែលមិនបានលផញើលសចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមានគុណសមមាប្្ិដាក់ល្្មាះលៅក្ននុងសនលែរឹកល្នមា្។

• ក្នថុងនាមជាមនន្តជី្បធានសាលបរៀនរបស់រដ្ឋ្តរូវផ�ល់បគាលនបយាបាយអប់រំនិងទិសបៅស្មាប់មណ្ឌលសាលបរៀនក្នថុងមូលោ្ោន។

• ចាត់មចងមុខតំមណងទាំងអស់ក្នថុង្កសួងអប់រំនិងអនុវត្តបគាលនបយាបាយមដលោក់ជូនបោយ្កុម្បឹកោសាអប់រំរដ្ឋ។

• បប្មើជាអតជីតសមាជិក្រណៈកមាមោធិការ្្រប់្្រងនន្បព័ន្ធឧត្តមសិកោសារបស់រដ្ឋ។

• បធវើការជាមួយវិស័យអប់រំបដើមោបជីបបងកើនការអនុវត្តការសិកោសា។
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សាលបរៀនរដ្ឋក្នថុងCalifornia្តរូវការការផ្ោស់ប�លូរជាប្ចើនបដើមោបជីបរៀបចំសិសោសឲោយ្បកួត្បមជងក្នថុងបសដ្ឋកិច្បៅទូទាំងពិភពបលក។
សាលបរៀនរបស់បយើងជាប់ចំណាត់ថនោក់ទជី45ទូទាំង្បបទសមផ្នកអំណាននិង្រណិតវិទោយាប៉ុមន្តអ្នកនបយាបាយនន្កុងSacramentoបាន
បរាជ័យក្នថុងការមកម្បបដើមោបជីឲោយសិសោសទទួលបានបជា្រជ័យ។បៅរដ្ឋCalifornia,អ្នកនបយាបាយបានបធវើការសប្មចចិត្តជាប្ចើនបលើការ
អប់រំបហើយការិយាធិបបតយោយអប់រំមានការ្្រប់្្រងខា្ោំងបពកបលើសាលបរៀនឯកជន។ខ្ថុំជាបបក្ខជនមានោក់ប៉ុបណាណោះមដលមានលិខិតបញ្ោក់
បដើមោបជីផ្ោស់ប�លូរសាលបរៀនមដលបរាជ័យបៅបពលខ្ថុំដឹកនាំសាលបរៀនរដ្ឋចំនួន17មដលមានសិសោស15,000នាក់ក្នថុងរដ្ឋLosAngeles
បយើងបានបបងកើនក្មិតអប់រំបាន60%។កម្វិធជីដ៍មានភាពនច្ន្បឌិត"ParentCollege"របស់បយើងបានកា្ោយជា្រំរូជាតិបដើមោបជីឲោយឪពុក
មាដោយសិសោសចូលរួមជាមួយសាល។បហើយ5្នោំកនលែងមកបនះសាលរបស់បយើងជាប់ចំណាត់ថនោក់បលខ#1ក្នថុងការមកលមអវិស័យអប់រំ
ក្នថុងចំបណាម្បព័ន្ធសាលធំៗបៅCalifornia។កនលែងមកបនះខ្ថុំបានដឹកនាំកិច្ខិតខំ្បឹងម្បងបដើមោបជីបបងកើតសាលបរៀន្្ជី9—ផ�ល់មាតា
បិតានូវជប្មើសមដលមាន្រុណភាពខពស់បដើមោបជីបជៀសវាងការបរៀនធា្ោក់។ខ្ថុំដឹងរបបៀបបប្ងៀនបក្ងៗ។ប៉ុមន្តបយើង្តរូវមតឲោយអ្នកនបយាបាយ
បចញពជីផលែលូវរបស់បយើងខ្ថុំនឹងបធវើជាអ្នកគាំ្ទបោយឯករាជោយស្មាប់មាតាបិតានិងសិសោស—មិនមមនជាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបរឿងនបយាបាយបទ។
ជាដំបូងខ្ថុំនឹងកាត់ការិយាធិបបតយោយក្នថុងវិស័យអប់រំនិងកម្វិធជីឥត្បបយាជន៍បដើមោបជីបមន្ម្បាក់ក្នថុងថនោក់បរៀន។ទជីពជីរខ្ថុំនឹងជួយឳពុកមាដោយ
បដើមោបជីតាមោនបមន្មបលើសាលបរៀនក្នថុងមូលោ្ោន—និងមានតួនាទជីកាន់មតសំខាន់ក្នថុងការអប់រំកូនរបស់ពួកប្រ។ទជីបជីខ្ថុំនឹងបធវើការរាល់ន្ងៃបដើមោបជី
