
វញិ្ញា បនប័ត្របញ្ជា ក់ភាពត្ររឹមត្ររូវ

ខ្ញុំឈ ម្ ោះ Alex Padilla ជារដ្ឋឈេខាធិការនៃរដ្ឋ California សមូ បញ្ជា ក់ថា 
វធិាៃការដដេបាៃដាក់បញ្េូឈៃោះ ៃឹងត្រូវបាៃដាក់ជូៃអ្នកឈបាោះឈ ្្ន ្នៃរដ្ឋ California 
ឈៅក្នញងការឈបាោះឈ ្្ន ្ទឈូៅដដេៃឹងតបារព្ឋឈ�ើងទទូាុំ ង រដ្ឋ ឈៅន្ងៃទើ 6 ដខ វចិ្ឆកា ្្នុំ  2018 
ឈ�ើយឈសៀវឈៅមគ្ញឈទ្ទសក៍ឈៃោះត្រូវបាៃ ឈរៀបចុំឈ�ើងយ៉ា ងត្ឹមត្រូវ តសបតាមចបាប់។ 
សាក្ើភាពនៃ�តាថា របស់ខ្ញុំ ៃិងតតាដ៏អស្ារ្យរបស់រដ្ឋ ឈធវើឈៅតក រុង Sacramento នៃរដ្ឋ 
California ន្ងៃទើ 13 ដខសើហា ្្នុំ  2018 ឈៃោះ។

Alex Padilla, រដ្ឋលេខាធិការ

ការបោះប ន្ោ តទូបៅបៅរដ្ឋ 
California
ថ ង្ៃអង្គា រ ទី  
6 ខែវចិ្ឆកា ្ នោំា  2018

ការយិាេ័យលោះល ន្ោ ្រលបើកពើល ោ៉ ង 7:00 តពរឹករហូ្រដេ់ល ោ៉ ង 8:00 យប់ 
លៅថ ង្ៃលោះល ន្ោ ្រ!

★  ★  ★  ★  ★
 មគ្គុទេ្ទសក៍ផ្លូវការសម្រាប់ព័ត៌រានអ្នកទោះទ ្្ន ត

 
★  ★  ★  ★  ★
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ប្រសិនប្រើអ្នកប�ឿថាអ្នកប្ រូវបានបេ្រដិបសធសិទ្ណិាមួយក្ននុងចំបណាមសិទ្ទំិាងបនះ សមូទរូសព័្ទទៅទេខសម្ងា តអ់្នកទោះទ ្្ន តទោយឥត
គតិថ្ លៃរបសរ់ដ្ឋទេខាធិការ (888) 345-4917។

កម្រងសិទ្ិ

អ្នកបបាះប ្្ន ្
អ្នកមានសិទ្ដិចូខាងបបរោម៖

	 1	
សិទិ្បោះប ន្ោ ត ប្រសិនប្រើអនោកជាអនោកដែលោនចុះប ម្ ះ
បោះប ន្ោ ត។ អ្នកមានលក្ខណស្រ្បតិ្អាចបោះប ្្ន តោន 
ម្រសិនប្រើអ្នក៖

• ជាពលរដ្ឋអាប្ររកិដដលរស់បៅរដ្ឋ California

• យ៉ា ងបោចណាស់មានអាយុ 18 ្្នំ
• ោនចុះប ម្ ះកដនលែងដដលអ្នកកំពុងរស់បៅ្រចុ្្រ្បន្ន
• ្រចុ្្រ្បន្ន្ិរនស្ិតក្នុងពន្នាគាររដ្ឋ ឬពន្នាគារសហព័ន្ ឬមតរូវ

ោនបោះដលង្របណ្ាះអាសន្នចំបោះបោស្រទឧមកិដ្ឋណា្ួរយ
• ្រចុ្្រ្បន្នបនះ តុលាការ្ិរនោនរកប�ើញថាអស្រតភ្ាពផលែលូវចិ

ត្ក្នុងការបោះប ្្ន ត

	 2	
សិទិ្បោះប ន្ោ ត កនោុងករណើ អនោកោនចុះប ម្ ះបោះប ន្ោ តរចួប�ើយ 
្ុ៉រដនតែប ម្ ះរ្រស់អនោកមិនមានបៅកនោុង្រញ្ើ។ អ្នកនឹងបោះប ្្ន ត
បោយបម្រើសនលែឹកប ្្ន ត្របណ្ាះអាសន្ន។ ការបោះប ្្ន តរ្រស់អ្នកនឹ
ងមតរូវរា្់រ្រញ្លូល ម្រសិនប្រើ្រនន្ើបោះប ្្ន តកំណត់ថាអ្នកមានលក្ខ
ណស្រ្បតិ្អាចបោះប ្្ន តោន។

	 3	
សិទិ្កនោុងការបោះប ន្ោ ត ប្រសិនប្រើអនោកស្ិតបៅកនោុងជួររង់ចំា 
បោះជាបៅបេលដែលការយិាល័យ បោះ ប ន្ោ តបតរូវ្ិរទក៏បោយ។

	 4	
សិទិ្កនោុងការបោះសន្លឹកប ន្ោ តសមាងា ត់ បោយគាម ននរណារខំានអ្នក 
ឬមោ្់រអ្នកពើរប្រៀ្របោះប ្្ន ត។

	 5	
សិទិ្កនោុងការទទួលោនសន្លឹកប ន្ោ តថមើ   
កនោុងករណើ ដែលអនោកោនប វ្ើកំ�ុស, ម្រសិនប្រើអ្នក្ិរនោន់ោន
បោះសនលែឹកប ្្ន តរ្រស់អ្នកបៅប�ើយ។ អ្នកអាច៖

បសនោើមននតែើបោះប ន្ោ តបៅកដន្ងបោះប ន្ោ ត 
សំុសនលែឹកប ្្ន តថមើ្ួរយ
្រតែតូរសន្លឹកប ន្ោ តបោះតាមសំ្ុរបតរ្រស់អនោក យក
សនលែឹកប ្្ន តថមើបៅឯការយិល័យបោះប ្្ន ត 
ឬបៅឯកដនលែងបោះប ្្ន តរ្រស់អ្នក ឬ បោះប ន្ោ តបោយបប្រើស
ន្លឹកប ន្ោ ត្រប ត្ែ ះអាសននោ។

	 6	
សិទិ្កនោុងការទទួលោនជំនួយបោះសន្លឹកប ន្ោ តរ្រស់អនោក 
ពើនរណាមា្ន ក់ដដលអ្នកបមរើសបរ ើស បលើកដលងដតនិបយរក 
ឬតំណាងសហរើពរ្រស់អ្នក។

