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លំដាប់លលខល�ៀងនៃលេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍ត្រូវបាៃកំណ្់លដាយកា�ចាប់ល ម្ ោះតរាវ។ លេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍លៅលលតីទព័ំ�លៃោះ គឺត្រូវបាៃផល់្លដាយលបក្ខជៃ ល�តីយមិៃត្រូវបាៃត្រ្ួ ពិៃិ្្យលមតីលភាពត រ្ឹមត្រូវល�តីយ។ លេច
ក្តីថ្លែងកា�ណ៍ៃតីមួយៗត្រូវបាៃបញ្ជូៃ ៃិងបង់ន្លែលដាយេម័តគចិ្ល្ដាយលបក្ខជៃ។ លបក្ខជៃថែលមិៃបាៃដាក់លេនតីលេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍ក៏អាចមាៃលក្ខណៈតគប់តរាៃ់លែតីម្តីបង្ហា ញល ម្ ោះលៅលលតីេៃលែរឹកល ន្ ្ថែ�។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជន
ព្រឹទ្ធបុរេេហរដ្ឋអាសេរកិ

Kevin de León |	បបជាធិបសេយ្យ
ខ្ញុំមានកិេិ្យេជាសបក្ខជនថែលបានគាុំ ប្រសោយគណបក្សបបជាធិបសេយ្យរែ្ឋ	California	េបមាប់	ប រ្ឹ្រ្ធេភាេហរែ្ឋអាសេរកិ។	
សោកបបធានាធិបសេយ្យមាន្រុំសនាបជ រុលសៅរកការបុំថបកបុំបាក់បបជាជនរបេ់សយតីង	និងបនាទា បបសនាថោ កភា្បបព្ពនរែ្ឋ	
California	របេ់សយតីង។	ការអនញវេ្ែថែលៗរបេ់	Washington	គឺសោយសារមានឆនទាទៈ	ឬអេេេថោភា្ក្ញងការបបឆាុំ ងេប។	
្លរែ្ឋកាលតីហ្វូញ៉ា េេ្រ្ួរលបានេមាជិកប រ្ឹ្រ្ធេភា្េួយរ វូបថែលមានេហិច្ចតា	និងឯករាជ្យភា្	ហ៊ា នបបឆាុំ ងសែតីេ ត្ីអនា
គេរបេ់្ួកសគ។	ែវូចេនញេ្សជាសបចតីនថែលកុំ ញ្ង្យាយាេេសបេចក្តីេញបិន្អាសេរកិរបេ់្ួកសគ	ខ្ញុំយល់ថាគាមា នអ្តីថែលសគបប
គល់ឱ្យអ្កសោយឯកឯងសនាះស្រ។	មានថេសៅក្ញងបបស្រេអាសេរកិប៉ាញស ណ្ ះថែលកវូនបប រុេអ្កេមាអា េផទាះអសន្ាបបសវេន៍ម្ាក់
ែវូចរ វូបខ្ញុំអាចធុំស�តីងែរឹកនាុំ ប រ្ឹ្រ្ធេភារែ្ឋ	California	បាន។	ខ្ញុំមានប្រ្ិសសាធន៍ជតីវេិែវូចអ្កថែរ—សោយេេ៊ាវូបង់ព ល្ែផទាះ	បារ
េ្ភអុំ ត្ីព ល្ែេិកសាេហវ្ិរយាល័យ	និងបង់ព ល្ែសលតីការថ្ទាុំ េញខភា្។	វាជាការេេ៊ាវូថែលអ្កនសយាបាយបក រុង	Washington	DC	
េិចេួច្េ់យល់។	សោយមានសេែ្ឋតី ត្ីភាគបតីកាន់កាប់ប រ្ឹ្រ្ធេភា	វាងាយយល់ស្រថាសហេញអ្តីបានជា្ួកសគេិនយល់ ត្ីការ
លុំបាកបបចាុំ ព ង្ៃរបេ់្លរែ្ឋអាសេរកិសនាះ។	សទាះបតីជាសវាហរសាបេរ្បេ់្ួកសគយា៉ា ង្ក៏សោយ	្ួកបបជាធិបសេយ្យបក រុង	
Washington	DC	េិនមានឆនទាទៈអនញវេ្	Medicare-for-all និងការថបបបបរួលអាកាេធាេញស្រ	សោយសារ្ួកសគបកឺ
ងរអានរឹងបក រុេអ្កបញ្ចញះបញ្ចវូលេក ត្ីបក រុេហ៊ាញនសបបង	និងបក រុេហ៊ាញនថ្ាុំ ។	ក្ញងនាេជាបបធានប រ្ឹ្រ្ធេភារែ្ឋ	California	
ខ្ញុំេិនថែលគិេ ត្ីបញ្ហា េវូចតាចស�តីយ។	ខ្ញុំបបឆាុំ ងេបនរឹងបក រុេហ៊ាញនធានារា៉ាប់រងធុំៗ	សោយេេ៊ាវូសែតីេ ត្ីផ្ល់ការថ្ទាុំ េញខភា្េបមា

	ប់អ្ករាល់គ្ា។	ខ្ញុំបានបបយញ្រ្ធបបឆាុំ ងនរឹង	ការដំឡ�ើងពន្ធរបសឡ់�ោក Trump	សែតីេ ត្ីការពារ្លរែ្ឋថែលមានចុំណវូ លេធ្យេ		
ជបេ រុញសគាលនសយាបាយេិកសាសៅេហវ្ិរយាសលតីឥេបង់ព ល្ែ	សមភាពប្ាក់ឡបៀវត្ស សិទ្ធិជនអឡនតោបបឡវសន៍ និងសិទ្ធិស៊ីវិ�ប្េ
ទាុំ ងបានសធ្តីឱ្យរែ្ឋ	California	ជាអ្កែរឹកនាុំ ្ិភ្សោកេួយក្ញង	ការ	បបយ៊ទ្ធបបឆាំងនឹងការបបបបបរួ�អាកាសធាត៊។	សយតីងបេរូវ
ការភា្ជាអ្កែរឹកនាុំ កាលែ ហនសៅក្ញងប រ្ឹ្រ្ធេភា	សែតីេ ត្ីែរឹកនាុំ បបស្រេសនះសលតីវ ិ្ តីែ៏បេរឹេបេរូវ	សោយមានសេែ្ឋកិច្ចេួយថែលែុំសណតី
រការេបមាប់្ួកសយតីងទាុំ ងអេ់គ្ា	េិនថេនេបមាប់ថេអ្កមានស�តីយ។	ខ្ញុំនរឹងនាុំ យកភា្ជាអ្កែរឹកនាុំ របេ់រែ្ឋ	California	
ថែលមានការបញ្ជា ក់សៅកាន់	ប រ្ឹ្រ្ធេភាេហរែ្ឋអាសេរកិ។
3605	Long	Beach	Blvd.
Ste.	426
Long	Beach,	CA	90807
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• បសបេតីជាេមាជិកប រ្ឹ្រ្ធេភាេួយរ វូបក្ញងចុំស្េ ត្ីររ វូប
ថែលេុំ្ងឱ្យផលបបសយាជន៍របេ់រែ្ឋ	California	
សៅក្ញងេភារបេ់េហរែ្ឋអាសេរកិ។

• ោក់សេ្តី	និងសបាះសឆ្ាេសលតីចបាប់ជាេិ្មាតី។

• ការសបាះសឆ្ាេសលតីការបញ្ជា ក់្រ្ួរលយកសៅបកេេហ្័ន្ធ	សៅបកេេញ
ោការជាន់ខ្ពេ់របេ់េហរែ្ឋអាសេរកិ	និងការថេងតាុំ ងកបេិេខ្ពេ់រ
បេ់បបធានាធិបេតីជាសបចតីនចុំសពាះេញខេុំថណងេញតីវលិនិងសយាធា។

Dianne Feinstein |	បបជាធិបសេយ្យ
ក្ញងនាេជាេមាជិកប រ្ឹ្រ្ធរែ្ឋ	California	ខ្ញុំបបរឹងថបបងសធ្តីការជាសរៀងរាល់ព ង្ៃសែតីេ ត្ីសធ្តីជាេុំស�ងែ៏រងឹមាុំ 	និងមានបបេិ្រ្ធភា្
េបមាប់គញណេពេលែវឌ្ឍនភា្ពនរែ្ឋរបេ់សយតីង	សហតីយខ្ញុំមានសមា្រនភា្ថែលបានឈះ្	ការសបាះសឆ្ាេបឋេក្ញង	California	
សោយ្រ្ួរលបានេសេលែង	70%	ពនេនលែរឹកសឆ្ាេបបជាធិបសេយ្យ។	ខ្ញុំជាអ្កគាុំ ប្រឥេងាកសរចុំសពាះសគាលនសយាបាយថ្ទាុំ េញ
ខភា្ជាសាកល	េិ្រ្ធិបេ្តី	េិ្រ្ធិបញគ្គលសភ្រ្រតីបតី	និងអ្កប្វូរសភ្រ	(lesbian,	gay,	bisexual,	transgender,	and	queer	
LGBTQ)	និងេិ្រ្ធិរបេ់ជនអសន្ាបបសវេន៍។	ខ្ញុំបានបបឆាុំ ងេមាគេកាុំ សភលែតីងជាេិ	(NRA)	សែតីេ ត្ីបុំបាេ់អាវ ញធសចញ ត្ីែងផលែវូវរប
េ់សយតីង	េេ៊ាវូបបឆាុំ ងសែតីេ ត្ីេេភា្បបាក់សបៀរវេ្សេបមាប់បេ្តី	និងគាុំ ប្រចបាប់ការពារ	Dreamers	និងបញ្ចប់សគាលនសយាបាយ
សាហវយង់ឃង្ពនការបុំថបកកវូនៗសចញ ត្ីឳ ញ្កម្ាយរបេ់្ួកសគសៅប ុ្ំថែន។	ខ្ញុំបានការពារឱកាេសេែ្ឋកិច្ចថែលសលតីកកេ្ព
េ់្លរែ្ឋ	California	ទាុំ ងអេ់	ជា្ិសេេបគរួសារសធ្តីការថែលេេ៊ាវូក្ញងសេែ្ឋកិច្ចេ្្ព ង្ៃសនះ។	ខ្ញុំបបឆាុំ ងយា៉ា ងខ្លែុំ ងជុំទាេ់នរឹ
ងសោក	Donald	Trump	និងរសបៀបវារទៈរបេ់គាេ់ថែលបុំថបកបបជាជាេិរបេ់សយតីង	និងបនថោយេេ្ព័ន្ធេិេ្របេ់សយតីងសៅជញុំវ ិ
ញ្ិភ្សោក។	ខ្ញុំបានជួយយកជ័យជេ្ះសលតីការខិេខុំរបេ់បក រុេសាធារណរែ្ឋ	ក្ញងការសធ្តីនិរាករណ៍	និងសធ្តីឱ្យខវូចែល់ចបាប់	
Affordable	Care	។	ក្ញងនាេជាេមាជិកគណបក្សបបជាធិបសេយ្យថែលមានែុំថណងសៅក្ញងគណទៈកេមាការយញេិ្ធេ៌រប
េ់ប រ្ឹ្រ្ធេភា	ខ្ញុំបានជុំទាេ់យា៉ា ងខ្លែុំ ងកាលែ នរឹងការថេងតាុំ ងសៅបកេថែលមាន្រុំសនារបជ រុលនិយេរបេ់សោក	Trump។	ខ្ញុំកុំ ញ្
ងបបយញ្រ្ធបបឆាុំ ងសែតីេ ត្ីការពារបេ្តីសៅកថនលែងសធ្តីការ	និងបានអនញេ័េចបាប់េួយក្ញងឆ្ាុំ សនះថែលការពារអេ្្លិកបេ្តីវយ័សកមាង	
និងអេ្្លិកេិនថេនអាជតី្ែព្រស្រៀេ	 ត្ីអ្ករសំោភបុំពានផលែវូវសភ្រ។	សហតីយខ្ញុំនរឹងបន្បបឆាុំ ង	និងបញ្ឈប់រសបៀបវារទៈបបឆាុំ ងនរឹងប
រសិាថោ នែ៏ងសងតីលកុំសប ត្ីេរបេ់សោក	Trump	ថែលរេួមានការបែិសេធការថបបបបរួលអាកាេធាេញរ	ការវាយបបហររបេ់គាេ់សលតី
េុំបន់ការពាររបេ់រែ្ឋ	California	និងការគបមាេកុំថហងរបេ់គាេ់ក្ញងការផ្ល់ការអនញញ្ញា េឱ្យខួងយកសបបងក្ញងេុំបន់សឆ្រ	រែ្ឋ	
California។	សោយបានការគាុំ ប្រ ត្ីសោកបបធានាធិបេតី	Barack	Obama	និងប រ្ឹ្រ្ធេមាជិក	Kamala	Harris	ខ្ញុំសេ្តីេញុំការ
សបាះសឆ្ាេគាុំ ប្ររបេ់អ្ក	សែតីេ ត្ីឱ្យខ្ញុំអាចបន្សបកាកឈរេេ៊ាវូេបមាប់	រែ្ឋ	California	ក្ញងស្លែ៏មានឧបេគ្គសនះ។

P.O.	Box	1270
Los	Angeles,	CA	90078

្រវូរេ័ ទ្ា៖	(866)	747-2981
អញតីថេល៖	contact@feinsteinforca.com
www.feinsteinforca.com
Facebook.com/DianneFeinstein
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�ំដាប់ល�ខលរៀងថនលសចក្ីដ្្ងការ�៍បតូវ្ានកំ�ត់លដោយការចាបល់ឈោ្ះបពាវ។ លសចក្ីដ្្ងការ�៍លនៅល�ើទំព័រលនះ គបឺតូវ្ានផ្�់លដោយលបក្ជន លហើយមិនបតវូ្ានបតតួពិនិត្យលមើ�ភាពបតលឹមបតូវលឡើយ។ លស
ចក្ីដ្្ងការ�៍នីមួយៗបតូវ្ានបញ្លូន និងបង់ថ្្លដោយស្័បគចិត្លដោយលបក្ជន។ លបក្ជនដដ�មិន្ានដាក់លសនើលសចក្ីដ្្ងការ�៍ក៏អាចមាន�ក្�ៈបគប់បគាន់លដើម្ីបងា្ញលឈ្ោះលនៅល�ើសន្លឹកល្នោតដដរ។

John H. Cox | សាធារណរដ្ឋ

ខ្ញុំមិននឹកសាមា នថាស វ្តីខ្ញុំឈានចូលដល់ការបបកួតចញងសបកាយេបរាប់តុំថណងអភិបាលរដ្ឋសនះសេ។ ខ្ញុំគ្មា នចុំថណ
ករមួក្ញងថ្ាក់អ្កនសោបាយ មិនបានសកតីតក្ញងប្រួសារអ្ករាន គ្មា នប្រួសារថដលរានេុំនាក់េុំនងនសោបាយ
ស�តីយ។ ខ្ញុំសឈាមា ះ John Cox ស�តីយខ្ញុំ្ិតពតីអវតីថដលថ្ាក់អ្កនសោបាយបានស វ្តីចុំសោះពលរដ្ឋថដលស វ្តីការសៅក្ញងរ
ដ្ឋ California ្ឺជាបេសលមាតីេមួយ។ ពួកស្បានសរៀបចុំថលបែង ស្្ះបូ្រអត្ថបបសោជន៍ និងបសងកតីន្នធានរបេ់ពួកស្ 
ខណៈសពលថដលពលរដ្ឋ កាលតី�វូញ៉ា រាប់លាននាក់បតរូវបានបុំសភលែចសោល និងមិនបតរូវបានស្ខវល់ខ្វ យ។ 
សយតីងបតរូវបង់តមមលែសបបង និងម ល្ែោនយន្ខ្ពេ់កប់ពពក ជាមួយអបរាភាពបកតីបកខ្ពេ់បុំផញតក្ញងបបសេេសនះ។ មនញេ្សរា
ប់លាននាក់ស វ្តីដុំសណតី រសៅមកសដតីមបែតីស វ្តីការក្ញងេតីបក រុងថដលស្បេលាញ់ ប៉ាញថន្ស្មិនរានលេ្ធភាពរេ់សៅក្ញងេតីបក រុងសនះ
បាន។ ដូសច្ះ ពួកស្បតរូវស វ្តីដុំសណតី រសៅមកសលតីផលែូវថដលរានចរាចរជាប់គ្ុំ ង។ ពួកស្បញូ្នកូនៗរបេ់ពួកស្សៅសរៀនសៅ
សាលាថដលកុំពញងបតដាបបតដួេ។ អ្កនសោបាយេតីបក រុង Sacramento ថបងថចកេឹករាមផ្ះរបេ់សយតីង ប៉ាញថន្កុំពញងស វ្តី
ឱ្យសខសះបបភពផ្គត់ផ្គង់េឹកដ៏េុំបូររបេ់សយតីងសៅក្ញងមហាេមញបេ។ មិត្ភកិ្ និងប្រួសាររបេ់សយតីងកុំពញង ល្ែ េ់េតីសចញពតីរដ្ឋ 
California មិនថមនសដាយសារថតពួកស្ចង់សេ ប៉ាញថន្សដាយសារថតពួកស្បតរូវថតោកសចញ។ េបរាប់ពលរដ្ឋ California 
ជាសបចតីនសលតីេលប់ វា្ឺជាជសបមតីេ រវាងការោក់សាុំ ងសដតីមបែតីសៅជិះស វ្តីការ និងការេិញមូ្បេបរាប់ប្រួសារ។ សនាះ្ឺជាជ សបមតីេមួយសដលគ្មា ននរណារ្ាក់ក្ញងចុំសណាមពួកស្្ួរថតបតរូវស វ្តីស�តីយ។ ដុំណឹងល្្អ តីថា សយតីងមិនោុំ បាច់េេួលយក
សា្ថ នភាពសនះសេ លបពោះលយើងនលឹងមានជំនួយកននុងលព�្ាប់ៗលនះ។ សយតីងអាចបញ្ឈប់ការថបងថចកេឹក លប់សោលពន្ធសបបង 
ជួេជញលសាលាសរៀនរបេ់សយតីង និងស វ្តីឱ្យលុំសៅដា្ឋ នរានតមមលែេមរម្យស�តីងវញិ ប៉ាញថន្ទាល់ថតសយតីងរានឆន្ៈស វ្តីឱ្យអ្កដឹ
កនាុំ នសោបាយរបេ់សយតីងរាន្ណនតីយភាព។ ខ្ញុំសឈាមា ះ John Cox ស�តីយខ្ញុំចង់កាលែ យជាអភិបាលរដ្ឋ របស់អនក ។