្បាកដថសិសោសទាំងអស់អាចទទួល្បបយាជន៍ពជី្្ររូនាយកសាលនិងកម្វិធជីសិកោសាមដលមាន្បសិទ្ធភាព។សូមអានមផនការរបស់ខ្ថុំបៅ
www.marshalltuck.com។សាលរបស់បយើង្តរូវការផ្ោស់ប�លូរជាប្ចើនបៅបពលបនះ។បនះជាមូលបហតុមដលខ្ថុំកំពុងបធវើយុទ្ធនាការជា
ស្នងការអប់រំសាធារណៈ។ចូរបយើងបធវើឲោយកាន់មត្បបសើរបឡើងស្មាប់កុមារបៅCalifornia។
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អវជីមដលខ្ថុំបានបរៀនបៅថនោក់បរៀនបៅមតបន្តដឹកនាំខ្ថុំសពវន្ងៃបនះក្នថុងនាមជានាយន្ររបាលរបស់អ្នក៖ការសប្មចចិត្តអំពជីពន្ធបលើការអប់រំ្រួរ
្តរូវបធវើបឡើងបោយមាតាបិតា្្ររូបប្ងៀននិងសាលបរៀនមិន្តឹមមតបោយអ្នកនបយាបាយបៅWashingtonឬ្កុងSacramentoបទ។
ក្នថុងនាមជា្្ររូបប្ងៀនខ្ថុំបធវើការបោយបគារពតាមតនមលែជាជាងបលើអវជីមដលអ្នកបធវើការបៅសាលបរៀនស្មាប់ការចំបណញផ្ោល់ខលែលួន។បនះជា
មូលបហតុមដលខ្ថុំ្បយុទ្ធ្ប្ំងក្នថុងបពលមដលខ្ថុំ្្រប់្្រងបញ្ោស្ថុ្្រសាមោញមផ្នកហិរញ្ញវត្ថុមដលសាលបរៀនបយើងជួប្បទះ។ខ្ថុំ្ប្ំងនឹង
ការកាត់និងកំមណទ្មង់មដលផ�ល់ការ្តរួត្តាកាន់មតប្ចើនមកបលើសហ្រមន៍មូលោ្ោននិងសាលបរៀន។្្ររូបប្ងៀនដឹងថសិសោស្តរូវការ
ជំនាញអវជីបដើមោបជីប្បើបៅក្នថុងពិភពការងរជាក់មស�ងនិងក្នថុងមហាវិទោយាល័យ។បនះជាមូលបហតុមដលបយើងកំពុងព្ងជីកជំនាញនិងការបណ្ដះ
បណា្ោលបបច្កបទសស្មាប់សិសោសវិទោយាល័យ។្្ររូក៏ដឹងអំពជីអវជីមដលបកើតបឡើងបនា្ោប់ពជីសិសោសបញ្ប់ការសិកោសា។បនះជាមូលបហតុមដលខ្ថុំ
ជួយបបងកើត្បព័ន្ធដ៏ធំស្មាប់កម្វិធជីប្កាយការសិកោសាបៅក្នថុង្បបទស។បយើងដឹងថមិនមានបញ្ោអវជីធំជាងសុវត្ិភាពរបស់កូនបយើងបទ។
បនះជាបហតុមដលខ្ថុំបានសរបសរចោបាប់បដើមោបជីបធវើឲោយសាលមានសុវត្ិភាព្រិតទាំងការបំពានខាងផលែលូវបភទផងមដរ។បហើយខ្ថុំនឹងបន្តបធវើការ
បដើមោបជីមិនឲោយប្្រឿងបញៀនបជើងកាងនិងកាំបភលែើងបៅក្នថុងសាលបរៀនរបស់បយើង។ការអប់រំត្មរូវឲោយបធវើការរួមគានោ។ខ្ថុំមានបមាទនភាពមដល
ទទួលបានការគាំ្ទពជីអ្នកអនុវត្តចោបាប់ដូចជាសមា្រមអ្នកលោបាតផលែលូវបៅCaliforniaរួមមាន្រិលនុបោ្ោកយិកាអ្នកពនលែត់អ្រ្គិភ័យនិង
្្ររូបប្ងៀនបៅCalifornia។មានកិច្ការជាប្ចើនមដល្តរូវបធវើបដើមោបជីឲោយកូនបៅបយើងទទួលបានអវជីមដលប្រ្រួរទទួលបាន។បោយការបគារព
ខ្ថុំសូមអ្នកទាំងអស់គានោគាំ្ទខ្ថុំបដើមោបជីឲោយខ្ថុំអាចបន្តការងរស្មាប់សិសោសរបស់បយើងនិងអនា្រតរបស់ពួកប្រ។
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★  ស្នងការ   អប់រំ  សាធារណៈ (ការិយាល័យ  គ្មានបកមាស ព័ន្ធ)  ★	 បន្ត