	 7	
សិទិ្បែើម ើ្ទម្ាក់សន្លឹកប ន្ោ តបោះតាមសំ្ុរបតដែលោន្ំរបេញ
រ្រស់អនោក បៅឯកដន្ងបោះប ន្ោ ត ក្នុងរដ្ឋ California។

	 8	
សិទិ្កនោុងការយកសមាភា របោះប ន្ោ តជាភាសាប្សេងបបរៅេើភាសាអ
ង់ប្្សម្រសិនប្រើមាន្រនុស្សម្រ្់រមគាន់បៅក្នុង្រណ្ឌ លបោះប ្្ន ត
រ្រស់អ្នកនិយយភាសាបនាះ។

	 9	
សិទិ្កនោុងការសួរសំណួរបៅមននតែើបោះប ន្ោ តអំេើនើតិវិ្ ើបោះប ន្ោ ត 
និងពិនិត្យដំបណើ រការបោះប ្្ន ត។ ម្រសិនប្រើ្ុរ្រ្គលដដលអ្នកសួរ
្ិរនអាចប ល្ែើយសំណួររ្រស់អ្នកោនពួកប្រមតរូវ្រញ្លូនអ្នកបៅ្ុរ្រ្គ
លដដលអាចផ្ដល់ចប្រលែើយរលូនអ្នកោន។ ម្រសិនប្រើ្រង្កការរខំាន 
ពួកប្រអាចឈ្់រប ល្ែើយនឹងអ្នក។

	 10	
សិទិ្កនោុងការរាយការណ៏សកមមភាេបោះប ន្ោ តខុ
សចបា្់រ ឬដក្ង្រនំ្្មួយ បៅ្រនន្ើបោះប ្្ន ត 
ឬការយិល័យរដ្ឋបលខាធិការ។
 បៅបលើ្រណ្ាញវ ុ្ឹរ www.sos.ca.gov

✆ តា្រទលូរស័ព្ទបលខ (888) 345-4917

 តា្រអុើដ្រ៉ាល elections@sos.ca.gov
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សំទ�ើ ប្រជាមតិ

1� អនុញ្ញា តឲ្យប្រើរ័ណ្ណកម្ើផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវធិើជំនួយលំបៅដ្ឋា នជាក់លាក់។�លក្ខនិ្កៈអង្គនើតិរញញាតិ្។��  12
2� អនុញ្ញា តឲ្យប្រើរ័ណ្ណកម្ើផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវធិើជំនួយលំបៅដ្ឋា នដដលមាន្រារ់ស្មារ់រុគ្គលដដលមានជំងឺផូ្វចិត្។�

លក្ខនិ្កៈអង្គនើតិរញញាតិ្។��  18
3� អនុញ្ញា តរ័ណ្ណកម្ើបោយផ្ដល់មូលនិធិស្មារ់គប្មាងផ្គត់ផ្គង់ទឹក�និងគុណភាព�ទើជ្មាល�្តើ�សត្វព្ព�ការនំាផូ្វទឹក�និងការ្ទ្ទង់�

និងស្ដុកទុកទឹកប្កាមដើ។�លក្ខនិ្កៈបផ្ើម្រជាសិទ្ិ�លក្ខនិ្កៈផួ្ចបផ្ើម��  22
4� អនុញ្ញា តឲ្យរ័ណ្ណកម្ើផ្ដល់មូលនិធិដល់ការសង់មន្ើរបពទ្យដដលផ្ដល់ការដែទំាសុខភាពដល់កុមារ។�លក្ខនិ្កៈបផ្ើម្រជាសិទ្ិ�លក្ខនិ្កៈផួ្ចបផ្ើម��  28
5� ផ្្ស់រ្ដូរបសចក្ដើត្មរូវស្មារ់ម្ាស់អចលន្ទព្យមួយចំនួនកុ្ងការបផ្រមូលដ្ឋា នពន្អចលន្ទព្យររស់ខួ្នស្មារ់អចលន្ទព្យដ្ក់ជំនួស។��

ការចារ់បផ្ដើម្រជាសិទ្ិវបិរាធនកម្មរដឋាធម្មនុញញា�និងលក្ខន្ដិកៈ។��  34
6� រំបាត់បចាលមូលនិធិការជួសជុលផូ្វ�និងគមនាគមន៍មួយចំនួន។�ត្មរូវឲ្យពន្បលើប្រងឥន្នៈ�និងពែ្រែយន្�

�មួយចំនួន្តរូវបានអនុម័តបដ្យអង្គបបាះប្្ត។�ការបផ្ើម្រជាសិទ្ិវបិរាធនកម្មរដឋាធម្មនុញញា��  40
7� អនុបលាមបមាោ ងសន្ំពនឺ្ពែងៃបៅរដឋា�California�បៅនឹងចបារ់សហព័ន្។�អនុញ្ញា តឲ្យអង្គនើតិរញញាតិ្រ្ដូររយៈបពលសន្ំពនឺ្ពែងៃ។�

លក្ខនិ្កៈអង្គនើតិរញញាតិ្។��  44
8� បធ្វើរញញាតិ្តពម្ស្មារ់ការលាងឈាមត្មងបនាមអ្កជំងឺខាងប្រៅស្មារ់ការពយាបាលត្មងបនាម។�លក្ខនិ្កៈបផ្ដើម្រជាសិទ្ិ។��  48
9� បៅពែងៃទើ�18�ដខកក្កដ្�្ំ្�2018�សំបណើ ្រជាមតិបលខ�9�្តរូវបានដកបចញពើសនឹ្កប្្តតាមរញ្ជា ររស់តុលាការកំពូលរដឋា�California�។��  56
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រដ្ឋលេខាធិការ
សួស្តីពលរដ្ឋ Californians ជាទតីមេត ត្ី

គ្មា នសិទ្ិអ្តីធំជាងសិទ្ិក្នុងការមោះម្្្មោះមទ។ ត្រជាធិ្រម្យ្យរ្រស់អាមេរកិរកីចំមរនីមៅមពលដដលអ្កមា
នសិទ្ិមោះម្្្ត្រ្់រគ្្ចូលរេួមោះម្្្។ តាេរយៈការមោះម្្្ អ្កអាចមតរតីសមរសីមេដឹកោំក្នុងេូលដ្្ឋ ន 
ថ្្ក់រដ្ឋ និងថ្្ក់ជា្ិរ្រស់អ្ក និងធាោថ្សមេលេងរ្រស់អ្កត្រូវោនម្រស្្្់រ។ ការមោះម្្្ទូមៅ្ឺរមៅថ ង្ៃអង្គា រ 
ទតី 6 ដែវចិ្ិកា។ ការមោះម្្្មធ្តីម�តីងយ៉ា ង្្់ររហ័ស និងរិ្េកដល់មហតីយ។ ែ្នុំសូេមលតីកទឹកចិ្្អ្កឱ្យចូលរ ួ
េក្នុងសិទ្ិជាេូលដ្្ឋ ន រ្រស់អ្កក្នុងោេជាពលរដ្ឋថនសហរដ្ឋអាមេរកិ។