អញតីថមល៖ info@JohnCoxforGovernor.com
JohnCoxforGovernor.com
Twitter: @TheRealJohnHCox

• ក្ញងនាមជានាយកបបតិបតិ្របេ់រដ្ឋ ថដលបតរួតពិនិត្យសលតីបកេួង 
និងភ្ាក់ងាររដ្ឋភា្សបចតីន និងថតងរាុំ ងសៅបកម។

• សេ្តីចបាប់្មាតី អនញម័តចបាប់ និងស វ្តីសរាឃភាពចបាប់ ដាក់សេ្តី្វកិា 
បបោុំ ឆ្្ុំ របេ់រដ្ឋសៅេភា។

• បបមូលផ្ញុំ និងប្ប់ប្ង្នធានរបេ់រដ្ឋក្ញងបគ្អាេន្។

Gavin Newsom | បបជា្ិបសតយ្យ

គ្មា នសេចក្តីថ ល្ែងការណ៍របេ់សបក្ខជន
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�ំដាប់ល�ខលរៀងថនលសចក្ីដ្្ងការ�៍បតូវ្ានកំ�ត់លដោយការចាបល់ឈោ្ះបពាវ។ លសចក្ីដ្្ងការ�៍លនៅល�ើទំព័រលនះ គបឺតូវ្ានផ្�់លដោយលបក្ជន លហើយមិនបតវូ្ានបតតួពិនិត្យលមើ�ភាពបតលឹមបតូវលឡើយ។ លស
ចក្ីដ្្ងការ�៍នីមួយៗបតវូ្ានបញ្លូន និងបង់ថ្្លដោយស្័បគចិត្លដោយលបក្ជន។ លបក្ជនដដ�មិន្ានដាក់លសនើលសចក្ីដ្្ងការ�៍ក៏អាចមាន�ក្�ៈបគប់បគាន់លដើម្ីបងា្ញលឈ្ោះលនៅល�ើសន្លឹកល្នោតដដរ។

Eleni Kounalakis |	បបជាធិបសេយ្យ
ខ្ញុំជាបេ្តីអ្នកជុំនួញ	ជាម្្យ	និងជាអេតីេឯកអគ្គរដ្ឋទូេេហរដ្ឋអាសេរកិ	សបរោេបបធានាធិបេតី	Obama។	ខ្ញុំកុំពញងឈរស ម្ ោះ		
េបម្ប់ដុំថែងអភិបាលរដ្ឋរងសដតីេ ត្ីរោរពារេមេលែមនភាពេបេ រោះ	និងឱរោេរបេ់រដ្ឋ	California	ពតីសបពាោះវាជាអ្តីថដលដុំសែតី
ររោរសេដ្ឋកិច្ចរបេ់សយតីង។	ខ្ញុំម្នសម្ទភាពថដលបានទទួលរោរគាុំ បទសោយ	បពលឹទ្ធសមាជិក Kamala Harris បពលឹទ្ធសមាជិក 
Dianne Feinstein សម្ព័ន្ធអនកល្ោះល្នោតអភិរក្សនិយមរដ្ឋ California អង្គការជាតិសបមាប់បសី្ និងសហព័ន្ធបគូបលបងៀនរដ្ឋ 
California។	ក្នញងនាេជាកូនបេតីជនអសន្ាបបសេេន៍	និងជានិេ្ិេបញ្ចប់រោរេិកសាពតីេហាេទិយាល័យដុំបូងសគក្នញងបគរួសាររប
េ់ខ្ញុំ	ខ្ញុំនឹងបបយញទ្ធបបឆាុំ ងេបម្ប់រោរអប់រថំដលម្នេមេលែទាប	សោយ	ជំទាស់នលឹងការដំលឡើងថ្្សិក្សា	សៅសាកលេទិយាល័យ	
UCs	សាកលេទិយាល័យ	CSUs	និងេហាេទិយាល័យេហគេន៍របេ់សយតីង។	ខ្ញុំនឹងសធ្តីរោរសដតីេ ត្ីផ្លែ េ់បូ្រេប្ធេ៌នសោបាយ	
បក រង	Sacramento	សដតីេ ត្ី	បញ្ឈប់ការវាយរំល�ោភផ្លូវលភទ សៅកថនលែងសធ្តីរោរបគប់ទតីកថនលែង	សធ្តីឱ្យជនថដលបបបពឹេិ្បទសលមតីេ
ទទួលខញេបេរូេចុំសពាោះទសង្តីរបេ់ពួកសគ	និងធានាថា	បស្ីទទួ�្ានសមភាពប្ាក់លបៀរវត្ស	េបម្ប់េេភាពរោរងារ។	ក្នញង
នាេជាឯកអគ្គរដ្ឋទូេេហរដ្ឋអាសេរកិ	ខ្ញុំបានសធ្តីដុំសែតី រ	ជាេួយសោធារបេ់សយតីង	និងដឹងថារោរសលតីកកេ្ពេ់បបជាធិបសេ
យ្យសៅសបរៅបបសទេម្នន័យថាជា	ការគាំបទអតីតយុទ្ធជនរបស់លយើង	សៅសពលពួកសគបេឡប់េកបបសទេកុំសែតី េេញិ។	
ខ្ញុំម្នជុំសនឿសលតីគញែភាព	ការដ្ទាំកុមារដដ�មានតថម្ទាប	និង	ការដ្ទាំសុខភាពសាក�។	ខ្ញុំនឹងសធ្តីជាបបធានគែៈកេមរោ
រដតីធលែតីរដ្ឋ	និងេេូ៊បបឆាុំ ងនឹងថែនរោររបេ់សោក	Donald	Trump	ថដលសបតីក	េេញបទ	California	េបម្ប់រោរខួងសបបងបថនថែ
េក្នញងថដនស ្្នរេេញបទរបេ់សយតីង។	ក្នញងនាេជាបេ្តីអ្នកជុំនួញ	ខ្ញុំបានកសាងគសបម្ងសហោ្ឋ រចនាេេ្ព័ន្ធធុំៗ	បានបសងកតីេរោរងារ
នានាេបម្ប់ពលរដ្ឋរោលតីហ្ូញ៉ា 	និងបានែ្ល់ជូនលុំសៅោ្ឋ នថដលម្នេមេលែេេរេ្យេបម្ប់បគរួរសារថដលសធ្តីរោរ។	ខ្ញុំយល់ថា	
សយតីងបេរូេថេកសាងសេដ្ឋកិច្ចេួយថដលសលតីកកេ្ពេ់ពលរដ្ឋរោលតីហ្ូញ៉ា 	ទាុំ ងអេ់	និងរោរពារក្តីេញបិន្ឋអាសេរកិរបេ់ពួកសគ។	
ខ្នុំ្ានលធវើដលំ�ើរការលទៅបគប់ទាំង 58 លខោនធ	ីនិងបានឮសរឿងរ៉ាេរបេ់អ្នក។	ខ្ញុំនឹងសៅ	ស្ាប់	េុំសឡងរបេ់ពលរដ្ឋរោលតីហ្ូញ៉ា 	
ទាុំ ងអេ់ជានិច្ច។	េូេអរគញែអ្នកេបម្ប់រោរពិចារណា	និងរោរសបាោះសឆា្ន េគាុំ បទរបេ់អ្នក។
916	Kearny	St.	#605
San	Francisco,	CA	94104

ទូរេ័ព្ទ៖	(415)	857-0921
អញតីថេល៖	info@eleniforca.com
www.EleniforCA.com
@eleniforca

• ចូលរោន់ដុំថែង	និងទទួលភារកិច្ចជាអភិបាលរដ្ឋ	
ក្នញងករែតី ម្នរោរសេ្នតីដកហូេដុំថែង	រោរសាលែ ប់	
រោរោចាកពតីេុំថែង	រោរដកសចញពតីដុំថែង	ឬអេេ្ម្នពតីរដ្ឋ។

• បសបេតីជាបបធានបពឹទ្ធេភារបេ់រដ្ឋ	និងម្នេសេលែងសឆា្ន េេសបេច
េបម្ប់បុំថបកេុំសលងសឆា្ន េសេមតីគា្ន ។

• ជាបបធានគែៈកេមរោរអភិេឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច	ជាេម្ជិកមនគែៈ
កម្ម ធិរោរដតីធលែតីរបេ់រដ្ឋនិងបក រេបបឹកសារោរពារេហាេេញបទ	និង
ជាេម្ជិកគែៈកេមរោរនាយកមនបបព័ន្ធសាកលេទិយាល័យរដ្ឋ	
California។

Ed Hernandez |	បបជាធិបសេយ្យ
Dr.	Ed	Hernandez	ជាបពឹទ្ធេម្ជិករបេ់រដ្ឋ	និងជាអ្នកជុំនួញថា្ន ក់េូច	កុំពញងឈរស ម្ ោះេបម្ប់េុំថែងអភិបាលរដ្ឋរងក្នញង
រោរពបងតីករោរទទួលសេវាថ្ទាុំ េញខភាព	រោេ់បនថែយេមេលែថា្នុំ សពទ្យ	រោរពារបគរួសារថដលសធ្តីរោរ	រោរពារបរសិាថែ នរបេ់សយតីង	និងសធ្តី
ឱ្យរោរអប់រឧំេ្េេិកសារោន់ថេទូលុំទូោយ	និងរោន់ថេម្នេមេលែេេរេ្យ	។	ជាឪពញក	និងជាជតីតាម្្ន ក់	សោក	Hernandez	បាន
ចុំណាយសពលសេោក្នញងជតីេេិរបេ់គាេ់សដតីេ ត្ីបុំសពញេបេរូេរោរថ្រកសាេញខភាពេហគេន៍របេ់គាេ់	សោយនាុំ យកសេវាថ្ទាុំ ថភ្ន
កបបកបសោយសាគញែភាពជូនដល់បគរួសារថដលសធ្តីរោរសៅេុំបន់	San	Gabriel	Valley។	ជាសៅបប រេរបេ់ជនអសន្ាបបសេេន៍	
សោក	Hernandez	បានធុំធាេ់សៅក្នញងេហគេន៍អ្នកសធ្តីរោរក្នញងសោនធតី	L.A.	ថដលបានខិេខុំបញ្ចប់រោរេិកសាេហាេទិយា	
ល័យ	និងបានកសាងអាជតីេកេមថបបបគរួសារថា្ន ក់េូចដ៏សជាគជ័យេួយជាេួយបបពន្ធរបេ់គាេ់។	ក្នញងនាេជាអ្នកែ្ល់សេ
វាថ្ទាុំ េញខភាព	បពឹទ្ធេម្ជិក	Hernandez	បានដឹកនាុំ រោរេេូ៊សដតីេ ត្ីសធ្តីឱ្យរោរថ្ទាុំ េញខភាពរោន់ថេម្នេមេលែេេរេ្យ	
និងរោន់ថេទូលុំទូោយ	សោយអនញេ័េចបាប់េុំោន់ៗ	ថដលបង្ងាក បបក រេហ៊ញនឱេ្ធុំៗ	ថដលបានដុំសឡតីងម ល្ែថា្នុំ សពទ្យ	តាេរ
យពរោរបសងកតីេចបាប់េម្លែ ភាព្មតីសដតីេ ត្ីរោេ់បនថែយេមេលែឱេ្។	ក្នញងនាេជា	អ្នកដឹកនាុំ បពឹទ្ធេភារបេ់រដ្ឋ	សោក	Hernandez	
បានជួយអនញេ័េចបាប់សែ្ងៗសដតីេ ត្ីរោរពាររោរទទួលបានខ្យល់សាអា េ	និងទឹកសាអា េ	បសងកតីនេូលនិធិេបម្ប់សាោសរៀន	
និងកេមេធិតីអប់រអំាជតីព	និងែ្ល់នូេរោរេិកសាក្នញងេហាេទិយាល័យេហគេន៍រយៈសពលេួយឆា្នុំ សោយឥេគិេម ល្ែ។	
ជាេម្ជិកបពឹទ្ធេភារបេ់រដ្ឋ	សោក	Ed	Hernandez	ក៏ជួយដឹកនាុំ កិច្ចខិេខុំបបឹងថបបងក្នញងរោរបញ្ចប់េប្ធេ៌េ្ងប់សា្ង េ់រប
េ់	Sacramento	សដតីេ ត្ីរោរពារេនញេ្ពតីរោររសំោភបុំពានែលែូេសភទ	ចាប់ខលែូនអ្នករសំោភបុំពាន	និងដកជនសលមតីេពតីេញខេុំថែង។	
សោក	Hernandez	បេរូេបានគាុំ បទសោយ	បគរូបសបងៀន	អ្នកពនលែេ់អគ្គតីភ័យប៉ាូលតីេ	គិោនញបោ្ឋ យិរោ	អង្គរោរ	
ភាពជាឪពញកម្្យថដលបានសបគាងទញក (Planned Parenthood)	េ្នងរោរហិរញ្ញេេថែញរបេ់រដ្ឋ	Betty	Yee	និងអគ្គរដ្ឋអាជ្ា	
Xavier	Becerra	របេ់រដ្ឋ	California	សោយសារថេពួកដឹងថា	គាេ់នឹងេេូ៊សដតីេ ត្ីបក រេបគរួសារ	បបឆាុំ ងនឹងបក រេសាជតីេកេមថដល
ម្នែលបបសោជន៍ពិសេេ។	សបាោះសឆា្ន េជូនបពឹទ្ធេម្ជិក	Ed	Hernandez	ឱ្យសធ្តីអភិបាលរដ្ឋរងរបេ់រដ្ឋ	California។

អញតីថេល៖	info@edhernandez4ca.com
www.edhernandez4ca.com
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�ំដាប់ល�ខលរៀងថនលសចក្ីដ្្ងការ�៍បតូវ្ានកំ�ត់លដោយការចាបល់ឈោ្ះបពាវ។ លសចក្ីដ្្ងការ�៍លនៅល�ើទំព័រលនះ គបឺតូវ្ានផ្�់លដោយលបក្ជន លហើយមិនបតវូ្ានបតតួពិនិត្យលមើ�ភាពបតលឹមបតូវលឡើយ។ លស
ចក្ីដ្្ងការ�៍នីមួយៗបតូវ្ានបញ្លូន និងបង់ថ្្លដោយស្័បគចិត្លដោយលបក្ជន។ លបក្ជនដដ�មិន្ានដាក់លសនើលសចក្ីដ្្ងការ�៍ក៏អាចមាន�ក្�ៈបគប់បគាន់លដើម្ីបងា្ញលឈ្ោះលនៅល�ើសន្លឹកល្នោតដដរ។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជន
រដ្ឋសេខាធិការ
• ក្នុងនាមជាមនន្តីសរៀបចំការសោះស្្តបបមនុខរបេ់រដ្ឋ បតរួតពិនិត្យកា

រសោះស្្តទូទំាងរដ្ឋ និងផ្ល់លទ្ធភាពដល់សាធារណៈជនឱ្យទទួ
លោនព័ត៌មានេ្តីពតីយនុទ្ធនាការ និងព័ត៌មានហិរញ្ញវត្នុរបេ់បក រុម
អ្កបញ្នុះបញ្ូល។

• ថ្រកសាឯកសារអាជតីវកម្ម បញ្ជា ក់ភាពបតរឹមបតរូវនននិមិត្េញ្
ញា កំណត់បញ្ញតិសារការ ីនិងអននុញ្្ញ តឱ្យម្ាេ់បំណនុ លថដលមានកា
រធានាការពារផលបបសោជន៍ហិរញ្ញវត្នុរបេ់ពួកសេ។