លំដាប់លលខលរៀងននលសចក្តតីថ្លែងការណ៍ត្រូវបានកំណ្់លដាយឡូ្៍។  លសចក្តតីថ្លែងការណ៍លៅលលើទំព័រលនះបានឧប្្ថម្ភលដាយលបក្ខជន 

ល�ើយពុំត្រូវបានពិនិ្មាយលមើលភាពត្រឹមត្រូវលទ។  លសចក្តតីថ្លែងការណ៍និមួយៗគឺត្រូវបានបញ្ូនមកលដាយស្័តគចិ្្តលដាយលបក្ខជន ល�ើយលបាះពុម្ពផមាសាយ 
 លដាយការចំណាយរបស់លបក្ខជន។  លបក្ខជនថែលមិនបានលផញើលសចក្តតីថ្លែងការណ៍ក៏អាចលៅមានគុណសមមាប្្តិដាក់ល្្មាះលៅក្ននុងសនលែរឹកល្នមា្។
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ការ្រិត្បបយាជន៍កុមារជាធំ្រឺជាកមា្ោំងចលករននជជីវិតរបស់ខ្ថុ—ំនិងជាបសចក�ជី្សលញ់របស់ខ្ថុំ។ខ្ថុំបជឿថឳពុកមាដោយ្្ររូបប្ងៀននិង
្កុម្បឹកោសាសាលបរៀនខ្ថុំដឹងថអវជីជាការសិកោសាលអស្មាប់បជា្រជ័យស្មាប់កូនរបស់បយើង។ក្នថុងបទពិបសាធន៍25្នោំរបស់ខ្ថុំក្នថុងនាមជា្្ររូ
បប្ងៀននិង6្នោំក្នថុង្បឹកោសាមូលោ្ោននិងជាអ្នករដ្ឋបាលលំហរអាកាសការងរបនះបានជួយខ្ថុំយល់អំពជីត្មរូវការស្មាប់ការអប់រំស្មាប់
សតវតោសទជី21។ខ្ថុំសនោយាថ៖ខ្ថុំនឹងបញ្ប់ការបធវើបតស្តរបស់រដ្ឋសហព័ន្ធមដលបណា្ោលឲោយមានសិលោបៈបសរីមានការបាត់បង់និងមាន
ការទទួលខុស្តរូវបលើការសិកោសា។ខ្ថុំនឹងោក់ឲោយប្បើស្តង់ោរ"មានលក្ខណៈវិទោយាសានស្ត"មដលមានលក្ខណៈអភិវឌោឍនិងសមតាមអាយុរួម
ទាំងកុមារមដលមានត្មរូវការពិបសសផងមដរ។ខ្ថុំនឹងជំរុញឲោយមានចោបាប់បដើមោបជីការពារកុមារពជីការបំពានខាងផលែលូវបភទនិងបបងកើតជប្មើសការពារ
ជជីវិតជាបជើងកាង។ខ្ថុំនឹងធានាថ្បាក់ពន្ធរបស់បយើង្តរូវបានប្បើបដើមោបជីអប់រំកូនបយើងដូចជាការបរៀនបមន្មនិងកម្វិធជីតមា្ោភាពស្មាប់
កុមារ។ខ្ថុំ្តរូវមាន"ការប្តៀមខលែលួនរួចជាប្សចបដើមោបជីចូលបរៀនមហាវិទោយាល័យនិងបធវើការ"រួមមានតុលោយភាពននសិលោបៈតនន្តជីនិងអកោសរសិលោបិ៍
បោយមានកម្វិធជីសិកោសាចោបាស់លស់បបងកើតមូលោ្ោន្្រឹះស្មាប់្រំនិតនច្ន្បឌិតបហតុបនះរាល់សាលបរៀននឹងផ�ល់ជូននូវជំនាញស្មាប់
ជជីវិតនិងស្មាប់វិជា្ោជជីវៈបដើមោបជីបរៀបចំឲោយសិសោសអាចរស់បៅបោយឯករាជោយបានប្កាយបពលបញ្ប់ការសិកោសា។ទជីបញ្ប់ខ្ថុំនឹងធានាអះអាង
អំពជីភាព្តឹម្តរូវក្នថុងរាល់ខលែឹមសារទាំងអស់រួមទាំងបិតាសា្ោបនិករដ្ឋធម្នុញ្ញនិងបូរណភាពទឹកដជីននTheUnitedStatesofAmerica
ខ្ថុំមានបមាទនភាពមដលបានការគាំ្ទពជីឳពុកមាដោយនិង្្ររូបប្ងៀនក្នថុងមូលោ្ោនទូទាំងCalifornia។បយើងទាំងអស់គានោ្រិត្បបយាជន៍កុមារ
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