ព័្៌មានទំាងអស់ត្រូវោនដ្ក់្រង្ហា ញមៅទតីមនះជាមសចក្តីមយងសតមា្់រអ្ក។ េ្រគានុមទទេសក៍អ្កមោះម្្្មនះ
អាចរួយអ្កឱ្យមធ្តីការ សមតេចចិ្្ោនត្ឹេត្រូវ។ វារេួ្រញ្ូលទំាងការវភិា្រេិនលំមអៀង ទ�ហតីករណ៍គំ្តទ 
និងត្រ្ំងនឹងវធិានការមោះម្្្ជាមតចតីន មសចក្តីត្រកាសរ្រស់ម្រក្ខរន កតេងសិទ្ិអ្កមោះម្្្ 
និងព័្៌មានសំខាន់ៗដថទមទៀ្។ េ្រគានុមទទេសក៍មនះក៏អាចរកោនមៅមលតីអនុតីនធឺណិ្ មៅមលតីវ នុ្ឹរថសយ្៍រ្រស់រដ្ឋ
មលខាធិការថនរដ្ឋ California ផងដដរ៖ www.VoterGuide.sos.ca.gov។

អ្កអាចពិនិ្្យមេតីលស្ថា នភាពថនការចនុះម ម្ា ះមោះម្្្រ្រស់អ្កោនត្រ្់រមពលមដ្យ ចូលមៅកាន់ 
VoterStatus.sos.ca.gov។ អ្កអាចទាញយកកេមាវធិតី VOTE CALIFORNIA រ្រស់មយតីង 
មៅមលតីទូរសពទេទំមនតី្ររ្រស់អ្ក ឬម្្រលេិ្ មហតីយចូលមត្រតីព័្៌មានសំខាន់ៗអំពតីការមោះម្្្ និងរកមេតីលទតីតំាង
មោះម្្្ដដលមៅរិ្អ្ក្ំរផនុ្។ មហតីយអ្កអាចចូលមេតីលម្រហទំព័រ PowerSearch.sos.ca.gov ត្រសិន
ម្រតីអ្កចង់ដឹង្រដនថាេមទៀ្អំពតីអ្កដដលផ្ល់ហិរញ្ញ្រ្បទានដល់ម្រក្ខរន ឬសំមណតី ត្រជាេ្ិមលតីសនលេឹកម្្្។

ត្រសិនម្រតីអ្កមានសំនួរអំពតីរម្រៀ្រមោះម្្្ ឬរម្រៀ្រចនុះម ម្ា ះមោះម្្្ អ្កអាចទាក់ទងការយិល័យថនរដ្ឋ
មលខាធិការមដ្យមៅទូរស័ពទេេកកាន់មលែ (888) 345-4917 មដ្យឥ្្ិរ្ថ ល្េ។ មដតីេ្បតីទទួលោនព័្៌មា
នទំោក់ទំនងជាេួយេនន្តីមរៀ្រចំការមោះម្្្ត្រចំាមខានធតីក្នុងេូលដ្្ឋ នរ្រស់អ្ក សូេចូលមេតីលវ នុ្ឹរថសយ្៍ 
រ្រស់រដ្ឋមលខាធិការតាេអាសយដ្្ឋ ន៖ www.sos.ca.gov/county-elections-offices។

សូេអរ្រនុណចំមោះការម្្រជ្ាចិ្្រ្រស់អ្កចំមោះអោ្រ្រ្រស់រដ្ឋ និងត្រមទសរ្រស់មយតីង។ 
ការមោះម្្្ទូមៅមធ្តីមៅថ ង្ៃអង្គា រ ទតី 6 ដែវចិ្ិកា។ សនលេឹកម្្្រ្រស់អ្កសំខាន់ណាស់។ សនលេឹកម្្្រ្រស់អ្ក
្ឺរជាសមេលេងរ្រស់អ្ក។ ត្រូវោនស្្្់រ។ មោះម្្្!
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សំណ�ើ ប្រ.មតិអនុញ្ញា តឲ្យប្រើរ័ណ ្ណកម្ើផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវធិើជំនួយលំបៅដ្ឋា នជាក់
លាក។់ លក្ខន្ិកៈអង្គនើតរិញ ញាត្។ិ1

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់ល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយអង្គនីតិបញ្ញត្ិ
អនគុញ្ញា តថវកិាចំនួន	$4	ពាន់លានដគុលាលា ទៅក្គុង	ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ជា្ូ
ទៅសម្រាប់កម្មវធិចីលំទៅដ្ឋា នដដលរានម្រាប់សម្រាប់អ្ករានម្រាក់ចំណូល
ទាប	អតចីតយគុ្្ធជន	កសិករ	ផទេទះសដមបែងដដលផលិត	និងលំទៅដ្ឋា នចល័ត	
តំបន់បំទពញ	និងលំទៅដ្ឋា នជាម្តង់សគុចីត។	ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	
បទងកចីនតមមលាមនការបង់	សងប័ណ្ណកម្ចីរដឋា	ជាមធ្យមម្បដហល	$170	លានដគុលាលា ជា
ទរៀងរាល់ឆំ្្ក្គុងរយៈទពលទលចីសពចី	35	ឆំ្្។

រដិបេធឆំ្ងនឹងសំទណចី 	
ម្បជាមតិទលខ	

1	គឺអនគុញ្ញា តឲ្យរដឋាខ្ចីម្រាក់	
$4	ពាន់លានដគុលាលា រ	
(ទដ្យការលក់ប័ណ្ណកម្ចី)	
សម្រាប់កម្មវធិចីលំទៅដ្ឋា ន។	កង្វទះលំទៅ
ដ្ឋា នដដលទកចីតរានទដ្យរារលំហូរមនគុ
ស្សរាប់លាននាក់មកកាន់រដឋា	California	
តម្មរូវឲ្យរានដំទោទះម្រាយចមបែង។	
ដំទោទះម្រាយអន់ដដលរានទស្ចីទ�ចី
ងកាលពចីទដចីមឆំ្្ទនទះ	(ទសចក្ចីម្ពាង
ចបាប់របស់ម្ពឹ្្ធសភា	827)	នឹងរា
នបំផ្លា ញសង្ក ត់ដដលរានម្រាប់។	
រានវធិចីរាម្ស្តល្អម្បទសចីរជាងទនាទះ។