• ការពារបបវតិ្សាបេរ្បេ់រដ្ឋ California តាមរយៈការទិញ 
ការការពារ និងការថចករថំលករតនេម្បតិ្បបវតិ្សាបេរ្បេ់រដ្ឋ។

Alex Padilla | បបជាធិបសតយ្យ

ខ្នុំកំពនុងឈរស ្្ម ះសដតីម្បតីបន្បសបមតីការជារដ្ឋសលខាធិការបេ់អ្ក។ សនះេឺជាសពលសវលាដ៏េំខាន់ខាលែំ ងណា
េ់េបមាប់េិទ្ធិសោះស្្ត សហតីយខ្នុំមានបបវតិ្ចបាេ់លាេ់ថដលបង្ហា ញអំពតីការេសបមចោនលទ្ធផល។ 
ក្នុងអាណតិ្ដំបូងរបេ់ខ្នុំ ខ្នុំោនសធវតីការសដតីម្បតីពបងតីកេិទ្ធិចូលសៅកាន់បបអប់ស្្ត ការពារេនិ្េនុខការសោះស្្តរប
េ់សយតីង សហតីយ លដោយសារដតការងាររបស់ខ្នុំ រដ្ឋ California ឥឡលូវលនះគឺកំពុងបដន្ថមអនកល្ោះល្នោតរាប់�ានអនកដដ
�មានសិទ្ធិលទៅកននុងបញ្ីលឈ្ោះអនកល្ោះល្នោតរបស់ខ្ដួន។ រដ្ឋសលខាធិការរបេ់សយតីងបតរូវថតផ្ល់ជូនេ 
បមាប់ពលរដ្ឋកាលតីហវូញា៉ា ។ កននុងនាមជាបបធានបកុមបបលឹក្សាភិ្ា�បកុង Los Angeles ជាបពលឹទ្ធសមាជិករបស់រដ្ឋ 
និងជារដ្ឋល�ខាធិការរបស់អនក ខ្នុំ្ានលធវើកិច្ចការទាំងអសស់នាះ។ ខ្នុំេនុំេនលែរឹកស្្តសោយអ្កសោយសេចក្តីសោរព។ 
ចូលសមតីល 
Alex-Padilla.com សដតីម្បតីថេវងរយល់បថនម្។

777 South Figueroa Street,  
Suite 4050
Los Angeles, CA 90017

ទូរេ័ព្ទ៖ (213) 452-6565
អនុតីថម៉ាល៖ alex@alex-padilla.com
www.alex-padilla.com
@alexpadilla4ca

Mark P. Meuser | សាធារណរដ្ឋ

ការល្ោះល្នោតសំខាន។់ ្្មតីៗសនះ េសបមាងេនុច្រតិភាពការសោះស្្តរដ្ឋ California ោនោក់បណ្រឹ ងមួយ 
ថដលពួកសេោនអះអាងថារដ្ឋ California មានអ្កសោះស្្តថដលោនចនុះបញជាតីសបចតីនជាងអ្កសោះស្្តថដលមានេិទ្ធិ  
សបតីនិោយឱ្យជាក់លាក់េឺ 101%។ លខោនធី Los Angeles មានការចុះបញ្ីអនកល្ោះល្នោតដ�់លទៅ 144%។ ការបំសោ៉ា ងបញជាតី
ស ្្ម ះអ្កសោះស្្តោនចំណាយបោក់អ្កបង់ពន្ធសលតីការបញជាូនេំភារៈសោះស្្តថដលមិនចំាោច់។ ពួកសេក៏បសងកតីនឱកាេ
េបមាប់ការលួចបនលែំផងថដរ។ សយតីងបតរូវដកស ្្ម ះសចញពតីអ្កថដលោនសាលែ ប់ អ្កផ្លែ េ់ទតីលំសៅ អ្កថដលមិនថមនជាពលរដ្ឋ 
ស ្្ម ះជាន់ោ្ និងការចនុះស ្្ម ះថកលែងកាលែ យសចញពតីបញជាតី។ ការសោះស្្តេឺេំខាន់ណាេ់សដតីម្បតីឱ្យពលរដ្ឋកាលតីហវូញា៉ា  អាចបោប់ដ
ល់រោ្ឋ ភិោលរបេ់សយតីងអំពតីរសបៀបបេប់បេងថដលសយតីងចង់ោន។ ការសោះស្្តសោយយនុតិ្ធម៌ចាប់សផ្តីមជាមួយនរឹងបញជាតីស ្្ម ះ
អ្កសោះស្្តបតរឹមបតរូវ ថដលមានថតអ្កថដលមានេិទ្ធិសោះស្្តប៉ានុសណាណ ះបតរូវោនចនុះស ្្ម ះ។ ល�ខាធិការរបស់រដ្ឋទទ�ួខុស 
បតូវកននុងការរក្សាបញ្ីលឈ្ោះល្ោះល្នោតទាំងលនះ។ បបេិនសបតីបញជាតីស ្្ម ះសៅថតមានចំនួនសលតីេលប់ បក រុមមានផលបបសោជន៍ពិសេ
េអាចសបបតីលនុយ និងឥទ្ធិពលសបជតីេសរេី ទិញ និងបង់លនុយឱ្យអ្កនសោោយ។ ជាសរៀងរាល់ន ង្ៃ ខ្នុំឮសរឿងរា៉ាវផ្្ទ ល់របេ់ពលរដ្ឋ 
California ថដលស�តីញអ្កសោះស្្តមិនថមនជាពលរដ្ឋោនសោះស្្ត ឬោនដរឹងថាសាច់ញាតិថដលោនសាលែ ប់សហតីយ
ោនសោះស្្ត។ ខ្នុំជាពលរដ្ឋសដតីមរដ្ឋ California ថដលបបកាន់ខាជា ប់ការអននុវត្ចបាប់រដ្ឋធម្មននុញ្ញ និងចបាប់សោះស្្ត។ 
សពលខ្នុំស�តីញភាពអយនុតិ្ធម៌ ខ្នុំសបកាកឈរោំបទសហតីយជួយអ្កថដលបតរូវការជំនួយ។ ខ្នុំោនបបយនុទ្ធសដតីម្បតីេិទិ្ធជនពិការ និងេិទ្ធិ
សេរភីាពក្នុងការបសញញ្មតិរបេ់និេ្ិតមហាវទិយាល័យ សហតីយខ្នុំោនឈះ្។ ឥឡូវសនះខ្នុំេនុំឱ្យអ្កសោះស្្តឱ្យខ្នុំសដតីម្បតីេមាអា ត
បញជាតីស ្្ម ះអ្កសោះស្្តថដលបតរូវោនសេបំសោ៉ា ង របេ់រដ្ឋ California។ ខ្នុំនរឹងសបបតីបសច្កវទិយា និងេំណនុំ ទិន្ន័យសដតីម្បតីេមាអា តប
ញជាតីស ្្ម ះអ្កសោះស្្ត សដតីម្បតីទប់សាក ត់េសមលែងស្្តខនុេចបាប់សធវតីឱ្យខូចេសមលែងស្្តរបេ់សយតីង។ ការល្ោះល្នោតសំខាន។់
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San Rafael, CA 94913
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លំដាប់លលខល�ៀងនៃលេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍ត្រូវបាៃកំណ្់លដោយកា�ចាប់ល្មោះត្ាវ។ លេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍លៃៅលលើទំ្័�លៃះ គឺត្រូវបាៃផ្ល់លដោយលបក្ខជៃ ល�ើយមិៃត្រូវបាៃត្រ្ួ ្ិៃិ្្យលមើលភា្ត្រឹមត្រូវល�ើយ។ លេចក្តី 
ថ្លែងកា�ណ៍ៃតីមរួយៗត្រូវបាៃបញ្ជូៃ ៃិងបង់ន្លែលដោយេម័តគចិ្្លដោយលបក្ខជៃ។ លបក្ខជៃថដលមិៃបាៃដាកល់េនើលេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍ក៏អាចមាៃលក្ខណៈតគបត់គាៃ់លដើម ត្ីបងា្ញល្មោះលៃៅលលើេៃលែរឹកល្នោ្ថដ�។

• ក្នុងនាមជាមនន្តីសារស�តី�ន្ធបបមនុខរបេ់រដ្ឋ	
បសបមតីការជាគណសនយ្យករ	និងជាអ្កកត់បរាបញ្តីគណសនយ្យេ	
បរាប់មូលនិធិសាធារណៈទំាងអេ់របេ់រដ្ឋ។

• បគប់បគងបប�័ន្ធបរាក់សបៀវត្សរបេ់រដ្ឋ	និងចបាប់េ្តី�តីអចលនប្រ�្យ
ថដលមិនទាន់រានជាកម្មេិ្រ្ធិ	ប�មទំាងសធវតីេវនកម្ម	និង�ិនិត្យសមតី
លបបតិបតិ្ការរបេ់រដ្ឋ។

• ជាេរាជិកបក រុមបបរឹកសាភិរាល�ន្ធដារសេ្មតីរភា�រ
ដ្ឋ	បក រុមបបរឹកសាភិរាលបគប់បគង	និងបក រុមបបរឹកសាភិរាល	
និងគណៈកម្មការដទ្រស្រៀត។

Betty T. Yee |	បបជាធិបសតយ្យ
េូមអរគនុណចំសោះបនុ�វេិ្រ្ធិ	និងឱកាេសធវតីជាេង្ការហិរញ្ញវត្នុរដ្ឋថដលជាអ្កឃ្លែំ សមតីលសារស�តី�ន្ធឯករាជ្យ
របេ់រដ្ឋ	California។	ខ្នុំរានសរា្រនភា�ចំសោះេមិ្រ្ធផលរបេ់ការយិាល័យខ្នុំ	ក្នុងអាណតិ្ដំបូងរបេ់ខ្នុំ	
ថដលរានការោរចំណូល�ន្ធរបេ់សយតីង៖	បគប់បគងសាច់បរាក់របេ់រដ្ឋបបកបសដាយបបេិ្រ្ធិភា�	សជៀេវាងការខ្តីបរាក់�តីខាង	
សបរៅសដតីម ត្ី្ូរទាត់វក័្ិយបបតរដ្ឋ	California	រកស�តីញបរាក់ទនមូលនិធិសាធារណៈជិត	$4	ោន់លានថដលរានសបបតីបរា	
េ់សផ្សងៗសដាយគ្្ម នការអននុញ្្ញ តិក្នុងអំឡនុងស�លេវនកម្មស្ាប័នរដ្ឋ	និងស្ាប័នមូលដា្ឋ ន	សធវតីឱ្យសបបតីសេតីសឡតីងនូវការសធវតីរ
រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្នុរបេ់រដា្ឋ ភិរាលថ្្ក់រដ្ឋ	នរឹងរដា្ឋ ភិរាលមូលដា្ឋ នសដតីម ត្ីបសង្តីនតរាលែ ភា�	និងសធវតីកំថណ្របមង់សដាយ
សជាគជ័យនូវបក រុមបបរឹកសាភិរាល�ន្ធដាររដ្ឋ	សដតីម ត្ីធានាឱ្យរានការអននុវត្ន៍ដូចគ្្ទនចបាប់�ន្ធរដ្ឋ	និងការការោរេិ្រ្ធិរបេ់អ្
កបង់�ន្ធ។	ទាក់្រងសៅនរឹងការងារសគ្លនសយារាយរបេ់ខ្នុំក្នុងបក រុមបបរឹកសា	និងគណៈកម្មការជាសបចតីន	ខ្នុំស្្តេំខាន់សលតី
ការផ្ល់េនិ្េនុខ	សសាធននិវត្ន៍ដល់អ្កសធវតីការវេ័ិយសាធារណៈ	និងឯកជន	និងការការោរបរស្ិានសដតីម ត្ីគំ្ប្រេិ្រ្ធិ្រ
្ួរលរានការសបបតីបរាេ់ដតី្ំរសនរសាធារណៈ	និងស្្រេមនុប្រ	និងសដតីម ត្ីសដាះបសាយផលប៉ះោល់េហគមន៍�តីគនុណភា�ខ្យល់	
និងការសកតីនសឡតីងកបមិត្ររឹកេមនុប្រ។	សដាយេមលែរឹងស ព្ ះសៅមនុខ	ខ្នុំនរឹងបន្សបតៀមរដ្ឋ	California	េបរាប់ឱនភា�សេដ្ឋកិច្ណាមួ
យនាស�លខាងមនុខ	ក៏ដូចជាសធវតីជាេំសលងនំាមនុខមួយសលតីផលប៉ះោល់សេដ្ឋកិច្ដល់�លរដ្ឋ	California	ទាក់្រងនរឹងការ ល្ែ េ់
បូ្រេភា�ទនការងារ	និងការថបបបបរួលអាកាេធាតនុសាកល។	ខ្នុំេូមថ ល្ែងអំណរគនុណយ៉ាងបជាលសបរៅចំសោះការគំ្ប្ររបេ់អ្ក
អប់ររំដ្ឋ	California	អង្គការបេ្តី	េហគមន៍បរស្ិាន	អេ់សលាក	សលាកបេតីក្នុងវេ័ិយអគ្រ	និងេំណង់	និងការអននុវត្ចបាប់	ប�
មទំាងអ្កសផ្សងស្រៀតថដល្រ្ួរលសា្គ ល់ភា�ចំារាច់ទនប្រ�ិសសាធន៏ហិរញ្ញវត្នុក្នុងមូលដា្ឋ ន	និងក្នុងរដ្ឋរយៈស�ល	35	្ំ្របេ់ខ្នុំ	
សករ្ត ិ៍ស ្្ម ះេបរាប់ភា�យនុតិ្ធម៌	ការសប្ជ្ាចិត្ចំសោះគណសនយ្យភា�	និងវន័ិយដ៏រងឹរំាសៅក្នុងការយិាល័យេង្ការហិរញ្ញវត្នុរប
េ់រដ្ឋ។	ខ្នុំនរឹងរានកិតិ្យេទបកថលង	ក្នុងការ្រ្ួរលរានការសរាះស្្តគំ្ប្ររបេ់អ្ក។

16633	Ventura	Blvd.,
Suite	1008
Encino,	CA	91436

អនុតីថម៉ល៖	info@bettyyee.com
www.bettyyee.com
Twitter:	@BettyYeeforCA

Konstantinos Roditis |	សាធារណរដ្ឋ
ការយិាល័យេង្ការហិរញ្ញវត្នុគិតថ្អ្កមិនទាន់បង់�ន្ធបគប់បគ្ន់ស្រ។	�ួកសគចង់យក�ន្ធសលតីការណាត់ជួបសវជ្បណិ្តរ
បេ់អ្ក	ការថ្ទំាកនុរារ	ការជួេជនុលផ្ះនិងរ្យន្	ការកាត់េក់	។	ល	។	និង	។ល។	�ួកសគចង់យក�ន្ធសលតីអវតីទំាងអេ់។	
ជាល្រ្ធផល	អ្កនរឹងបង់�ន្ធរាប់រយ	ឬរាប់ោន់ដនុលាលែ របថនម្ក្នុងមួយ្ំ្។	គ្្ម ន�ន្ធសលតីសេវាកម្ម	និង�លកម្មស្រ។	
សយតីងមិនរានល្រ្ធភា�បង់ស្រ។	ក្នុងនាមជាេង្ការហិរញ្ញវត្នុ	ខ្នុំនរឹងតេូ៊សដតីម ត្ីសធវតីឱ្យរដ្ឋ	California	
រានតទមលែេមរម្យេបរាប់ការរេ់សៅ	សដាយមិនថេវងរកវធិតី្្មតីសដតីម ត្ីយក�ន្ធអ្កស្រ។	លបោះល្នោ្គាំតទេំលណើតបជាម្ិលលខ 
6៖	អ្កនសយារាយខ្ះខ្ាយបរាក់រាប់ោន់លានដនុលាលែ រ	សហតីយសបបតីថត	20%	ទនមូលនិធិ�ន្ធសបបងេបរាប់ការជួេជនុ
លផលែូវ្្ល់។	សយតីងបង់បួនដងសលតីេរដ្ឋតិចសាេ់សដតីម ត្ីជួេជនុលផលែូវ។	សយតីងរានលនុយ។	ក្នុងនាមជាេង្ការហិរញ្ញវត្នុ	
ខ្នុំនរឹងបងាហា ញ	និងបញ្ឈប់កិច្ប�មសប�ៀងថផ្កនសយារាយថដល�នុករលួយ	សហតីយបញប់្ការចំណាយខ្ះខ្ាយ	ការលួចបនលែំ	
និងការរសំលាភបំោន។	ដកមរូលៃិធិផលែជូវ�្លភលែើងលល្ឿៃលលឿៃ៖	ក្នុងនាមជាេង្ការហិរញ្ញវត្នុ	ខ្នុំនរឹងសធវតីេវនកម្ម	និងដកមូលនិធិ	
HSR	សៅទ ង្ៃ្រតីមួយថតម្ង។	លគោលៃលយោបាយ្លែា្នវគាំតទដល់ប�ិេ្ាៃ៖	មិនខ្ះខ្ាយ្ររឹក	រាប់ោន់លានហ្្គ ឡនុង	
សហតីយមិនប�មរកសា្ររឹក្រនុក	ថតថបជាថេវងរកវធិតីយក�ន្ធសលតី�ួកសយតីងថដលសបបតីបរាេ់្ររឹកសបចតីនជាង	55	ហ្្គ ឡនុង	ក្នុងមួយ
ទ ង្ៃេបរាប់បគរួសារទំាងមូលរបេ់សយតីង។	ខ្នុំនរឹងស្្តសៅសលតីដំសណាះបសាយ	មិនថមនបសង្តីន�ន្ធសឡតីយ។	សដាយសហតនុថ្េ្
ងការហិរញ្ញវត្នុគឺជាបបធានហិរញ្ញវត្នុ	(CFO)	របេ់រដ្ឋ	California	វា�ិតជាេកិ្េមណាេ់ថដលរានអ្កជំនាញហិរញ្ញ
វត្នុ	និងអ្កជំនួញថដលរានចក្ខនុវេ័ិយ	សហតីយយល់ចបាេ់�តីសេដ្ឋកិច្	្ំរនួលខនុេបតរូវសារស�តី�ន្ធ	និងតនុល្យភា�្វកិា	សធវតី
ជាេង្ការហិរញ្ញវត្នុរបេ់អ្កសនាះ។	វាដល់ស�លសហតីយេបរាប់េង្ការហិរញ្ញវត្នុថដលមិនសគ្លការណ៍ចបាេ់លាេ់	
និងឯករាជ្យភា�	គ្្ម នេមព័ន្ធ	គ្្ម នផលបបសយាជន៍�ិសេេសាជតីវកម្មសនាះ។	សរាះស្្តសដតីម ត្ីសធវតីឱ្យកាលតីហវញ៉រានតំទលេមរម្យ	
សរាះស្្តសដតីម ត្ីដំសណាះបសាយ	មិនថមនការបសង្តីន�ន្ធស្រ។	សរាះស្្តឲ្យ	Konstantinos	Roditis	សធវតីជាេង្ការហិរញ្ញវត្នុ។
751	S.	Weir	Canyon	Rd.,	
Ste.	157-160
Anaheim,	CA	92808