គំា្្រកទឆ្្តគំាម្្ទលចីសំទណចី ម្ប	
ជាមតិទលខ	1	គឺទដចីមបែចីលំ

ទៅដ្ឋា នសមរម្យសម្រាប់អតចីតយគុ្្ធ
ជន	ម្គរួរារអ្កទធ្វចីការ	មនគុស្សចាស់	
ជនពិការ	និងអ្ករស់ទៅក្គុងរដឋា	
California	ដដលរាត់បង់លំទៅដ្ឋា ន
ទដ្យរារវបិត្តិលំទៅដ្ឋា នធ្ងន់ធ្ងរទៅរ
ដឋា	California។	សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	
1	មិនបទងកចីនពន្ធទ្!	អតចីតយគុ្្ធជន	
កម្មវធិចី	Habitat	for	Humanity	
សរាជមនមនន្តចី	California	ជាន់ខ្ពស់	
សម្ព័ន្ធមិត្តទដចីមបែចីបញប់្អំទពចីហិងសាក្គុងម្គរួ
រារ	និងទម្ចចីនទ្ៀត	សគុ្្ធដតឯកភាពគ្ា៖	
សនលាឹកទឆ្្តគំាម្្ទលចីសំទណចី ម្បជាមតិ
ទលខ	1។

សេចក្តីេអំា្

ប្រ សនលាឹកទឆ្្តម្បឆំ្ងទៅទលចីវធិានការទនទះរានន័យថា៖	រដឋាមិនអា
ចលក់ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្្ូទៅដដល
រានតមមលា	្ឹកម្រាក់ចំនួន	$4	ពាន់លា
នដគុលាលា រទដចីមបែចីផ្ល់មូលនិធិដល់អតចីត
យគុ្្ធជន	និងលំទៅដ្ឋា នដដលរានតមមលា
សមរម្យទនាទះទ្។

បា្រ/ចាេ់ សនលាឹក	ទឆ្្តគំាម្្
ទៅទលចីវធិានការទនទះរានន័យថា៖		
អនគុញ្ញា តឲ្យរដឋាលក់ប័ណ្ណកម្ចីកា	
តព្វកិច្្ូទៅដដលរានតដមលា្ឹក	
ម្រាក់ចំនួន	$4	ពាន់លានដគុលាលា រទដចី
មបែចីផ្ល់មូលនិធិដល់អតចីតយគុ្្ធជន	
និងលំទៅដ្ឋា នដដលរានតមមលាសមរម្យ។

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

មគ្គបុ្រ ទេេកប៍ោងឆារ់រហេ័

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់ល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយអង្គនីតិបញ្ញត្ិ
ដកដម្បចបាប់ទសវាសគុខភាពផលាូវចិត្ត	(Mental	Health	Services	Act)	ទដចីមបែចី	
ផ្តល់មូលនិធិដល់កម្មវធិចីគា្ម នកដនលាងោដូចផទេទះ	(No	Place	Like	Home	
Program)	ដដលផ្តល់ហិរញញាវត្គុលំទៅដ្ឋា ន	ដល់បគុគ្លដដលរានជំងឺផលាូវចិត្ត។	ទធ្វចី
សច្ាប័នចបាប់ដដលរានម្រាប់ដដលបទងកចីតកម្មវធិចី	No	Place	Like	Home។	
ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	អនគុញ្ញា តឱ្យរដឋាទម្បចីម្រាក់រហូតដល់	$140	លានដគុលាលា រក្គុ
ងមួយឆំ្្ពចីមូលនិធិសគុខភាពផលាូវចិត្តរបស់ទោនធចី	ទដចីមបែចីសងបំណគុ លរហូតដល់	$2	
ពាន់លានដគុលាលា រជាប័ណ្ណកម្ចី។	សញ្ញា ប័ណ្ណកម្ចីទំាងទនទះនឹងផ្តល់មូលនិធិលំទៅដ្ឋា នស
ម្រាប់អ្កដដលរានជំងឺផលាូវចិត្តដដលគា្ម នផទេទះសដមបែង។

ប្រ សនលាឹកទឆ្្តម្បឆំ្ងទៅទលចីវធិានការទនទះរានន័យថា៖	សមត្
ភាពរបស់រដឋាក្គុងការទម្បចីម្រាស់មូលនិធិ
សគុខភាពផលាូវចិត្តដដលរាន	
ម្រាប់ទៅក្គុងទោនធចីទដចីមបែចីបង់មថលាលំ
ទៅដ្ឋា នសម្រាប់អ្កដដលរានជំងឺផលាូវ
ចិត្តដដលគា្ម នផទេទះសដមបែង	នឹងអាម្ស័យ
ទលចីការសទម្មចចិត្តរបស់តគុលាការទៅ
ទពលអនាគត។

បា្រ/ចាេ់ សនលាឹកទឆ្្តគំាម្្ទៅទលចី
វធិានការទនទះរានន័យថា៖	រដឋាអាចទម្បចី
ម្រាស់មូលនិធិសគុខភាពផលាូវចិត្តដដលរា
នម្រាប់ទៅក្គុងទោនធចីទដចីមបែចីបង់មថលាលំ
ទៅដ្ឋា នសម្រាប់អ្កដដលរានជំងឺផលាូវចិ
ត្តដដលគា្ម ន	
ផទេទះសដមបែង។

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សំណ�ើ ប្រ.មតិអនុញ្ញា តឲ្យប្រើរ័ណ ្ណកម្ើផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវធិើជំនួយលំបៅដ្ឋា នដដល
មាន្រារ់េ្មារ់រុគ្គលដដលមានជំងឺផ្ូវចិត។្ លក្ខន្ិកៈអង្គនើតរិញ ញាត្។ិ 2

សេចក្តីេអំា្

រដិបេធងនឹងសំទណចី 	
ម្បជាមតិ	

ដដ�យកប្ាក់រហូតដ� ់
$5.6	ពាន់លានដគុលាលា រ	ពចីអ្កជំងឺផលាូវចិ
ត្តធ្ងន់ធ្ងរទដចីមបែចីយកទៅផ្ល់មូលនិធិប័
ណ្ណកម្ចី	ក្គុងការករាងលំទៅដ្ឋា នទដ្យ	
គ្ាន	ការពយារាល	នឹងបងំ្ឲ្យរានមនគុ
ស្សកាន់ដតទម្ចចីនទ្ៀតគា្ម ន ច្ីលំទៅ។	
វាមិនចំារាច់ទ្	ទម្ពាទះកាលពចីឆំ្្មគុន		
ចបាប់រានអនគុញ្ញា តឲ្យទោនធចីទម្បចីម្រាស់
មូលនិធិ	ចបាប់ទសវាកម្មសគុខភាពផលាូវចិត្ត 
(Mental Health Services 
Act, MHSA)	សម្រាប់លំទៅដ្ឋា ន	
ទដ្យមិនចំារាច់ខ្ចីម្រាក់ទ្។

គំា្្រម្្ទលចីសំទណចី ម្បជាមតិទលខ	
2៖	គំាម្្ដល់លំទៅដ្ឋា ន	

និងការពយារាលមនគុស្សគា្ម ន ច្ីលំទៅ	
ដដលរានជំងឺផលាូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ។	
សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	2	
នឹងមិនបទងកចីនពន្ធទ្។	
វានឹងជួយមនគុស្សតាមចិទញ្ចីមថ្ល់		
និងទធ្វចីឲ្យពួកទគ្្ួលរានទសវាសគុ
ខភាពផលាូវចិត្ត	និងការពយារាលការ
ផ្្ច់ការទញៀនោ៉ង្ូលំ្ូលាយ។	
អ្កតសូ៊មតិសម្រាប់អ្កគា្ម នលំទៅ	
ដ្ឋា ន	បគុគ្លិកសង្មកិច្	ទវជ្ជបណិ្ត	
អ្កសទនង្្ទះបនាទេ ន់យល់ម្ពម៖	គំាម្្ទលចី	
សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	2។

គំា្្រ
David	Koenig
(916)	974-9411	
info@vetsandaffordablehousingact.org
Vetsandaffordablehousingact.org

្រឆំាង
Gary	Wesley
Mountain	View,	CA

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

្រឆំាង
Gigi	R.	Crowder
NAMI	Contra	Costa
550	Patterson	Blvd.
Pleasant	Hill,	CA
(510)	990-2670
gigi@namicontracosta.org
www.namicontracosta.org

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

គំា្្រ
David	Koenig
(916)	974-9411
info@CAyesonprop2.org
CAyesonprop2.org



6  |	 មគ្គុទ្ទេសក៍ទោងរហ័ស

សំណ�ើ ប្រ.មតិ អនុញ្ញា តរ័ណ្ណកម្ើបោយផ្ដល់មូលនិធិេ្មារ់គប្មាងផ្គតផ់្គង់្រកឹ និងគណុភាព 
្រើជ្មាល ្តើ េត្វព្ព ការនំាផ្ូវ្រកឹ និង្្រ្្រង់ និងការេ្ដកុ្រកុ្រកឹប្កាមដើ។ 
លក្ខន្ិកៈផ្ួចបផ្ើម3

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់លនៅល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយហត្ថល�ខាទាមទារ
អនគុញ្ញា តឳ្យទម្បចី	$8.877	ពាន់លានដគុលាលា រទៅក្គុង	ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្្ូទៅរ
បស់រដឋាសម្រាប់គទម្រាង	ទហដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធទផ្សងៗ។	ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	
បទងកចីនចំោយរបស់រដឋាក្គុងការសងប័ណ្ណកម្ចីជាមធ្យមចំនួន	$430	លានដគុ
លាលា រជាទរៀងរាល់ឆំ្្ក្គុងរយៈទពលទលចីសពចី	40	ឆំ្្។		ការសន្ំសរបស់រដ្ឋា ភិរា
លមូលដ្ឋា នសម្រាប់គទម្រាង	ពាក់ព័ន្ធនឹង្ឹក	្ំនងរានចំនួនជាមធ្យម	ពចីរ	បចី	
រយលានដគុលាលា រ	ក្គុងមួយឆំ្្ក្គុងរយៈទពលពចីរ	បចី	្សវត្សរោ៍ងមគុខទនទះ។

រដិបេធឆំ្ងសំទណចី ម្បជា	
មតិទលខ	3។	វា

ផ្ល់នូវម្រាក់ដ៏ទម្ចចីនទៅដល់រ្ាប័ន។	
ទនាទះជាគំនិតរមួ។	ប៉គុដន្តវានឹងមិននំាឲ្យថ
យចគុទះ្ឹកថ្មចីដដលអាចទម្បចីម្រាស់រានទ្។	
ការបង់ការម្រាក់ទៅទលចីប័ណ្ណកម្ចីនឹងទកចី
នទ្្វដងទៅទលចីចំនួនដដលម្តរូវបង់ឲ្យរ្ា
ស់ប័ណ្ណកម្ចី។	សូមគិតអំពចីវា	 .	 .	 .	 	
ឲ្យរានចបាស់លាស់។	សូមទរាទះទឆ្្ត	
ម្បឆំ្ង។

គំា្្រម្្។	គាបំទល�ើល�ខ 3	
ធានារាន្ឹកដដលរា	

នសគុវត្ិភាព	ដដលអាច គ្ុកចិត្តរាន	
និងរា្អ តសម្រាប់រដឋា	California។	
សូមគាំបទល�ខ 3	ផ្ល់នូវ្ឹក្្ួល
ទានដដលរានសគុវត្ិភាព	ការជួសជគុ
ល្ំនប់្ឹកដដលមិនរានសគុវត្ិភាព	
ផ្ល់ការការពារចំទពាទះទម្គាទះរំាងស្ងួត	
ដកលម្អគគុណភាព្ឹកទៅតាមសមគុម្្	
ឈូងសមគុម្្	និង្ទនលា	
ម្ពមទំាងរានការរាទេ ក់្ឹក គ្ុក	
សរា្អ ត្ឹក	និងទម្បចីម្រាស់្ឹកទភលាៀង
ទ�ចីងវញិផងដដរ។	សូមគាំបទល�ខ 3	
ផ្ល់នូវ្ឹកសម្រាប់មនគុស្ស	កសិដ្ឋា ន	
និងបររ្ិាន។	

សេចក្តីេអំា្

ប្រ សនលាឹកទឆ្្តម្បឆំ្ងទលចីវធិានការទនទះរានន័យថា	៖	រដឋាមិនអាច
លក់ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្្ូទៅក្គុងត	មមលាជា្ឹកម្រាក់	$8.9	ពាន់លានដគុលាលា រ	
ទដចីមបែចីផ្ល់មូលនិធិទៅទលចីគទម្រាង្ឹក
រា្អ ត	និងបររ្ិានទផ្សងៗទនាទះទ្។