្ូររេ័�្៖	(949)	607-8294
អនុតីថមល៖	roditis@cacontroller.com
cacontroller.com
facebook.com/konroditis



សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជន
សេរញ ្ញិក

80 | សេចក្តីថ ល្ែងការណ៍របេ់សបក្ខជន

�ំដាប់ល�ខលរៀងថនលសចក្ីដ្្ងការ�៍គឺបតូវ្ានកំ�ត់លដោយការចាប់លឈ្ោះលដោយបពាវៗ។ លសចក្ីដ្្ងការ�៍លនៅល�ើទំព័រលនះ គបឺតូវ្ានផ្�់លដោយលបក្ជន លហើយមិនបតូវ្ានបតួតពិនិត្យលមើ�ភាពបតលឹមបតូវ
លឡើយ។ លសចក្ីដ្្ងការ�៍នីមួយៗបតូវ្ានបញ្លូន និងបង់ប្ាក់លដោយស្័បគចិត្ពលីបក្ជន។ លបក្ជន ដដ�មិន្ានដាកល់សនើលសចក្ីដ្្ងការ�៍អាចមាន�ក្�ៈបគប់បគានល់ដើម្ីបង្ាញលនៅល�ើសន្លឹកល្នោត។

• ក្នុងនាមជាធនាគាររកិរបេ់រដ្ឋ គ្រប់គ្រងការវនិិសោ្ររបេ់រដ្ឋ និ
ងគ្រប់គ្រងការលក់មូលបគ្របំណនុ លរដ្ឋ និងកំណ្់រចំណំា។

• បសគមតីការក្នុង្រណៈកម្មការជាសគចតីន ថដលភា្រសគចតីនទាក់ទងនឹង
ការសធវតីទតីផ្សារមូលប័គ្របំណនុ ល។

• បង់មូលនិធិរបេ់រដ្ឋសៅសេលចំណាយសោយអ្កគ្ររួ្រេិនិ្រ្យ 
និងភ្ាក់ងាររដ្ឋដទទ។

Greg Conlon | សាធារណរដ្ឋ
រដ្ឋ California គ្ររូវការសាធារណរដ្ឋជនម្្ក់ថដលអាចអននុវ្្រការទទួលខនុេគ្ររូវថផ្្កសារសេតីេន្ធសោយគបយ័្្រគបថយង សដតីម ត្ីជួ
េជនុលសាថា នភាេហិរញ្ញវ្រថានុងាយរងសគគាោះរបេ់រដ្ឋ។ និសោជិ្រសាធារណៈថដលទទួលបានសសាធននិវ្្រន៍េប ន្ុរេធម៌ បានប
ង្កឲ្យម្នសសាធននិវ្្រន៍ថដលមិនគ្ររូវបានផ្្ដល់មូលនិធិសោយគា្ម នការទទួលខនុេគ្ររូវ និងបំណនុ លការថ្ទំាេនុខភាេជិ្រ $300 
ពាន់លាន។ សហរញ្ញិករដ្ឋ California បសគមតីការសៅគក រុមគបឹកសាភិបាលថផ្នការសសាធននិវ្្រន៍រដ្ឋទំាងេតីរ—CalPERS និង គបេ័ន្ធ
ចូលនិវ្្រន៍របេ់គ្ររូបសគងៀនរដ្ឋរដ្ឋកាលតីហវ័រញ៉ា  (CalSTRS) ។ ខ្នុំនឹង នំាយកបទេិសសាធន៍របេ់ខ្នុំ “សដតីម ត្ីសធវតីឲ្យការងារេសគមច” 
ចំសពាោះ្រណៈកម្មការទំាងសនោះ សោយសោោះគសាយបំណនុ លសសាធននិវ្្រន៍ ថដលមិនទាន់បានផ្្ដល់្វកិាសោយសធវតីការ សដតីម ត្ីចាប់សផ្្ដតី
មថផ្នការវភិា្រទានថដលបានកំណ្់រ្្មតីេគម្ប់និសោជិ្រ្្មតី។ បទេិសសាធន៍សលតីេ 20 ឆំ្្របេ់ខ្នុំក្នុងនាមជា្រណនតីករសាធា
រណៈថដលបានបញ្ជា ក់ ្រណសនយ្យករ សាធារណៈ ថដល ម្នអាជ្ាប័ណ្ណ (CPA) ម្្ក់ក្នុងគក រុមហ៊នុន្រណសនយ្យសាធារណៈអន្រ
ជា្ិរ នឹងនំាមកនូវចំសណោះដឹងថផ្្កហិរញ្ញវ្រថានុថដលចំាបាច់ក្នុងការវនិិសោ្រសោយគប រុងគបយ័្្រនូវមូលនិធិរបេ់រដ្ឋ California និ
ងថកលម្អចំណា្់រថ្្ក់ឥណទានទាបរបេ់រដ្ឋ។ ខ្នុំក៏សធវតីការ លដើម្ី�ុបបំ្ាត់ពន្ធល�ើប្ាក់ចំ�ូ�ពីសិទ្ធិលបបើលឈោ្ះពា�ិជ្កម្រ
បស់រដ្ឋជាអប្បរមា $800 សដតីម ត្ីជួយចាប់សផ្្ដតីមេហគប្ិរប្ិ្រការថដរ។ ខ្នុំម្នបទេិសសាធន៍វេ័ិយសាធារណៈថដលទាក់ទងនឹ
ងការោិល័យហិរញ្ញិករបេ់រដ្ឋ។ បទេិសសាធន៍សនោះរមួម្នទំាងការដំសណតី រការ្រណៈកម្មការសេវាសាធារណៈរដ្ឋ California 
ក្នុងនាមជាគបធាន្រណៈកម្មការ និងបសគមតីការសៅ្រណៈកម្មការដឹកជញជាូនរដ្ឋ California ។ ខ្នុំក៏ដឹកនំា្រណៈកម្មការហិរញ្ញវ្រថានុ
ទន ទតីគក រុង Atherton ផ្ងថដរ។ ខ្នុំម្នេញ្្ញ បគ្របរញិ្្ញ បគ្រពាណិជជាកម្មសៅសាកលវទិយាល័យ Utah, កម្មវធិតីបណ្ដនុ ោះបណា្ដ លពា
ណិជជាកម្មគប្ិរប្ិ្រសៅសាលាពាណិជជាកម្ម Haas សៅ UC Berkeley និងេញ្្ញ បគ្រ J.D. េតីសាកលវទិយាល័យ San Francisco 
។ ខ្នុំបសគមតីការជាអ្កសបតីកយន្សោោះកងទ័េអាកាេ។ ខ្នុំបានទទួលការគំាគទជាសគចតីនរមួម្នជាភា្រតី ្រណបក្សសាធារណរដ្ឋទនរដ្ឋ 
California និងអ្រតី្រសលខាធិការហិរញ្ញិកេហរដ្ឋអាសមរកិ George P. Shultz ។ ខ្នុំេូមឲ្យអ្កជួយសបាោះសឆ្្្រ 
និងេនយាថ្នឹងសធវតីការសដតីម ត្ីឲ្យ រដ្ឋ California ដ៏អសាចា រ្យរបេ់សយតីង ឲ្យម្នសេដ្ឋកិចចាកាន់ថ្រខាលែំ ងកាលែ ថ្មសទៀ្រ។
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ក្នុងនាមជា CPA ម្្ក់ថដលម្នបទេិសសាធន៍អំេតីចបាប់េន្ធ និងសៅក្នុង្រនុល្យភាេ្វកិា ខ្នុំម្នលក្ខណៈេម្្ិ្រគ្រប់
 គគាន់សដតីម ត្ីបសគមតីការជាសហរញ្ញិករដ្ឋចាប់េតីទ ង្ៃទតី 1 សហតីយនឹងអាចគ្រប់គ្រងការវនិិសោ្ររបេ់រដ្ឋ California 

សោយ្រណសនយ្យភាេសេញសលញ និង្រម្លែ ភាេ។ ខ្នុំ្ានលធវើជាគ�លនយ្យករជំនាញ (CPA) តាំងពី្នាំ 1992, លហើយមាន 
B.S. ដផនកគ�លនយ្យ, M.S. ដផនកពន្ធដារ និង MBA ដផនកហិរញ្ញវត្ថនុ។ ខ្នុំ្ំរណាងឲ្យ ការបតួតលមើ� & ្្លឹងអំ�ាច 
និងគ�លនយ្យភាពសាធារ�ៈ។ សនាោះសហតីយជាមូលសហ្រនុថដលខ្នុំនំាឲ្យម្នការផ្លែ េ់បូ្រដ៏ធំមួយ សដតីម ត្ីស្ារមកវញិនូវទំននុក 
ចិ្្រសៅក្នុង្រណៈកម្មការេមភាេរបេ់រដ្ឋ។ ខ្នុំបានសធវតីឲ្យម្ន្រនុល្យភាេ្វកិាសៅថ្្ក់មូលោ្ឋ ន សៅថ្្ក់រដ្ឋ 
អំឡនុងសេលវបិ្ិ្រសេដ្ឋកិចចាដ៏ធំ សហតីយបានគ្ររួ្រេិនិ្រ្យការគបមូលចំណូលរដ្ឋចំនួន $60 ពាន់លាន។ ខ្នុំនឹងបសង្កតី្រកម្មវធិតីទិញ 
ផ្្ទោះជាសលតីកដំបូងដ៏មំ្មួន សដតីម ត្ីឱ្យម្នលំសៅោ្ឋ នកាន់ថ្រងាយគេរួលេគម្ប់គបជាេលរដ្ឋកាលតីហវូញ៉ា ទំាងអេ់។ ខ្នុំនឹងសធវតីការ
េគមរួលគបាក់កមចាតីបំណនុ លខ្ពេ់ដល់េិេ្ស។ ខ្នុំសកតី្រមកម្នបញ្ហា េនុខភាេេតីមនុនគសាប់ សហតីយខ្នុំយល់អំេតី្រគមរូវការបនា្ទ ន់សោយ
ផ្្ទ ល់ថផ្្កការថ្ទំាេនុខភាេថដលម្ន្រនុណភាេ ម្នលទ្ធភាេទទួលបាន និង មាន�ទ្ធភាពចំ�ាយ្ាន។ សោយសារសាវ មតី
ខ្នុំជាអ្កេនលែ្់រអ្្រតីភ័យ ខ្នុំដឹងជាមនុននូវសារៈេំខាន់ទនការវនិិសោ្រសលតីគក រុមេស្ង្ាោះដំបូងរបេ់សយតីង។ ក្នុងនាមជាហិរញ្ញិករដ្ឋ 
ខ្នុំនឹងសមតីលការខនុេគ្ររូវការវនិិសោ្រសៅក្នុង ផ្ទះសដម្ងដដ�មាន�ទ្ធភាពចំ�ាយ្ាន លហដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ សា�ាលរៀន 
មន្ទីរលពទ្យ កិច្ចការពារបរិស្ថាន និងគមនាគមន។៍ ខ្នុំនឹងបន្ការពារលនុយេន្ធរបេ់សយតីង វនិិសោ្រសោយភាេឆ្លែ ្រទវសដតីម ត្ីធា
នានូវការទាញចំណូលវជិជាម្ន និងសធវតីឲ្យគបាកដថ្រោ្ឋ ភិបាលសធវតីការគបកបសោយ គ�លនយ្យភាព និងតម្ាភាព។ ខ្នុំម្នសម្
ទនភាេថដលម្នការគំាគទេតី សមាជិកបពលឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាលមរិក Kamala Harris, សមាគមបគូបលបងៀនរដ្ឋ California, 
អនកពន្ត់អគ្គីភ័យអាជីពរដ្ឋ California និងសមាគមអាជីវកម្ខនាតតូចរដ្ឋ California។ ខ្នុំនឹងម្នកិ្ិ្រយេណាេ់ក្នុងការទទួ
លបានការសបាោះសឆ្្្ររបេ់អ្ក។ អរ្រនុណេំរាប់ការេិចារណារបេ់អ្ក។
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អគ្គសេធាវ ី
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លំដាប់លលខល�ៀងនៃលេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍គឺត្រូវបាៃកំណ្់លដាយកា�ចាប់ល ម្ ោះតរាវៗ។ លេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍លៅលលតីទព័ំ�លៃោះ គឺត្រូវបាៃផល់្លដាយលបក្ខជៃ ល�តីយមិៃត្រូវបាៃត្រ្ួ ពិៃិ្្យលមតីលភាពត រ្ឹមត្រូវល�តីយ។ 
លេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍ៃតីមួយៗត្រូវបាៃបញ្ជូៃ ៃិងបង់តបាក់លដាយេម័តគចិ្ល្ដាយលបក្ខជៃ។ លបក្ខជៃថែលមិៃបាៃដាក់លេនតីលេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍អាចមាៃលក្ខណៈតគប់តរាៃ់លែតីម្តីបង្ហា ញលៅលលតីេៃលែរឹកល ន្ ្។

• ក្នុងនាមជាបបធានមនន្តីចបាប់របេ់រ
ដ្ឋ	ធានាថាចបាប់រដ្ឋប្រូវបានអននុវ្្	
និងសេ៊តីបអសងកេ្េកម្មភាពថកលែងបនលែលំ	ឬខនុេចបាប់។

• ដឹកនាលំ បកេួងយនុ្ិ្ធម៌	ថដលផ្ល់សេវាកម្មចបាប់ដល់រដ្្ឋ ភិបាលរ
បេ់រដ្ឋ	ស�តីយ ល្ំណាងឱ្យរដ្ឋក្នុងេលំណនុលំ សរឿងក្តី ន្ុលាការរដ្ឋប្បសវណតី 	
និងបព�្មទណ្ឌ ។

• សមតីលខនុេប្រូវភ្ាក់ងារបប្ិប្ិ្ចបាប់	រមួមានដូចជាសមធាវ	ី
និងនគរបាលបេ រុកសោនធតី។

Xavier Becerra |	បបជាធិបស្យ្យ
ក្នុងនាមជាអគ្គសមធាវ	ីនិងជាបបធានមនន្តីបប្ិប្ិ្ចបាប់របេ់អ្ក	ខ្នុលំនឹងបបយនុទ្ធបបឆាលំ ង—និងយកឈនះ—ជូនពលរដ្ឋកាលតី�្ូញ៉ា 	
និងគនុណ្មមលែរបេ់សយតីង។	ខ្នុលំនឹងបបឆាលំ ងអ្កជួញដូរផលែូវសភទ	េមាគម	NRA,	Big	Oil,	ធនាគារធលំៗ	និងរដ្ឋបាល	Trump	។	ខ្នុលំនឹ
ងកា្់សោេជនពាល�ិងសាតាមដងផលែូវ	និងដក�ូ្យកកាលំ សភលែតីងរាប់ពាន់សដតីមសចញពតីដងផលែូវរបេ់សយតីង។	ខ្នុលំនឹងបបយនុទ្ធបបឆាលំ ង	
មហាវទិយាល័យរកចលំណូលតាមថបបជញ្ជក់ឈាមថដលលួចពតីនិេ្ិ្របេ់សយតីង។	ខ្នុលំបានបឹ្ង—Trump និងឈនះ—សដតីម្បតីបញ្ឈប់
សលាកពតីការកា្់បន្ថយកិច្ចការពារគនុណភាពខ្យល់របេ់សយតីង	និងការរ ឹ្ ្្ឹប្លទ្ធភាពទទួលបានការពនយារកលំសណតី ្របេ់	
បេ្តី។	ខ្នុលំបានបបយនុទ្ធបបឆាលំ ង	និងឈនះ	សដតីម្បតីការពា	Dreamers—ជនអសន្ាបបសវេន៍ថដលប្រូវបាននាលំ មកកាន់េ�រដ្ឋអាសមរកិ
ក្នុងនាមជាកនុមារ្ូច។	ស�តីយខ្នុលំសៅក្នុង ន្ុលាការសដតីម្បតីការពារេិទ្ធិទទួលបានការថ្ោលំ េនុខភាពរបេ់ពលរដ្ឋកាលតី�្ូញ៉ា ។	ខ្នុលំ
បបយនុទ្ធបបឆាលំ ងនឹងេមរភូមិោលំ ងសនះសដតីម្បតីពលរដ្ឋកាលតី�្ូញ៉ា 	ក្នុងនាមជាកូនបប រុេជនអសន្ាបបសវេន៍	ជាមននុេ្ដលំបូងក្នុងបគរួ
សារខ្នុលំថដលបញ្ចប់ការេិកសាពតីសាកលវទិយាល័យ	ពតីសបពាះ	ព�រដ្ឋកា�ីហវលូញ៉ា ទាំងអស	់េមថ្នឹងទទួលបានឱកាេទទួលបា
នសជាគជ័យ។	បនាទា ប់ពតីសាលាចបាប់	ខ្នុលំបានសធ្តីការជាសមធាវជីលំនួយថផ្កចបាប់ថដលការពារក្តីជូនអ្កជលំងឺផលែូវចិ្្	ស�តីយបនាទា ប់មក
បសបមតីជាអគ្គសមធាវរីងសៅក្នុងការយិាល័យដលំបូងបលំផនុ្ថដលខ្នុលំដឹកនាលំ បច្ចនុប្បន្។	បនាទា ប់មកខ្នុលំបានសៅេភាសដតីម្បតីដឹកនាលំ ការបបយនុ
ទ្ធបបឆាលំ ងសដតីម្បតីការពារេនិ្េនុខេង្គម	និងសមឌតីឃារ។	ខ្នុលំកលំពនុងបបយនុទ្ធបបឆាលំ ងសដតីម្បតីគនុណ្មមលែរដ្ឋ	California	សពញមួយជតីវិ្ ខ្នុលំ	
ស�តីយខ្នុលំនឹង	មិន	ដកការោមោរវញិស�តីយ	សោះបតីវាជាអ្កជួញដូរផលែូវសភទ,	Big	Oil,	េមាគម	NRA,	ឬ	រដ្ឋបាលTrump	
ក៏សដ្យ។	ខ្នុលំមានសមាទនភាពថដលទទួលបានការគាលំ បទពតីសលាកអភិបាល	Brown,	គណបក្បបជាធិបស្យ្យ,	ស៊ាររា៉ាបកលែឹប	
California,	ភាពជាឪពនុកម្ាយថដលបានសបគាងទនុក (Planned Parenthood),	េមមាគមបប្ិប្ិ្ចបាប់រដ្ឋ	California	
និងគិលាននុប្បដ្្ឋ ករដ្ឋ	California,	បគរូបសបងៀន	និងអ្កពនលែ្់អគ្គតីភ័យ។	ខ្នុលំមានកិ្ិ្យេណាេ់ក្នុងការទទួលបានការសបាះសឆ្ា្រ
បេ់អ្ក។
777	South	Figueroa	Street,		
Suite	4050
Los	Angeles,	CA	90017

ទូរេ័ពទា៖	(213)	250-3400
អនុតីថមល៖	Info@XavierBecerra.com
XavierBecerra.com
@XavierBecerra

Steven Bailey |	សាធារណរដ្ឋ

ក្នុងនាមជាសៅបកមចូលនិវ្្ន៍មន ន្ុលាការកលំពូលរដ្ឋ	California	ខ្នុលំដឹងពតីរសបៀបរកសាឲ្យពលរដ្ឋកាលតី�្ូញ៉ា 	មានេនុវ្្ថិភាព	
ពតីបទឧបកិដ្ឋ	�ិងសា	ថដលបច្ចនុប្បន្កលំពនុងមានការសកតីនស�តីងសដ្យសារថ្ចបាប់សបគាះថ្ាក់ចលំនួនបតីថដលបានអននុម័្សៅ
ក្នុងឆ្ាលំ ្្មតីៗសនះ—េលំសណតី បបជាម្ិ	47,	57	និង	AB	109	។	ការពិសសាធន៍ដ៏សបគាះថ្ាក់ោលំ ងសនះ	នាលំ សៅរកការសដ្ះ
ថលងជនសល្មតីេផលែូវសភទមនុនកាលកលំណ្់	កា្់បន្ថយទណ្ឌ កម្មេបមាប់បទសល្មតីេជាសបចតីន	និងកា្់បន្ថយ	ឬលនុបបលំបា
្់ឧបករណ៍េលំោន់ៗថដលសបបតីបបាេ់សដ្យសៅបកមសដតីម្បតីរកសាឲ្យបទឧបកិដ្ឋសបគាះថ្ាក់—រមួោលំ ងេមាជិកជនពាល	
និងជនសល្មតីេដថដលៗ—សៅឆាងា យពតីផទាះ	និងភូមិេងាកេ ្់របេ់សយតីង។	បេ្តី	មននុេ្ចាេ់	និងយនុវជន	មានកលំសណតី នកាលែ យជា
ជនរងសបគាះបទឧបកិដ្ឋ�ិងសា—បញ្ហា សនះប្រូវថ្បញ្ចប់។	អាទិភាពចម្បងរបេ់ខ្នុលំក្នុងនាមជាអគ្គសមធាវ	ីគឺេនុវ្្ថិភាព	និងេ
និ្េនុខរបេ់ពលរដ្ឋកាលតី�្ូញ៉ា 	ោលំ ងអេ់។	ស� ន្ុដូសច្ះស�តីយ	អ្ក្េូ៊ម្ិជនរងសបគាះពតីបទឧបកិដ្ឋ	និងបក រុមបប្ិប្ិ្ចបាប់	
រមួមាន	េ�ជនរងសបគាះបទឧបកិដ្ឋរដ្ឋ	CA	េម័្ន្ធការពារប៉ាូលតីេ	Los	Angeles	េមាគមនគរបាលរង	Los	Angeles	
េមាគមមនន្តីេនិ្ភាពរដ្ឋ	California	នគរបាលសោនធតី	និងសមធាវមីណ្ឌ ល	គាលំ បទខ្នុលំឲ្យសធ្តីជាអគ្គសមធាវបីនាទា ប់របេ់រដ្ឋ	
California	។	ក្នុងនាមជាសៅបកម ន្ុលាការកលំពូលម្ាក់	ខ្នុលំស�តីញជាមនុន	សៅសពលថដលបបព័ន្ធយនុ្ិ្ធម៌ឧបកិដ្ឋកម្មមានបបេិទ្ធ
ភាព	ស�តីយឥ�ូវសនះវាសធ្តីឲ្យសយតីងខកចិ្្។	ខ្នុលំដឹងចបាេ់អលំពតីអ្តីថដលប្រូវថ្សធ្តីសដតីម្បតីការពារពលរដ្ឋកាលតី�្ូញ៉ា 	ពតីបទឧបកិដ្ឋ�ិងសា	
រមួមាន	ការធានាថាមននុេ្ជាប់បទឧបកិដ្ឋថលងមានលទ្ធភាពទទួលបានអាវ នុធ	និងស្ារេនុវ្្ថិភាពជូនបគប់ភូមិេងាកេ ្់។	អគ្គសម
ធាវបី្រូវថ្េ្ថិ្សៅោងសលតីការបបកាន់បក្ពួក។	សនះមិនថមនជាចសមលែតីយអលំពតីលទ្ធិបបជាធិបស្យ្យ	ឬចសមលែតីយអលំពតីសាធារណរដ្ឋសទ—
វាគឺជាចសមលែតីយអលំពតីេិទ្ធិក្នុងការធានាថា	ពលរដ្ឋកាលតី�្ូញ៉ា 	បគប់របូ	អាចមានអារម្មណ៍ថាមានេនុវ្្ថិភាពសៅតាមដងផលែូវ	
សៅកថនលែងសធ្តីការ	និងសៅតាមផទាះរបេ់ពួកសគ។	ខ្នុលំមានកិ្ិ្យេណាេ់ក្នុងការទទួលបានការសបាះសឆ្ា្របេ់អ្ក។
455	Capitol	Mall,	Suite	600
Sacramento,	CA	95814
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សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជន
េ្នងការធានារ៉ាប់រង

82 | សេចក្តីថ ល្ែងការណ៍របេ់សបក្ខជន

លំដាប់លលខល�ៀងនៃលេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍គឺត្រូវបាៃកំណ្់លដាយកា�ចាប់ល ម្ ោះតរាវៗ។ លេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍លៅលលតីទព័ំ�លៃោះ គឺត្រូវបាៃផល់្លដាយលបក្ខជៃ ល�តីយមិៃត្រូវបាៃត្រ្ួ ពិៃិ្្យលមតីលភាពត រ្ឹមត្រូវល�តីយ។ 
លេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍ៃតីមួយៗត្រូវបាៃបញ្ជូៃ ៃិងបង់លដាយេម័តគចិ្ល្ដាយលបក្ខជៃ។ លបក្ខជៃថែលមិៃបាៃដាក់លេនតីលេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍អាចមាៃលក្ខណៈតគប់តរាៃ់លែតីម្តីបង្ហា ញលៅលលតីេៃលែរឹកល ន្ ្។

• ដឹកនំាកកេួងធានារ៉ាប់រង ថដលអនុវត្ចបាប់ធានារ៉ាប់រងរដ្ឋ 
California និងកបកាន់ខ្ជា ប់នូវបទបញ្ញតិ្សដតីម ត្ីអនុវត្ចបាប់។

• ផ្ដល់អាជ្ញា ប័ណ្ណ ស វ្តីនិយ័តកម្ម និងពិនិត្យកក រុមហុ៊នធានារ៉ាប់រង។
• ស ល្ែតីយេំណួរសាធារណៈ និងពាក្យបណឹ្ងអំពតីឧេសាហកម្មធានា

រ៉ាប់រង។

Steve Poizner | គ្្ម នគណបក្សអាទិភាព

ចាប់ពតីឆ្នាំ  2007-2011 ខញាុំបានបសកមតីការជ្េនាងការធានារ៉ាប់រងរដ្ឋ California សហតីយខញាុំកំពុងថេវងរកការគំ្កទរបេ់សោកអនាក
េករាប់អាណតិ្ទតី 2 ននសេវាសាធារណៈ។ លហតុអវី្ានជាខ្នុំជាអនកឯករាជ្យ៖ េនាងការធានារ៉ាប់រងរដ្ឋ California គឺជ្និយ័តក
រថដលទាមទារឲ្យរានឯករជ្យភាពពតីកក រុមហុ៊នធានារ៉ាប់រង និងនសោបាយគណបក្សបក្សព័ន្ធ។ ជ្មួយការគំ្កទរបេ់សោកអនាក 
ខញាុំនឹងជ្សបក្ខជនឯករជ្យដំបូងសគថដលកតរូវបានសបាះសឆ្នា តសកជតីេតំាងទូទំាងរដ្ឋសៅកនាុងកបវតិ្សាកេរ្ដ្ឋ California។ វានឹងកតរួ
េកតាយផលែូវេករាប់អនាកដនទសទៀតថដល្ុញកទាន់នឹងការស ល្ែ ះកបថកក និងទាេ់ថទងគ្នា របេ់បក្សព័ន្ធ។ ខញាុំក៏នឹងបដិសេ្ចំ
សពាះការផ្ដល់វភិាគទានពតីឧេសាហកម្មធានារ៉ាប់រងេករាប់យុទ្ធនាការរបេ់ខញាុំ ដូចថដលខញាុំបានស វ្តីសៅកនាុងអាណតិ្ទតីមួយរបេ់
ខញាុំផងថដរ។ សាវតាខ្នុ៖ំ ខញាុំរានកំណត់កតាតាមដានថដលបង្ហា ញពតីភាពសជ្គជ័យរបេ់ខញាុំសៅកនាុងវេ័ិយឯកជន ថដលចាប់សផ្ដតីម 
និងដឹកនំាកក រុមហុ៊នបសចចេកវទិយា្នមុខសគអេ់រយៈសពល 35 ឆ្នាំ សៅរដ្ឋ California (ឧ. កក រុមហុ៊ន SnapTrack របេ់ខញាុំ 
បានបសងកតីត GPS េករាប់ទូរេ័ព្ទចល័ត) សហតីយបចចេុប្ននាសនះ ខញាុំជ្សាថា បនិកននកក រុមហុ៊នមិនរកកបាក់ចំសណញថដលស ្្ដ ត
សលតីការពកងតីកសេដ្ឋកិចចេនចនាកបឌិតសៅរដ្ឋ California ភាគខ្ងត្ូង។ លហតុអវី្ានជាឥឡលូវលនះឈរលឈោ្ះមួយអា�ត្ិលទៀត? 
ពលរដ្ឋកាលតីហវូញ៉ា  កបឈមនឹងបញ្ហា បនា្ទ ន់៖ រាចេ េ់ផ្ទះថដលរានការធានារ៉ាប់រងមិនកគប់កគ្ន់ បានកបឈមនឹងការសកតីតស�តី
ងនូវចំនួនស ល្ែតីងស្ះនកព និងទឹកជំនន់ ការសកតីនស�តីងកបាក់បុពវោ្ជ្បន្បនា្ទ ប់សៅកនាុងទតីផសារធានារ៉ាប់រងេុខភាព និងការ
សកតីនស�តីងននការគំរមកំថហងថផនាកសេដ្ឋកិចចេពតីឧកកិដ្ឋកម្មតាមអុតីន្ឺណិត។ កំ�ត់បតារបស់ខ្នុំកននុងនាមជាសនងការធានារេាប់រង៖ 
សយតីងបានេស្ង្រ ះអនាកសបតីកបរ និងរាចេ េ់ផ្ទះកនាុងតនមលែទឹកកបាក់ជិត $2 ពាន់ោន ពាក់ព័ន្ធនឹងអកតាធានារ៉ាប់រងទាបជ្ងមុន 
សា្ដ របាន $30 ោន េករាប់ជនរងសកគ្ះស ល្ែតីងស្ះនកពថដល ថ្មលុយខវះសដាយកក រុមហុ៊នធានារ៉ាប់រង; េស្ង្រ ះអនាកបង់ពន្ធ 
$17 ោន សដាយកាត់ជ្អចិន្ន្យ៍ 13% នន្វកិា (សនាះគឺជ្សលតីកដំបូង និងគ្្ម នការបញ្ឈប់បុគរលិក!); ចាប់មនុេ្សជ្ង 
2500 នាក់េករាប់ការនគបនលែំធានារ៉ាប់រង (កំណត់កតា!); និងសា្ដ រធានារ៉ាប់រងេករាប់អតិ្ិជនេលែូតកតង់ បនា្ទ ប់ពតីកក រុមហុ៊នធា
នារ៉ាប់រងេុខភាពបានលុបសចាលសគ្លនសោបាយសដាយខុេចបាប់។
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ជូនចំសពាះពលរដ្ឋ California, ខញាុំេរសេរសដតីម ត្ីថចករថំលកជ្មួយអនាកនូវជំសនឿេនាលូ និងសាមញ្ញរបេ់ខញាុំ សពាលគឺអវតីថដលសយតី
ងរានដូចគ្នា គឺេំខ្ន់ជ្ងអវតីថដលថបងថចកពួកសយតីង។ រា្ដ យខញាុំគឺជ្ជ្ងកាត់សដរ។ ឪពុកខញាុំគឺជ្កម្មករសរងចកក។ ពួកគ្ត់សជឿ
ជ្ក់សលតីគុណតនមលែននការរានការធានារ៉ាប់រងសលតីផ្ទះដ៏េមរម្យថដលពួកគ្ត់ខិតខំស វ្តីការសដតីម ត្ីទិញ និងសលតីរ្យន្ថដលដឹកពួ
កគ្ត់សៅកាន់កថនលែងការង្រពួកគ្ត់។ ខណៈថដលពួកគ្ត់រានអាយុកាន់ថតសកចតីន ពួកគ្ត់បានលះបង់បនិ្ចសទៀត សដតីម ត្ីទិ
ញការធានារ៉ាប់រងអាយុជតីវតិ។ ពួកគ្ត់បានទិញវា ពតីសកពាះពួកគ្ត់ដឹងថាពួកគ្ត់មិនចង់ឲ្យសកគ្ះថានា ក់ អគរតី្័យ ការចូលលួច 
ជំងឺ ្្ងន់ ្្ងរ មកបំ ល្ែ ញអវតីៗកគប់ោ៉ា ងថដលពួកគ្ត់បានស វ្តីការលះបង់សនាះសទ។ ជ្សរឿងសកកៀមកកំ អេ់រយៈសពលជ្សកចតីនឆ្នាំ  ពួក
គ្ត់មិនអាចរានលទ្ធភាពទិញការធានារ៉ាប់រងេុខភាពេករាប់កូនៗពួកគ្ត់បានស�តីយ។ កនាុងនាមជ្េរាជិកកពឹទ្ធេភារដ្ឋ 
California, ខញាុំបានថចងចបាប់សដតីម ត្ីផ្ដល់ការធានារ៉ាប់រងេុខភាពដល់សក្មងចំនួន 250,000 នាក់ ថដលពំុរានវា សដតីម ត្ីកំុឲ្យ
ឪពុករា្ដ យពួកសគកបឈមនឹងភាពក្័សយ្ន កបេិនសបតីសក្មងសនាះទទួលរងសកគ្ះថានា ក់ ្្ងន់ ្្ងរ ឬរានជំងឺេ្មគុសា្ម ញអវតីមួយ។ ខញាុំ
រានសេចក្ដតីសសាមនេ្សោ៉ា ងកជ្លសករៅចំសពាះេនិ្េុខថដលកបជ្ជនកតរូវការ។ ខញាុំសជឿជ្ក់ថា ទតីផសារធានារ៉ាប់រងថដលរាន
េុខភាពល្អ សសា្ម ះកតង់ និងរានការកបកួតកបថជង គឺជ្មស្យាបាយមួយកនាុងចំសោមមស្យាបាយេំខ្ន់បំផុតកនាុងការផ្ដល់េ
និ្េុខថដលពួកសយតីងទំាងអេ់គ្នា កតរូវការ។ ការង្ររបេ់េនាងការធានារ៉ាប់រងរដ្ឋ California គឺរានពតីរោ៉ា ង សពាលគឺស វ្តីឲ្យ 
កបាកដថា ការធានារ៉ាប់រងរានតនមលែេមរម្យ សហតីយកបេិនសបតីសយតីងកតរូវការសកបតីកបាេ់វា ការទាមទារេំណងរបេ់សយតីង 
នឹងកតរូវបានសដាះកសាយោ៉ា ងេមរម្យ។ ខញាុំមិនរានលុយស វ្តីយុទ្ធនាការសកចតីនដូចសបក្ខជនសផ្សងសទៀតសទ។ ដូសចនាះ ខញាុំេូមអរគុណដ
ល់អនាកថដលអនាកចំោយសពលសវោអានសារលិខិតសនះ និងពិចារោអំពតីសបក្ខភាពរបេ់ខញាុំ។ សដាយក្ដតីសសា្ម ះេ្ម័កគ, 
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ខោនធីខៅក្នុងគណៈកម្មការននមណ្ឌ លសមភាព