បា្រ/ចាេ់ សនលាឹកទឆ្្តគំាម្្ទលចីវ ិ
ធានការទនទះរានន័យថា	៖	រដឋាអាចល
ក់ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្្ូទៅក្គុងតមមលាជា
្ឹកម្រាក់	$8.9	ពាន់លានដគុលាលា រ	ទដចីម្
បចីផ្ល់មូលនិធិទៅទលចីគទម្រាង្ឹករា្អ ត	
និងបររ្ិានទផ្សងៗ។

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

មគ្គបុ្រ ទេេកប៍ោងរហេ័

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់លនៅល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយហត្ថល�ខាទាមទារ
អនគុញ្ញា តចំនួន្ឹកម្រាក់	$1.5	ពាន់លានដគុលាលា រក្គុងប័ណ្ណកម្ចី	ម្តរូវសងមកវញិពចីមូ
លនិធិ្ូទៅរបស់រដឋា	ទដចីមបែចីផ្តល់	មូលនិធិសម្រាប់ការរាងសង់	ការពម្ងចីក	ជួសជគុល	
លំអ	និង	បំពាក់សរាភា រៈ	មនទេចីរទព្្យកគុរារដដលរាន	គគុណសមបែត្តិម្គប់ម្គាន់។	
ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	បទងកចីនចំោយរដឋាក្គុងការ	សងប័ណ្ណកម្ចី	
ជាមធ្យមម្បដហល	$80	លានដគុលាលា ជា	ទរៀងរាល់ឆំ្្ទលចីសពចី	35	ឆំ្្។

ប្រ សនលាឹកទឆ្្តម្បឆំ្ងទលចីវធិានការទនទះរានន័យថា	៖	រដឋាមិនអាច
លក់ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្្ូទៅក្គុងត	មមលាជា្ឹកម្រាក់	$1.5	ពាន់លានដគុលាលា រ	
ទដចីមបែចីផ្ល់មូលនិធិទៅទលចីទគាលបំណ
ងទំាងទនទះទ្។

បា្រ/ចាេ់ សនលាឹកទឆ្្តគំាម្្ទលចីវ ិ
ធានការទនទះរានន័យថា	៖	រដឋាអាចល
ក់ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្្ូទៅក្គុងតមមលាជា
្ឹកម្រាក់	$1.5	ពាន់លានដគុលាលា រ	ទដចីម្
បចីផ្ល់មូលនិធិទៅទលចីគទម្រាងរាងស
ង់	ការពម្ងចីក	ការដកលម្អ	និងការបំពាក់
ឧបករណ៍ទៅតាមមនទេចីរទព្្យដដលពយា
រាលកគុរារ។

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សំណ�ើ ប្រ.មតិអនុញ្ញា តឲ្យរ័ណ ្ណកម្ើផ្ដល់មូលនិធិដល់ការេង់មនទេើរបព្រ្យដដលផ្ដល់ការដែទំាេខុ
ភាពដល់កមុារ។ លក្ខន្ិកៈផ្ួចបផ្ើម4

សេចក្តីេអំា្

រដិបេធឆំ្ងនឹងសំទណចី 	
ម្បជាមតិទលខ	

4	នឹងអនគុញ្ញា តឲ្យរដឋាខ្ចីម្រាក់	$1.5	
ពាន់លានដគុលាលា រសម្រាប់ការរាងសង់	
និងការពម្ងចីកមនទេចីរទព្្យកគុរារ	
“ដដលមិនដស្វងរកម្រាក់ចំទណញ”	
ទដ្យការលក់ប័ណ្ណកម្ចីដដល
មិនតម្មរូវឲ្យរានការម្រាក់។	
ទយចីងគួរដតពិនិត្យទមចីលរបូភាពជារមួ	
និងសួរអំពចីរទបៀបដកលម្អល្្ធផ
លមនការដថទំាសគុខភាពទៅក្គុងរដឋា	
California។

គំា្្រម្្ដល់មនទេចីរទព្្យកគុរាររ	
បស់រដឋា	California  

ផ្ល់នូវការដថទំាឯកទ្សដល់កគុ
រារជាង	2	លាននាក់ជាទរៀងរាល់
ឆំ្្ដដលរានជំងឺមហារកីទកាសិកា
រាងកទណ្ៀវ	ការបណ្គុ ទះសររីាង្—
ទទាទះជាម្គរួរាររបស់ពួកទគអាចបង់ម្រា	
ក់រានប៉គុនា្ម នក៏ទដ្យ។	កគុរារ	
85%	ដដលរានជំងឺមហារកីម្គា
ប់ឈាមម្តរូវរានពយារាលជាសទះ
ទសបែចីយ។	សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	
4	បទងកចីនសមតភ្ាព	
ផ្ល់បទច្កវិ្ យាចគុងទម្កាយបង្អស់	និងព
ម្ងចីកការម្រាវម្ជាវជំងឺកគុរារទដចីមបែចីពយារា
លកគុរារឲ្យរានកាន់ដតទម្ចចីន។

គំា្្រ
Jerry	Meral
P.O.	Box	1103
Inverness,	CA	94937
(415)	717-8412
jerrymeral@gmail.com

្រឆំាង
John	F.	Takeuchi
Central	Solano	Citizen/
Taxpayer	Group

P.O.	Box	3532
Fairfield,	CA	94533
(707)	422-4491
taksan@comcast.net
www.thetaxwatchers.org

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

្រឆំាង
Gary	Wesley
Mountain	View,	CA

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

គំា្្រ
គំាម្្ដល់មនទេចីរទព្្យកគុរារ	—
គំាម្្សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	4

YesOnProposition4.org
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សំណ�ើ ប្រ.មតិ ផ្្េ់រ្ដូរត្ម រូវការេ្មារ់ម្ាេ់អចលន្្រព្យមួយចំនួនក្ងុការបផទេរមូលដ្ឋា នពន្ធ
អចលន្្រព្យររេ់ខ្នួេ្មារ់អចលន្្រព្យដ្កជំ់នួេ។ ការបផ្ើម្រជាេិ្រ្ធវិ ិ
បរាធនកម្មរដឋាធម្មនុញ ញា និងលក្ខន្ិកៈ។5

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់លនៅល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយហត្ថល�ខាទាមទារ
លគុបបំរាត់តម្មរូវការទផទេរមួយចំនួនសម្រាប់រ្ាស់ផទេទះអាយគុទលចីសពចី	55ឆំ្្	រ្ាស់
ផទេទះដដលរានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ	និងម្្ព្យសមបែត្តិកខ្វក់ឬខូចោតទដ្យមហន្ត
រាយ។	ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	រាលាទរៀននិងរដ្ឋា ភិរាល	មូលដ្ឋា ននចីមួយៗនឹ
ងោតបង់ពន្ធទលចីអចលនម្្ព្យ	ម្បចំាឆំ្្ចំនួនជាង	$100	លានដគុលាលា រដដលនឹង	
ទកចីនទ�ចីងដល់ម្បដហល	$1	ពាន់លានដគុលាលា រក្គុង	មួយឆំ្្។	ការទកចីនទ�ចីង
ម្សទដៀងគ្ាទនទះដដរទៅក្គុងការចំោយរបស់រដឋាទដចីមបែចី	បំទពញមកវញិនូវ	
ការោតបង់ពន្ធ	អចលនម្្ព្យរាលា។

រដិបេធម្បជាមតិទលខ	
5	នឹងមិនអនគុ

ញ្ញា តឲ្យករាងលំនំាដ្ឋា នថ្មចីោមួយ	
ឬជួយដល់អ្ក្ិញផទេទះដំបូងទ�ចីយ។	
វានឹងកាត់បនយ្រហូតដល់	$1	ពាន់
លានដគុលាលា រទលចីចំណូលក្គុងមូលដ្ឋា ន
ពចីរាលារដឋា	ដផ្កអគ្ចីភ័យ	នគររាល	
ការដថទំាសគុខភាព	និងទសវាកម្មទផ្ស	
ងៗទ្ៀតសម្រាប់ការមិនបង់ពន្ធ
សម្រាប់អ្ករានទៅ	California	
និងជួយដល់អ្កទរៀបចំ—អតម្្បទោ
ជន៍ទលចីដផ្កអចលនម្្ព្យរាជចីវកម្ម។	
NoProp5.com

គំា្្រម្ប.មតិទលខ	5	លគុបបំរាត់	
“ការពិន័យទលចីការផ្លា ស់ ច្ីលំ	

ទៅ”	ដដលបច្គុបបែន្ប៉ទះពាល់ដល់
មនគុស្សចាស់	(អាយគុទលចីសពចី	55	
ឆំ្្)	និងជនពិការធ្ងន់ធ្ងរទៅរដឋា	
Californians។	ការគំាម្្	
រានន័យថាជួយដល់មនគុស្សចាស់	
និងជនពិការ	ទដចីមបែចីអាច្ិញលំទៅដ្ឋា នថ្មចី	
និងមិនម្បឈមនឹងការពិន័យទលចីពន្ធ
អចលនម្្ព្យ។	ការទរាទះទឆ្្តគំាម្្នឹ
ងជួយឲ្យមនគុស្សចាស់	និងជនពិការ	
ផ្លា ស់ ច្ីទៅរស់ទៅជិតម្ក រុមម្គរួរារ	
ឬ្ិញផទេទះរានកាន់ដតង្យម្សរួល	
និងកាន់ដតរានសគុវត្ិភាព។

សេចក្តីេអំា្

ប្រ សនលាឹកទឆ្្តម្បឆំ្ងនឹងវធិានការទនទះរានន័យថា៖	រ្ាស់ផទេទះ	
មួយចំនួន	ដដលរានអាយគុទលចីសពចី		
55	ឆំ្្	(ឬបំទពញលក្ខណ្ទផ្សងទ្ៀត)	
នឹងបន្តរានសិ្្ធិសន្ំសម្រាក់ពន្ធអចល
នម្្ព្យ	ទៅទពលពួកទគផ្លា ស់ ច្ីទៅទៅ
ផទេទះទផ្សង។

បា្រ/ចាេ់ េន្ឹកបឆ្ាត
គំាម្្ទលចីវ ិ

ធានការទនទះរានន័យថា៖	រ្ាស់ផទេទះ	
ទាំងអស	់ដដលរានអាយគុទលចីសពចី	55	
ឆំ្្	(ឬបំទពញលក្ខណ្ទផ្សងទ្ៀត)	នឹ
ងរានសិ្្ធិសន្ំសម្រាក់ពន្ធអចលនម្្
ព្យ	ទៅទពលពួកទគផ្លា ស់ ច្ីទៅទៅផទេទះ
ទផ្សង។

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

មគ្គបុ្រ ទេេកប៍ោងរហេ័

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់លនៅល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយហត្ថល�ខាទាមទារ
លគុបទចាលចបាប់ពន្ធគមនាគមន៍ឆំ្្	2017	និងមថលាឈ្លួសម្រាប់ការ
ជួលជគុលផលាូវ	និងគមនាគមន៍រាធារណៈ។	ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	
ការថយចគុទះម្រាក់ចំណូលចំនួន	$5.1	ពាន់លានដគុលាលា រពចីពន្ធទម្បងឥន្ធនៈ	និងពន្ធ
រថយន្តរបស់រដឋាដដលសំោន់ក្គុងការបង់សម្រាប់ការដថទំាមហាវថិចីនិងជួសជគុលផលាូ
វក៏ដូចជា	កម្មវធិចីម្តង់សគុចីតផងដដរ។

ប្រសនលាឹកទឆ្្តម្បឆំ្ងនឹងវិ
ធានការទនទះរានន័យថា៖	

ពន្ធទលចីទម្បងឥន្ធនៈ	និងោនយន្តដដ
លរានអនគុម័តនាទពលថ្មចីៗទនទះទដ្
យអង្នចីតិបញ្ញា ត្តិនឹងបន្តរានម្បសិ
្្ធភាព	ទដចីមបែចីបង់ម្រាក់សម្រាប់ការដថ
ទំាមហាវថិចី	និងផលាូវថ្ល់	រមួទំាងការជួ
លជគុលនិងកម្មវធិចីម្តង់សគុចីតផងដដរ។	
អង្នចីតិបញ្ញា ត្តិនឹងបន្តមិនទាមទារ
ឲ្យអ្កទរាទះទឆ្្តអនគុម័តចំទពាទះចបាប់
ថ្មចី	ឬការតំទ�ចីងពន្ធទលចីទម្បងឥន្ធនៈ	
និងរថយន្តក្គុងទពលអនាគត។