មណ្ឌ ល 1
Alpine,	Amador,	Butte,	Calaveras,	El	Dorado,	Fresno,	
Inyo,	Kern,	Kings,	Lassen,	Los	Angeles,	Madera,	
Mariposa,	Merced,	Modoc,	Mono,	Nevada,	Placer,	
Plumas,	Sacramento,	San	Bernardino,	San	Joaquin,	
Shasta,	Sierra,	Siskiyou,	Stanislaus,	Sutter,	Tulare,	
Tuolumne,	Yuba

មណ្ឌ ល 2
Alameda,	Colusa,	Contra	Costa,	Del	Norte,	Glenn,	
Humboldt,	Lake,	Marin,	Mendocino,	Monterey,	
Napa,	San	Benito,	San	Francisco,	San	Luis	Obispo,	
San	Mateo,	Santa	Barbara,	Santa	Clara,	Santa	Cruz,	
Solano,	Sonoma,	Tehama,	Trinity,	Yolo

មណ្ឌ ល 3
Los	Angeles,	San	Bernardino,	Ventura

មណ្ឌ ល 4 
Imperial,	Orange,	Riverside,	

San	Bernardino,	San	Diego
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លំដាប់លលខល�ៀងនៃលេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍គឺត្រូវបាៃកំណ្់លដាយកា�ចាប់ល ម្ ោះលដាយតរាវៗ។ លេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍លៅលលតីទព័ំ�លៃោះ គឺត្រូវបាៃផល់្លដាយលបក្ខជៃ ល�តីយមិៃត្រូវបាៃត្រ្ួ ពិៃិ្្យលមតីលភាពត រ្ឹមត្រូវ
ល�តីយ។ លេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍ៃតីមួយៗត្រូវបាៃបញ្ជូៃ ៃិងបង់លដាយេម័តគចិ្ល្ដាយលបក្ខជៃ។ លបក្ខជៃ ថែលមិៃបាៃដាក់លេនតីលេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍អាចមាៃលក្ខណៈតគប់តរាៃ់ លែតីម្តីបង្ហា ញលៅលលតីេៃលែរឹកល ន្ ្។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជន
គណៈកម្មការពន្ធដារេមភាព
បស្រតីការឱ្យគណៈករ្មការពន្ធដារេរភាព គណៈករ្មការពន្ធដារជាប់
ស ន្ោ តរបេ់រដ្ឋថដល៖ 
• វាយតមរលែ្្រព្យេរ្បត្តិរបេ់ផលែលូវរ្ស ល្ែតីងនតិយ័ត 

នតិងសេវាសាធារណៈជាក់លាក់ នតិងវាយតមរលែ នតិង្បរលូលពន្ធពតីរ្
យន្សបតីកបរសលតីផលែលូវរ្ស ល្ែតីងសាធារណៈ។

• សរតីលការខុេ្តរូវការអនុវត្ការវាយតមរលែរបេ់អនោកវាយតមរលែសោន
ធតីទំាង 58 របេ់រដ្ឋ។

• វាយតមរលែ នតិង្បរលូលពន្ធសលតីស្េជ្ៈមានជាតតិអាល់កុល នតិងររួ
គ្នោ ្គប់្គងពន្ធសលតីអនោកធានារ៉ាប់រង។

មណ្ឌ ល 1

Ted Gaines | សាធារណរដ្ឋ

កនោុងនារជាអនោកតំណាងរបេ់អនោកសៅគណៈករ្មការពន្ធដារេរភាព ខំុ្នឹងសធវតីការសដតីរ្បតីការពារផល្បសោជន៍របេ់អនោកបង់ពន្ធទំា
ងអេ់រកសាសេដ្ឋកតិច្ចរបេ់សយតីងឱ្យរងឹមំា នតិងបសងកតីតការងារ។ ចំសពាះ្ក រុរ្គរួសារថដលពតិបាកសធវតីការស្ចតីនសពក ក្តីេុបតិនរបេ់រដ្ឋ 
California ្តរូវបានថ្បកាលែ យសៅជាេុបតិន្អា្កក់រួយសដាយអនោកនសោបាយ Sacramento ថដលមានការវនិតិច្័យរតិនល្អ 
នតិងអា្រតិភាពខុេឆ្គង។ ្បាក់រប់ពាន់លានដុលាលែ របានចំណាយ្បាក់ស្ចតីនសលតីគស្មាងឆកួតៗ ដលូចជា San Francisco-to-L.A 
។ រ្ស ល្ែតីងសលឿនបងាហា ញថាគ្្ម ននរណាមានោ ក់សៅកនោុង Sacramento កំពុងថេវងរកអនោកបង់ពន្ធស�តីយ។ ខំុ្្រ្ួរលបានការគំ្្្រ
ពតីេមាគរអនោកបង់ពន្ធ Howard Jarvis ពតីស្ពាះខំុ្ការពារេំសណតី ្ប.រតតិ 13 ោ៉ា ងរុតមំា។ ខំុ្នឹងកាលែ យជាអនោកឃ្លែំ សរតីលរប
េ់អនោកស�តីយនឹង្បយុ្រ្្ធ ប្ំងសដតីរ្បតីលុបសោលនលូវពន្ធឧេ្ម័ន នតិងរ្យន្្្មតីថដល�ួេចំណាប់អាររ្មណ៍ថដលបានប៉ាះពាល់
ដល់សោស ៉៉ា របេ់្គរួសារថដលមានជតីវភាពរធ្យរ។ កនោុងនារជាមា្ច េ់អាជតីវករ្មោនោ តតលូច្គរួសារអាជតីវករ្មរបេ់ខំុ្ផ្ល់ឱ្យខំុ្នលូវ
ប្រពតិសសាធន៍ផ្ទា ល់ជារួយប្រប្បញ្ញតតិ្របេ់រដា្ឋ ត្ិបាល។ កនោុងនារជាអនោកតេ៊លូរតតិអនោកបង់ពន្ធខំុ្សធវតីការ សដតីរ្បតីបន្ថយវកិកយប្ត 
ពន្ធរបេ់អនោកថកត្ររូវប្របញ្្ នតិងលុបសោលការបតិ្រផលែលូវសៅកាន់ការរកីចស្រតីនការងារស�តីយនឹងបន្សធវតីដលូសចនោះសៅគណៈក
រ្មការពន្ធដារេរភាព។ ខំុ្នឹង្បយុ្រ្្ធ ប្ំងសដតីរ្បតីលុបបំបាត់កាកេំណល់របេ់រដា្ឋ ត្ិបាល កាត់បន្ថយ្វកិា នតិងបញ្ឈប់
ការដំស�តីងពន្ធថដលថកលែងបនលែំដលូចជាម ល្ែឈនោលួ។ ខំុ្ជាពលរដ្ឋកាលតី�វលូញ៉ា  ជំនាន់្រតី្បំា ប្តី នតិងឪពុក។ ខំុ្ចង់ឱ្យកលូនៗរបេ់ខំុ្ 
នតិងរបេ់អនោកអាចមានល្រ្ធភាពរេ់សៅ សធវតីការ នតិងចតិញ្ចឹរ្គរួសាររបេ់ពួកសគសៅ្រតីសនះ។ ខំុ្នឹងមានកតិត្តិយេណាេ់កនោុងការ្រ
្ួរលបាន ការសបាះស ន្ោ តរបេ់អនោក ស�តីយេនយាថានឹងតេ៊លូសដតីរ្បតីអនោកថដលជាអនោកបង់ពន្ធ។ ចលូលសរតីល www.tedgaines.com 
សដតីរ្បតីថេវងយល់បថន្ថរ នតិងដឹងពតីរលូលស�តុថដល្ក រុរអនោកបង់ពន្ធ នតិងអតតីតអនោកតេ៊លូរតតិអនោកបង់ពន្ធសៅគណៈករ្មការពន្ធដារេរ
ភាពគំ្្្រខំុ្។ េលូរអរគុណ។
1911 Douglas Blvd.  
Ste. 85-122
Roseville, CA 95661

្រលូរេ័ពទា៖ (916) 827-6115
អុតីថរល៖ ted@tedgaines.com
tedgaines.com

Tom Hallinan | ្បជាធតិបសតយ្យ

គណៈករ្មការពន្ធដារេរភាពថលងោំបាច់ស្រៀតស�តីយ។ ខំុ្នឹងសធវតីការសដតីរ្បតីបតិ្រទាវ រវា។ ្បេតិនសបតីអនោកយល់្េប 
ខំុ្នឹងអបអរការពតិោរណារបេ់អនោក។ េលូរអរគុណ, Tom Hallinan www.tomhallinan.com

P.O. Box 2145
Ceres, CA 95307

្រលូរេ័ពទា៖ (209) 324-6205
អុតីថរល៖ tom4boe@gmail.com
www.tomhallinan.com
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លំដាប់លលខល�ៀងនៃលេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍គឺត្រូវបាៃកំណ្់លដាយកា�ចាប់ល ម្ ោះលដាយតរាវៗ។ លេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍លៅលលតីទព័ំ�លៃោះ គឺត្រូវបាៃផល់្លដាយលបក្ខជៃ ល�តីយមិៃត្រូវបាៃត្រ្ួ ពិៃិ្្យលមតីលភាពត រ្ឹមត្រូវ
ល�តីយ។ លេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍ៃតីមួយៗត្រូវបាៃបញ្ជូៃ ៃិងបង់លដាយេម័តគចិ្ល្ដាយលបក្ខជៃ។ លបក្ខជៃ ថែលមិៃបាៃដាក់លេនតីលេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍អាចមាៃលក្ខណៈតគប់តរាៃ់ លែតីម្តីបង្ហា ញលៅលលតីេៃលែរឹកល ន្ ្។

គណៈកម្មការពន្ធដារេមភាព

មណ្ឌ ល 2

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជន

Malia Cohen | ្បជាធតិបសតយ្យ

កំពុងថតដំសណតី រការេ្មាប់គណៈករ្មការពន្ធដារេរភាព សដតីរ្បតីដាក់ការ្បាក់េ្មាប់្បជាជនរុនការ្បាក់ពតិសេេ។ កនោុងនា
រជា្បធានគណៈករ្មការ្តរួតពតិនតិត្យ្រតី្ក រុង San Francisco ខំុ្បានសធវតីជាអនោកតេ៊លូរតតិថដលរតិនសចះ្័យោលែ ចេ្មាប់្បជាជ
នថដលកំពុងសធវតីការ ការពារ្បាក់ឈនោលួអប្បបរមា $15, វនិតិសោគសៅកនោុងផទាះេថរ្បងថដលមានល្រ្ធភាពចំណាយ ្បយុ្រ្្ធ ប
្ំងសដតីរ្បតីេតិ្រ្ធតិបសងកតីតកលូន, នតិងតេ៊លូរតតិសដតីរ្បតីផ្ដល់ជលូន្គរួសារមាន្បាក់ចំណលូ លទាបជារួយនឹងការថ្ទំាេុខភាព។ ខំុ្គឺជាសប
ក្ខជនថតរួយរ លូបគត់សៅកនោុងការ្បណំាង្បថជងសនះ ថដលមានប្រពតិសសាធន៍ថផនោក�តិរញ្ញវត្ថុថដល្តរូវការសដតីរ្បតី្រ្ួរលល្រ្ធផល។ 
កនោុងនារជា្បធានគណៈករ្មការ្វកិា នតិង�តិរញ្ញវត្ថុ ខំុ្សរតីលការខុេ្តរូវ្វកិា $11 ពាន់លាន នតិង្គប់្គងវធិានការពន្ធ 
ម ល្ែឈនោលួ ្បាក់ចំណលូ ល ការអ ត្ិវឌ្ឍស�តីងវញិ នតិងអចលន្្រព្យរបេ់្រតី្ក រុង។ ្បេតិនសបតីជាប់ស ន្ោ ត, ខំុ្នឹងនំារកនលូវ តម្ាភាព 
គល�នយ្យភាព និងភាពយុត្ិធម ៌ជលូនគណៈករ្មការពន្ធដារេរភាព នតិងជំរញុោលែំ ងកាលែ សដតីរ្បតីបសងកតីតនលូវេង់្ដារ នតិងប្រប
ញ្្ថដល្រប់សាក ត់ការសកង្បវញ័្្ច បព័ន្ធពន្ធសលតីអចលន្្រព្យរបេ់សយតីង។ ជារួយនឹងប្រពតិសសាធន៍ជាងបតី្រេវត្សរថ៍ផនោក
សេវាសាធារណៈ ខំុ្មានកំណត់្រារារដានបងាហា ញ្័េ្ុរាងអំពតីការ្បាក់ពតិសេេ។ ខំុ្មានសមា្រនភាពថដលបាននំារុខ
សគថផនោកនតីតតិករ្មកនោុងការោរ្បារផលតិតផលមានជាតតិថានោំ ជក់សៅ្រតី្ក រុង San Francisco យកឈនោះសលតី្ក រុរ�ុ៊នថានោំ ជក់ធំៗ 
Big Tobacco ថដលផសាយពាណតិ ជ្ករ្មសដាយវេិមាមា្តសៅកាន់យុវជន េ�គរន៍ថេ្បកស ្្ម  នតិងបុគ្គលថដលជា 
(Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer, LGBTQ+)។ ស�តុដលូសចនោះស�តីយបានជាខំុ្្តរូវបានការគំ្្្រ
ពតី សមាជិកបពលឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាលមរិក Kamala Harris, គ�បក្សបបជាធិបលតយ្យ California, អនកពន្ត់អគ្គីភ័យអាជីពរដ្ឋ 
California, សហព័ន្ធបគូបលបងៀនរដ្ឋ California, សមាគមគ�ិានុប្ដ្ឋាករដ្ឋ California, AFSCME California, Equality 
California, នតិងសរដឹកនំា្រលូទំាងរដ្ឋ។ សៅកនោុងឱកាេ្បវត្តិសា្េស្នះភាពជាអនោកដឹកនំាដ៏រងឹមំាគឺេំោន់ជាងសពលណាទំាងអ
េ់។ ខំុ្ស្តៀរខលែួនរចួជាស្េចសដតីរ្បតី្រ្ួរលយកបញ្ហា ្បឈរបនាទា ន់ថដល្បជាពលរដ្ឋកាលតី�វលូញ៉ា  កំពុងជួប្ប្រះ នតិង្បយុ្រ្្ធ ប
្ំងេ្មាប់្ក រុរ្គរួសារថដលកំពុងសធវតីការ។ ថេវងយល់បថន្ថរសៅ www.electmalia.com ។

2201 Broadway St., Suite M-2
Oakland, CA 94612

Tel: (415) 769-6285
E-mail: info@electmalia.com
Electmalia.com
Facebook.com/MaliaCohen

Mark Burns | សាធារណរដ្ឋ

វាគឺជាសពលសវលាថដល្តរូវបញ្ចប់សា្ថ នភាពដថដលមន ‘ពន្ធកាន់ថតស្ចតីននឹងថកមខបញ្ហា របេ់សយតីង។’ អនោកបង់ពន្ធរដ្ឋ California 
មានបនទាុកខ្ពេ់បំផុតសៅេ�រដ្ឋអាសររកិ។ កនោុងនារជាអនោកគំ្្្រដ៏សសា្ម ះ្តង់ នតិងរយៈសពលថវងមនេំសណតី ្បជារតតិ 13 
នតិងេំសណតី ្បជារតតិ 60 & 90 (ការសផទាររលូលដា្ឋ នពន្ធសលតីអចលន្្រព្យេ្មាប់្ពឹទា្ធ ោរ្យ) ខំុ្នឹងសធវតីការសដតីរ្បតីសធវតីឲ្យ្បព័ន្ធសយតីង
កាន់ថតមានយុត្តិធរ៌េ្មាប់អនោកទំាងអេ់គ្នោ ។ អេ់រយៈសពល 32 ន្ោំ កនលែងរកស�តីយ ខំុ្បានសធវតីការសៅកនោុងអាជតីវករ្មអចលន

 ្្រព្យលំសៅដា្ឋ នសៅ Silicon Valley នតិងសរតីលស�តីញថាពន្ធសលតីអចលន្្រព្យ នតិងពន្ធសលតីការលក់ឈានដល់ក្រតិតថដលគួរថត
គំ្្្រដល់រដា្ឋ ត្ិបាលរដ្ឋ California បានល្អសៅសពលអនាគត នតិងដាក់បញ្ចលូលអតតិសរក នតិងធនប្រ រុង។ ផទាុយរកវញិ សយតីងស�តី
ញពតីកតិច្ច្បឹងថ្បងជាប់ជានតិច្ចកនោុងការដំស�តីងពន្ធបថន្ថរ នតិងសដាយគ្្ម នសគ្លបំណងេំោន់ ស្រៅថតពតីដកយករលូលនតិធតិរកវញិ
សដាយបានចំណាយសកតីនស�តីង នតិងមានការសប្ដជ្ាចតិត្្ជ រុល�ួេស�តុពតីតំណាងរ្េ ្នតិងអនោកសធវតីចបាប់។ ខំុ្នឹង្បយុ្រ្ធសដតីរ្បតីថកល
រ្អគណសនយ្យភាព នតិង្បេតិ្រ្ធភាពសៅកនោុងគណៈករ្មការពន្ធដារេរភាព។ ខំុ្បានសធវតីជា្បធានគណៈករ្មការសរតីលការខុេ្តរូវ
ពលរដ្ឋេ្មាប់រណ្ឌ លេតិកសាធតិការថានោ ក់ K–8 នតិងថានោ ក់្រតី 9–12 សៅកនោុងេ�គរន៍ខំុ្អេ់រយៈសពលជតិតរួយ្រេវត្សរក៍នលែងរ
កស�តីយ។ ខំុ្បាន្បយុ្រ្្ធ ប្ំង (ពតីរដង) សៅកនោុងសោនធតីកំសណតី តខំុ្ផ្ទា ល់ សដតីរ្បតីអ ត្ិរក្ស េំសណតី ្ប.រតតិ 90 េ្មាប់្ពឹទា្ធ ោរ្យ។ 
ខំុ្្រ្ួរលបនទាុកពន្ធសលតីអចលន្្រព្យ នតិងផលប៉ាះពាល់របេ់វាសៅសលតី្គរួសារ នតិងបុគ្គលជាសរៀងរល់ម ង្ៃ។ ល្រ្ធភាពចំណាយសលតី

 ផទាះេថរ្បងប៉ាះពាល់សៅសលតីរនុេ្ស្គប់គ្នោ  នតិងរួយថផនោកធំមនពន្ធ សលតីអចលន្្រព្យ។ វាគឺជាសពលថដល្តរូវស្ជតីេសរេីនរណាមានោ
ក់ថដលយល់ពតីបញ្ហា  ស�តីយនឹងខតិតខំ្គប់ថបប ោ៉ា ងសដតីរ្បតីកាត់បន្ថយបនទាុកថដលសយតីងទំាងអេ់គ្នោ ្បឈរសៅកនោុងការរេ់សៅរដ្ឋ 
California។ េលូរចលូលសរតីល www.burnsforboe2018.com េ្មាប់ព័ត៌មានបថន្ថរ។

1601 So. De Anza Blvd., 
Suite 150
Cupertino, CA 95014

្រលូរេ័ពទា៖ (408) 777-9997
អុតីសរ៉ាល៖ mark@markburns.com
www.burnsforBOE2018.com
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លំដាប់លលខល�ៀងនៃលេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍គឺត្រូវបាៃកំណ្់លដាយកា�ចាប់ល ម្ ោះលដាយតរាវៗ។ លេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍លៅលលតីទព័ំ�លៃោះ គឺត្រូវបាៃផល់្លដាយលបក្ខជៃ ល�តីយមិៃត្រូវបាៃត្រ្ួ ពិៃិ្្យលមតីលភាពត រ្ឹមត្រូវ
ល�តីយ។ លេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍ៃតីមួយៗត្រូវបាៃបញ្ជូៃ ៃិងបង់លដាយេម័តគចិ្ល្ដាយលបក្ខជៃ។ លបក្ខជៃ ថែលមិៃបាៃដាក់លេនតីលេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍អាចមាៃលក្ខណៈតគប់តរាៃ់ លែតីម្តីបង្ហា ញលៅលលតីេៃលែរឹកល ន្ ្។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជន
គណៈកម្មការពន្ធដារេមភាព

Tony Vazquez | ្បជាធតិបសតយ្យ

គ្្ម នសេចក្តីថ ល្ែងការណ៍របេ់សបក្ខជនស្រ។

មណ្ឌ ល 3

G. Rick Marshall | សាធារណរដ្ឋ

ខំុ្ជា CFO មនបណា្ដ ញេករ្មភាពអនោកបង់ពន្ធរដ្ឋ California ។ កតិច្ច្បឹងថ្បងរបេ់សយតីងបានេស្ងា្គ ះលុយអនោកបង់ពន្ធ
ថដលរតិនបាន្បាប់ សដាយជតីកកកាយរកភាពខ្ះោ្យ នតិងអំសពតីពុករលួយសៅកនោុងការចំណាយសាធារណៈ។ សៅសពលជាប់
ស ន្ោ តជាគណៈករ្មការពន្ធដារេរភាពរដ្ឋ (BOE) ខំុ្នឹងសធវតីការសដាយម ល្ែ ន្ោលូរសដតីរ្បតីការងារលុយអនោកបង់ពន្ធរបេ់សយតីងពតីភាព
ខ្ះោ្យ នតិងអំសពតីពុករលួយ្េសដៀងគ្នោ សនះ។ ខំុ្គឺជាសាវ រតី ឪពុក នតិងេនោងការថផនការ។ េំោន់ជាងសគបំផុត ដលូចអនោកថដរ 
ខំុ្គឺជាអនោកបង់ពន្ធមានោ ក់។ ការការពារេុចរតិភាពមន BOE របេ់សយតីងគឺខ្ពង់ខ្ពេ់បំផុត។ កនោុងនារជាេមាជតិក BOE  
រួយរ លូប រលូលដា្ឋ នមនសេវារបេ់ខំុ្នឹងជា “សេវាសាធារណៈ” រតិនថរនជា “សេវាផ្ទា ល់ខលែួនឯង” ស�តីយ។ វាដឹកនំាខំុ្សៅសពលមរអ
ងា្គ េរលូលនតិធតិេ្មាប់ Muscular Dystrophy ផ្ដល់អំសណាយជលូនកលូនអនោកជាប់ពន្ធនាគ្រសៅម ង្ៃបុណ្យណលូ ថអល  
នតិង្តរួតពតិនតិត្យបុរេ នតិង្េ្តីវយ័សក្មងរាររយៈ Junior Achievement ។ សៅកនោុង ន្ោំ ទំាងអេ់របេ់ខំុ្សៅកនោុងរដា្ឋ ត្ិបាលរលូល

 ដា្ឋ ន ថដលសេវាដំបលូងគឺជាេនោងការ្ឹរក ស�តីយបនាទា ប់រកស្រៀតជាេនោងការថផនការ ខំុ្រតិន ដដ� ធាលែ ប់េ្ថតិតស្ការការេ
ង្័សយសដាយការសេ៊តីបអសងកតសដាយរដ្ឋ នតិង/ឬ េ�ព័ន្ធស�តីយ។ ខំុ្រតិនធាលែ ប់ ជា សគ្លសៅមនការសេ៊តីបអសងកតឧ្កតិដ្ឋករ្ម
ស�តីយ។ ភាពលស្ោះបតង់។ សុចរិតភាព។ តម្ាភាព។ លសវាសាធារ�ៈ។ វាគឺជាអវតីថដល Rick Marshall េនយាជលូនអនោក។ ខំុ្
គំ្្្រការលុបបំបាត់ពន្ធសលតីោក េ នតិង្ប្ំងពន្ធសលតីកញ្ចប់្ឹរកស ល្ែៀង្ពតិល។ ខំុ្នឹងការពារ នតិងគំ្្្រេំសណតី ្ប.រតតិ 13។ 
ស�តុដលូសចនោះស�តីយបានជា PAC មនេមាគរអនោកបង់្បាក់ Howard Jarvis បានផ្ដល់កតិត្តិយេដល់ខំុ្ជារួយនឹងការគំ្្្ររបេ់
ពួកសគ។ ចំណាត់ថានោ ក់នសោបាយបានសធវតីឲ្យអនោកបរជ័យ។ ្បេតិនសបតីអនោកឈឺសដាយសារថតនសោបាយជាធរ្មរា ជារួយរដា្ឋ ត្ិបា
លថដលខ្ះោ្យលុយពន្ធរបេ់អនោក—គតិតពន្ធម ល្ែសពក ប៉ាុថន្សដាះ្សាយបានតតិចតួច—សបាះស ន្ោ តគំ្្្រ G. Rick Marshall សធវតី
ជាគណៈករ្មការពន្ធដារេរភាពរដ្ឋ។ សតតីខំុ្អាចេំុការសបាះស ន្ោ តរបេ់អនោកបានស្រ?
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លំដាប់លលខល�ៀងនៃលេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍គឺត្រូវបាៃកំណ្់លដាយកា�ចាប់ល ម្ ោះលដាយតរាវៗ។ លេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍លៅលលតីទព័ំ�លៃោះ គឺត្រូវបាៃផល់្លដាយលបក្ខជៃ ល�តីយមិៃត្រូវបាៃត្រ្ួ ពិៃិ្្យលមតីលភាពត រ្ឹមត្រូវ
ល�តីយ។ លេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍ៃតីមួយៗត្រូវបាៃបញ្ជូៃ ៃិងបង់លដាយេម័តគចិ្ល្ដាយលបក្ខជៃ។ លបក្ខជៃ ថែលមិៃបាៃដាក់លេនតីលេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍អាចមាៃលក្ខណៈតគប់តរាៃ់ លែតីម្តីបង្ហា ញលៅលលតីេៃលែរឹកល ន្ ្។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជន
គណៈកម្មការពន្ធដារេមភាព

Joel Anderson | សាធារណរដ្ឋ

ចលូលសរតីល taxpayersforanderson.com េ្មាប់ព័ត៌មានបថន្ថរ។ សៅ ន្ោំ  1978, Howard Jarvis បានេរសេរ 
េំសណតី ្ប.រតតិ 13, ស�តីយបនាទា ប់ពតីវា្តរូវបានអនុរ័ត សលាកបានបសងកតីតេមាគរអនោកបង់ពន្ធ Howard Jarvis 
សដតីរ្បតីការពារេំសណតី ្ប.រតតិ 13 នតិងអនោកបង់ពន្ធពតីសគ្លនសោបាយយកពន្ធសដាយបំពាន។ (hjta.org) Joel Anderson ្រ្ួរ
លបានការគំ្្្រពតីអនោកការពារេំសណតី ្ប.រតតិ 13 ឈានរុខសគរបេ់រដ្ឋ California, េមាគរអនោកបង់ពន្ធ Howard Jarvis ។ 
Anderson នឹងបន្ការពារេតិ្រ្ធតិេំសណតី ្ប.រតតិ13 របេ់សយតីង នតិងចលូលររួជារួយ្គរួសារថដលកំពុងសធវតីការ្ប 
្ំងនឹងកំសណតី នពន្ធ ពតីស្ពាះបុគ្គល្គប់រ លូបេរថតនឹង្រ្ួរលបានការ្ប្ពឹត្ជារួយសដាយសេ្មតីភាព។ សគសៅសលាកថា 
“ដួងតលារលាសពមលាប់អ្នកបង់ពន្ធ” សដាយ្បធានេមាគរអនោកបង់ពន្ធ Howard Jarvis ស�តីយ្រ្ួរលបានចំណាត់ថានោ ក់ចបា
ប់ខ្ពេ់បំផុតរបេ់្ក រុរ។ ណលោកដរឹកនលំាកលារពបឆលំាងនរឹងកំណេើនពន្ធណលើហ្លាស ពតីស្ពាះវាគឺជាសរឿង្តឹរ្តរូវថដល្តរូវសធវតី—សដតី
រ្បតីស្កាកឈរតំណាងឲ្យ្បជាជនថដល្ប្ំងនឹងការផ្ដល់រលូលនតិធតិចំសពាះការ្បាប់អា្៌កំបំាងការ្បាក់ពតិសេេ។ សលា
ក្រ្ួរលបានចំណាត់ថានោ ក់កតិត្តិយេខ្ពេ់បំផុតពតីេមាគរអនោកបង់ពន្ធរដ្ឋ California, សហព័ន្ធអលាជគីវកមមឯករលាជ្យជលាតនិតិង 
សភលាពលាេិជ្ជកមមរដ្ឋ California េ្មាប់ការងាររបេ់សលាកកនោុងការជួយឲ្យការងារ នតិងសេដ្ឋកតិច្ចរកីចស្រតីន។ 
សលាក្រ្ួរលបានសឈា្ម ះថា “អ្នកណធវើច្បលាប់ពពរឹទ្ធសភលារដ្ឋ California ពបចលាំឆ្នលាំ” សដាយ សមលាគមអលាជគីវកមមខ្នលាតតរូចរដ្ឋ California 
នតិង តុមរូលអលាជគីវកមមខ្នលាតតរូចរដ្ឋ California េ្មាប់ភាពជាអនោកដឹកនំារបេ់សលាកថដលសធវតីការសដតីរ្បតីជំរញុអាជតីវករ្មោនោ តតលូច 
នតិងបសងកតីតឱកាេអាជតីព។ សលាកមានការ្រ្ួរលសា្គ ល់ជារួយនឹងពានរងាវ ន់កតិត្តិយេថផនោក “អ្នកណធវើច្បលាប់ពបចលំាឆ្នលាំ” ចំនួនព្លាំមួយ 
ពតី អតគីតយុទ្ធជនអលាណមរិក, ទលាហលានអលាណមរិក, ពកុមពបរឹក្សលាអតគីតយុទ្ធជនណមបញ្ជលាកលាររដ្ឋ California, នលាយកដ្ឋលានអតគីតយុទ្ធជនស 
ងង្លាមណពកៅពបណទសរដ្ឋ California, អតគីតយុទ្ធជនអលាណមរិកណនៅណវៀតេលាម, នតិង សមលាគមមងន្គីណយោធលាអលាណមរិក 
្ក រុរ្បឹកសាធរ្មនុញ្ញរដ្ឋ California សដតីរ្បតីការពារអត្្ថ បសោជន៍អតតីតយុ្រ្ធជន នតិងការពារពួកសគពតីពន្ធអយុត្តិធរ៌។ សលាក្រ្ួរ
លបានេញ្្ញ ប្តបរញិ្្ញ ប្តថផនោក�តិរញ្ញវត្ថុពតីសាកលវ្ិរយាល័យព�ុបសច្ចកវ្ិរយារដ្ឋ California, Pomona ខណៈសពលសធវតីកា
រសពញសមា៉ា ងជាអនោកវាយតមរលែអចលន្្រព្យេ្មាប់េមាគរ ្បាក់េន្ំស នតិង្បាក់ករ្ចតីេ�ព័ន្ធ្រតីរួយ Pomona ។ ការអប់រ ំ& 
ប្រពតិសសាធន៍—សបក្ខជនថដលមានលក្ខណៈេរ្បត្តិសពញសលញបំផុតេ្មាប់្ក រុរ្បឹកសា ត្ិបាលពន្ធដារេរករ្ម ជារួយនឹងប្រ
ពតិសសាធន៍អាជតីវករ្មរប់្រេវត្សរ ៍នតិងកំណត់្រាសាធារណៈថដលការពារអនោកបង់ពន្ធ។

្រលូរេ័ពទា៖ (619) 204-2200
អុតីសរ៉ាល៖ ande434@cox.net
taxpayersforanderson.com

Mike Schaefer | ្បជាធតិបសតយ្យ

ជួប Mike Schaefer មានការេតិកសាល្អបំផុត មានប្រពតិសសាធន៍ស្ចតីនបំផុត មានការអប់រ ំUC Berkeley, Notre Dame, 
USC, San Diego State នតិង Georgetown រ្ន្តីចបាប់មនរដា្ឋ ត្ិបាល្ក រុង សោនធតី រដ្ឋ នតិងេ�ព័ន្ធពតី្ពះរជអាជ្ាេមាជតិ
ក្ក រុរ្បឹកសាដល់ គណៈករ្មការរលូលប័្ត នតិងជួញដលូរ (SEC) នតិង California សេ៊តីបអសងកតរលូលប្តេមាជតិកគណៈករ្មកា
រេុោ ត្ិបាលសាធារណៈ, គលូ្បថជងថដលមានប្រពតិសសាធន៍្រ្ួរលបានសជាគជ័យកនោុងការវាយតមរលែអចលន្្រព្យសៅចំសពាះ
គណៈករ្មការពន្ធដារេរភាព។ ្តរូវបានគំ្្្រសៅកនោុងការសបាះស ន្ោ តរុនសដាយរ្ន្តីនគរបាលេមាគររ្ន្តីនគរបាលសោន
ធតី។ គំ្្្រ សមលាគមអ្នកបង់ពន្ធ Howard Jarvis ថដលការពារសយតីងទំាងអេ់គ្នោ ពតីការសកតីនស�តីងសដាយអយុត្តិធរ៌សៅកនោុងព
ន្ធដារណារួយរបេ់សយតីង។ អនោកសដតីរកំសណតី តមន San Diego ថដលជាអនោកជំនួញដ៏មានការ្បកួត្បថជងមានោ ក់ដឹងពតីរសបៀប
ថដល្តរូវ្ប រុង្បយ័តនោថារដា្ឋ ត្ិបាល្គប់ជាន់ថានោ ក់សគ្រពមា្ច េ់ផទាះ នតិងអនោកជំនួញតលូចរាច។ វាគ្មតិនញឹកញប់សៅ្ក រុរពលរដ្ឋ។ 
សរដឹកនំាកាតលូលតិកេករ្ម។ កលូន្ប រុេសជាគជ័យ Derek សៅកនោុងការ្គប់្គងរសោ្េពត្ន្តី Coachella (ជួបជារួយ្ក រុរ 
Beatle នតិង Rolling Stones)។ Mike បានសធវតីការជារួយសរដឹកនំារកពតី Dr. Seuss រ�លូតដល់ Dr. Salk, សលាកអ ត្ិបាល 
Brown & Brown រ�លូតដល់ Reagan; អនោកេថរ្ដងោប់ពតី Bob Hope រ�លូតដល់គំរ លូអនោក្បដាល់ Archie Moore,  
LL Cool J, រតិត្ររួថានោ ក់ Frank Zappa, Debbie Reynolds។ ្រ្ួរលសា្គ ល់្រលូទំាង្បស្រេេ្មាប់យុត្តិធរ៌កនោុងចបាប់សបាះ 
ស ន្ោ តថដល្រ្ួរលខុេ្តរូវចំសពាះការចុះបញ្តីសឈា្ម ះរតិនរារលំដាប់អក្សរ្ករ មនសបក្ខជនសៅសលតីេនលែឹកស ន្ោ តរដ្ឋ California 
ត្ររូវឱ្យមានេររ ល្ូរតិសលងសេ្មតីគ្នោ ។ អនោកគំ្្្រ, San Diego សបេកករ្មេស្ងា្គ ះេតវ។

4494 Mentone St. #12
San Diego, CA 92107

្រលូរេ័ពទា៖ (213) 479-6006
អុតីសរ៉ាល៖ oz.blueman@yahoo.com
equalization4.org
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សេចក្តីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជន
េ្នងការអប់រំសាធារណៈ (ការយិាល័យគ្មា នបក្សពន័្ធ)

88 | សេចក្តីថ ល្ែងការណ៍របេ់សបក្ខជន

លំដាប់លលខល�ៀងនៃលេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍គឺត្រូវបាៃកំណ្់លដាយកា�ចាប់ល ម្ ោះតរាវៗ។ លេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍លៅលលតីទព័ំ�លៃោះ គឺត្រូវបាៃផល់្លដាយលបក្ខជៃ ល�តីយមិៃត្រូវបាៃត្រ្ួ ពិៃិ្្យលមតីលភាពត រ្ឹមត្រូវល�តីយ។ 
លេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍ៃតីមួយៗត្រូវបាៃបញ្ជូៃ ៃិងបង់យ៉ា ងេម័តគចិ្ល្ដាយលបក្ខជៃ។ លបក្ខជៃថែលមិៃបាៃដាក់លេនតីលេចក្តីថ្លែងកា�ណ៍ អាចមាៃលក្ខណៈតគប់តរាៃ់លែតីម្តីបង្ហា ញខលែួៃលៅលលតីេៃលែរឹកល ន្ ្។

• ក្នុងឋានៈជានាយកសាលាសាធារណៈរបេ់រដ្ឋ ផ្ល់នូវទិេសៅសោលន
សោបាយអប់រដំល់សាលាសរៀនក្នុងមូលដ្្ឋ ន ស�តីយស វ្តីការជាមួយេ�គ
មន៍អប់រសំដតីម ត្ីបសងកតីនការបំសេញការងារថផ្កអប់រ។ំ

• ដឹកនំានាយកដ្្ឋ នអប់រ ំនិងអននុវត្សោលនសោបាយថដលកំណត់សដ្យ
កក រុមកបឹកសាអប់ររំបេ់រដ្ឋ។

• បសកមតីជាអតតីតេមាជិកសេញចបាប់ននកក រុមកបឹកសាភិបាលននកបេ័ន្ធអប់រជំា
ន់ខ្ពេ់របេ់រដ្ឋ។

Marshall Tuck
ក្នុងនំាជាកូនកប រុេរបេ់កគរូបសកងៀនសាលាសរៀនេធារណៈ ផលិតផលរបេ់សាលាសរៀនសាធារណៈ 
និងឳេនុកម្ាយសាលាសរៀនសាធារណៈ ខ្នុំសជឿោ់ងមនុតមំាសលតីអំណាចសាលាសរៀនសាធារណៈ។ ប៉នុថន្សាលាសរៀនសាធារណៈ 
រដ្ឋ California បតូវការការផា្ស់ប្លូរដ៏ធំលធង សដតីម ត្ីផ្ល់ឱ្យេិេ្ស ទាំងអស ់នូវការអប់រថំដលេួកសគេមនឹងទទួលបាន។ ខ្នុំកំ
េនុងឈរស ម្ ោះេកមាប់អ្កសមតីលការខនុេកតរូវរដ្ឋ េតីសករោះខ្នុំបានដឹកនំាកបេ័ន្ធសាលាសរៀនសាធារណៈថដលបានផ្ល់ជូនលទ្ធ
ផលេិតកបាកដេកមាប់កូនៗ។ ស វ្តីការជាមួយកគរូបសកងៀន និងឪេនុកម្ាយ សយតីងបានដ្ក់កបាក់មូលនិ្ិបថនថែមសៅបន្ទប់សរៀន 
កាត់បនថែយការោិ្ិបសតយ្យ ស�តីយបានសកតៀមបកម រុងេិេ្សសកចតីនសទៀតេកមាប់មហាវទិយាល័យ និងអាជតីេ។ ខ្នុំបានជួយបសងកតីត 
10 សាលាវទិយាល័យសាធារណៈ្មតីៗក្នុងេងាក ត់ថដលមានកបាក់ចំណូលទាប ស�តីយ 8 សាលាក្នុងចំសណាមវាកតរូវបានផ្ល់ចំ
ណាត់ថ្្ក់ក្នុងចំសណាមសាលាវទិយាល័យកំេូលៗសៅអាសមរកិសដ្យ ព័ត៌មានសហរដ្ឋអាលមរិក និងរ្ាយការ�៍ពិភពល�ោក។ 
សៅសេលខ្នុំដឹកនំាកិច្ចកបឹងថកបងសដតីម ត្ីបថងវរសាលាសរៀនសាធារណៈថដលកំេនុងតេូ៊សៅទតីកក រុង Los Angeles សយតីង ្ានល�ើ
កកម្ពស់អបតាបញ្ចប់ការសិក្សាឱ្យ្ានលបចើនជាង 60% លហើយមានការរីកចលំរើនដផនកសិក្សាធំបំផុតថនបបព័ន្ធសា�ាធំៗ លនៅរដ្ឋ 
California។ "មហាវទិយាល័យមាតាបិតា" របេ់សយតីង បានកាលែ យជាគំរទូូទំាងរដ្ឋេកមាប់ឲ្យឪេនុកម្ាយចូលរមួកាន់ថតសកចតីនសៅ
ក្នុងការអប់រកូំនៗរបេ់េួកសគ។ ក្នុងនាមជាេង្ការអប់ររំដ្ឋ ខ្នុំនឹងសកកាកឈរតតំាងនឹងអ្កនសោបាយសៅ Sacramento និង 
Washington, DC ស�តីយស វ្តីអវតីថដលល្អបំផនុតេកមាប់េិេសាននុេិេ្ស។ អាទិភាេរបេ់ខ្នុំគឺ៖ (1) ទទួលបានមូលនិ្ិបថនថែមសៅ
ក្នុងថ្្ក់សរៀនក្នុងមូលដ្្ឋ ន និងកាត់បនថែយការោិ្ិបសតយ្យ និងកាកេំណល់ (2) ផ្ល់អំណាចដល់កគរូបសកងៀន និងឳេនុកម្ាយ
សដតីម ត្ីស វ្តីការេសកមចចិត្សលតីការអប់របំថនថែម (3) េកងតីកការបណ្នុ ោះបណ្ាលអាជតីេ និងសរៀបចំមហាវទិយាល័យសដតីម ត្ីធានាថ្ េិេ្
េទំាងអេ់កតរូវបានសរៀបចំឱ្យសជាគជ័យក្នុងេ�វត្សទតី 21 ។ េូមអានថផនការសេញសលញរបេ់ខ្នុំ សៅ MarshallTuck.com ។ 
សតាោះសយតីងផ្ល់ឱ្យកនុមារ ទាំងអស ់ក្នុង California នូវសាលាសរៀនសាធារណៈថដលេួកសគេមនឹងទទួលបាន។
20 Galli Drive, Suite A
Novato, CA 94949

ទូរេ័េ្ទ៖ (657) 229-3579
អនុតីថមល៖ marshalltuck@marshalltuck.com
www.MarshallTuck.com
www.facebook.com/TuckforCalifornia/

Tony K. Thurmond
ខ្នុំកំេនុងឈរស ម្ ោះេកមាប់អ្កសមតីលការខនុេកតរូវរដ្ឋននការបសកងៀនសាធារណៈ េតីសករោះខ្នុំសជឿថ្ សាលាសរៀនសាធារណៈថដលមាន
គនុណភាេខ្ពេ់គឺជាគនលែឹោះសៅនឹងអនាគតរបេ់ California។ ការអប់របំានេស្ងារ ោះជតីវតិរបេ់ខ្នុំ សដ្យអននុញ្ញា តឱ្យ 
ខ្នុំយកឈោ្ះសលតីការចាប់សផដតីមបនា្ទ បខលែួន។ ខ្នុំកតរូវបានចិញ្ចឹមសដ្យអ្កម្ាយថតម្ាក់ឯងថដលបានស វ្តីនិរកបសវេន៍េតីកបសទេ
ប៉ាណាម៉ាឱ្យកាលែ យជាកគរូបសកងៀនម្ាក់។ ោត់បាត់បង់ការតេូ៊របេ់ោត់សៅនឹងជមឺ្មហារកី សៅសេលខ្នុំមានអាយនុសទតីបថត 6 
ឆំ្្ ដូសច្ោះខ្នុំបាន្ំធាត់សដ្យគិតថ្ មហាវទិយាល័យគឺមិនអាច្នសៅដល់ស�តីយ។ ប៉នុថន្ជាមួយជំនួយរបេ់កគរូបសកងៀន
ោំកទ និងការអប់រសំាធារណៈដ៏រងឹមំា ខ្នុំបានកាលែ យជាកបធានកក រុមនិេ្ិសតសៅសាកលវទិយាល័យរបេ់ខ្នុំ និងបានបន្រកបា
នេញ្ញា ប័កតអននុបណិ្តចំនួនេតីរ។ ក្នុងនាមជាអ្កោំររសេញមួយជតីវតិេកមាប់យនុវជន និងកគរួសារ ខ្នុំបានចំណាយសេៈល 
12 ឆំ្្ស វ្តីការសៅសាលាសរៀន និងបានចាប់សផ្តីមអាជតីេរបេ់ខ្នុំដំសណតី រការកមមវ ិ្ តីបនា្ទ ប់េតីសាលាសរៀន និងកបឹកសាយនុវជនថដ
លេថែិតក្នុងហានិភ័យ។ ខ្នុំមានសមាទនភាេបសកមតីសលតីកក រុមកបឹកសាភិបាលមណ្លេិកសា្ិការរបួរមួ West Contra Costa, 
កក រុមកបឹកសាកក រុង Richmond ស�តីយឥ�ូវសនោះក្នុងេភារដ្ឋ California។ ក្នុងនាមជាអ្កសមតីលការខនុេកតរូវ ខ្នុំនឹងស វ្តីការសដតីម ត្ីធា
នាថ្កនុមារសៅ California មានការចូលសៅកាន់សាលាសរៀនសៅេងាក ត់ថដលមានគនុណភាេខ្ពេ់។ សដតីម ត្ីេសកមចបានការសនាោះ 
ខ្នុំនឹង៖ 1) លធវើទលំនើបកម្កម្វិធីសិក្សារបស់លយើង សដតីម ត្ីសរៀបចំេិេ្សេកមាប់ការងារក្នុងការលូតលាេ់ឆ្ប់រ�័េរបេ់សយតីង 
សៅសេដ្ឋកិច្ចេ�វត្សទតី 21 សនោះ —2) លធវើឱ្យបបលសើរលឡើងដ�់ការអប់រ ំបណ្នុ ោះបណ្ាលការងារវជិាជា ជតីវៈ ការបញ្ជា ក់វទិយាសាកេ ្
បសច្ចកវទិយា វេិវកមម េិល្ៈ និងគណិតវទិយា—3) វិនិលយោគល�ើបគូបលបងៀនរបស់លយើង សដ្យដំស�តីងកបាក់ឈ្លួរបេ់េួកសគ 
សដ្យផ្ល់ការអភិវឌ្ឍវជិាជា ជតីវៈ និងសដ្យផ្ល់ឱ្យកគរូបសកងៀននូវលំសៅដ្្ឋ នថដលលមមអាចចំណាយបាន សដតីម ត្ីឱ្យេួកសគអាចលមមចំ
ណាយបានក្នុងការរេ់សៅក្នុងបណ្ាេ�គមន៍កថនលែងថដលេួកសគបសកងៀន—4) ផ្�៉អាទិភាពដ�់ការគិតហ្ត់ចតមិ់នថមនប 
សកងៀនេកមាប់ការស វ្តីសតេស្�តីយ និង—5) បបយុទ្ធបប្ាំងលដើម្ីបញ្ឈប់រលបៀបវារៈបប្ាំងនលឹងការអប់រំរបស់ Betsy 
DeVos េតីសកមងៗ California ថដលរងសកោោះថ្្ក់។ ខ្នុំកតរូវបានោំកទសដ្យ បពលឹទ្ធបុរសសហរដ្ឋអាលមរិក Kamala Harris, 
គ�បក្សបបជាធិបលតយ្យ California, អនកលមើ�ការខុសបតូវបច្ចនុប្នន Tom Torlakson, សម្ព័ន្ធភាពជាឳពុកម្ាយ California 
ដដ�្ានលបគោងទុក, Sierra Club, សមភាព California, Los Angeles Times, Sacramento Bee, បគូបលបងៀន, 
គិ�ានុបដ្ឋាយិកា, អនកពន្ត់អគ្គីភ័យនិងសកចតីនបថនថែមសទៀត។
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