បា្រ/ចាេ់ សនលាឹក	ទឆ្្តគំា	
ម្្ទលចីវធិានការទនទះរានន័យថា៖	
ពន្ធទលចីទម្បងឥន្ធនៈ	និងោនយន្តដដ
លរានអនគុម័តនាទពលថ្មចីៗទនទះទដ្យ
អង្នចីតិបញ្ញា ត្តិនឹងម្តរូវរានលគុបទចា
លវញិ	ដដលវានឹងកាត់បនយ្ការផ្
ល់មូលនិធិសម្រាប់ការដថទំាមហាវិ
ថចី	និងផលាូវថ្ល់	ក៏ដូចជាការជួសជគុល	
និងកម្មវធិចីម្តង់សគុចីតផងដដរ។	អង្នចី
តិបញ្ញា ត្តិនឹងតម្មរូវឲ្យ្្ួលរានស
នលាឹកទឆ្្តទលចីសលគុបទដចីមបែចីអនគុម័តចបា
ប់ថ្មចី	ឬការបទងកចីនពន្ធទលចីទម្បងឥន្ធនៈ	
និងោនយន្តទៅទពលអនាគត។

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សំណ�ើ ប្រ.មតិ រំបាតប់ចាលមូលនិធិការជេួជលុផ្ូវ និងគមនាគមន៍មួយចំនួន។ 
ត្ម រូវឲ្យពន្ធបលើប្រងឥន្ធនៈ និងពែរ្ែយន ្មួយចំនួនអនុម័តបដ្យអង្គបបាះបឆ្ាត។  
ការបផ្ើម្រជាេិ្រ្ធវិបិរាធនកម្មរដឋាធម្មនុញ ញា6

សេចក្តីេអំា្

រដិបេធឆំ្ងនឹងអ្កពនលា	
ត់អគិ្ភ័យអាជចី	

ពទៅ	California,	សរាគមអ្កលបាត	
មហាវថិចីមនរដឋា	California,	សង្មអាទម	
រកិមនវសិ្វករសគុចីវលិ	និងអ្កសទនង្្ទះបឋម	
មិនទលចីក្ឹកចិត្តចំទពាទះសំទណចី ម្បជា
មតិទលខ	6	ទ្	ទម្ពាទះវាបងកទម្គាទះថ្ា
ក់ដល់សគុវត្ិភាពមនរា្ព ន	និងផលាូវ។	
សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	6	លគុបបំរាត់ម្រាក់	
$5	ពាន់លាន់ដគុលាលា រក្គុងមួយឆំ្្	ទៅក្គុងមូ
លនិធិគមនាគមន៍ក្គុងមូលដ្ឋា ន	បញ្ឈប់ម
នគុស្សរាប់ពាន់នាក់ពចីការ្្ួលរានសគុវត្ិ
ភាពចរាចរ	ការកាត់បនយ្ការកកសទេទះ	និង
គទម្រាងដកលម្អផលាូវថ្ល់ទៅម្គប់សហគមន៍	
California	។	www.NoProp6.com

គំា្្រ ទរាទះទឆ្្តគំាម្្	ទលខ	6	ទដចីមបែចី	
បញ្គុទះតមមលាទម្បងនិងហ្ាសភាលា មៗ។	
អ្ករស់ទៅក្គុងរដឋា	California	កំពគុង
ជួបការលំរាកទដ្យរារការចំោ
យមថលារស់ទៅខ្ពស់។	ទរាទះទឆ្្តគំាម្្	
ទៅទលចីសំទណចី ម្បជាមតិទលខ	6	
ទដចីមបែចីដកទចញការបទងកចីនពន្ធទលចីហ្ាស	
និងោនយន្តដដលមិនម្តឹមម្តរូវ	
និងទាមទារឲ្យរានការទរាទះទឆ្្
តសម្រាប់ការបទងកចីនពន្ធទៅទព
លអនាគត។	ទរាទះទឆ្្តគំាម្្	
ទលចី	សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	6	
សម្រាប់ការបញ្គុទះតមមលាទម្បង!

គំា្្រ
Cary	Davidson
គំាម្្ទលចីគណៈកម្មការ	5
515	S.	Figueroa	Street,	#1110
Los	Angeles,	CA	90071
(888)	384-8467
info@propertytaxfairness.com
voteyesonprop5.com

្រឆំាង
ម្បឆំ្ងនឹងសំទណចី ម្បជាមតិទលខ	5
1510	J	Street,	Suite	210
Sacramento,	CA	95814
(916)	443-7817
info@NoProp5.com
NoProp5.com

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

្រឆំាង
ម្បឆំ្ងនឹងសំទណចី ម្បជាមតិទលខ	6	៖	
បញ្ឈប់ការវាយម្បហារទលចីសគុវត្ិភាព
រា្ព ន	និងផលាូវថ្ល់

1121	L	Street,	Suite	910
Sacramento,	CA	95814
(800)	958-1194
info@NoProp6.com
www.NoProp6.com

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

គំា្្រ
ផ្ល់សទមលាងដល់អ្កទរាទះទឆ្្ត—
គំាម្្ទលខ	6
www.GiveVotersAVoice.com
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សំណ�ើ ប្រ.មតិ អនុបលាមបមាោ ងេន្ពំន្ឺពែងៃបៅរដឋា CALIFORNIA 
បៅនឹងចបារ់េហពន័្ធ។ អនុញ្ញា តឲ្យអង្គនើតរិញ ញាត្រិ ្ដូររយៈបពលេន្ពំ
ន្ឺពែងៃ។ លក្ខន្ិកៈអង្គនើតរិញ ញាត្។ិ7

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់ល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយអង្គនីតិបញ្ញត្ិ
ផ្តល់ល្្ធភាពដល់អង្និតិបញញាត្តិក្គុងការប្តូររយៈទពលសន្ំសពនលាឺមថ្ងទដ្យ
ការទរាទះទឆ្្តពចីរភាគបចី	ម្បសិនទបចីការប្តូរទនាទះម្សបតាមចបាប់សហព័ន្ធ។	
ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	វធិានការទនទះមិនរានឥ្្ធិពលរារទពចីពន្ធទដ្យផ្ទេ ល់
ទនាទះទ្	ទដ្យរារដតការប្តូរ	ទរ៉ាងសន្ំសពនលាឺមថ្ងអាម្ស័យទលចីសកម្មភាពនាទពលអ
នាគតទដ្យអង្និតិបញញាត្តិនិងរដ្ឋា ភិរាល	សហព័ន្ធ។

រដិបេធងនឹងសំទណចី ម្ប	
ជាមតិទលខ	7	

អនគុញ្ញា តឲ្យរានទរ៉ាងសន្ំសពនលាឺមថ្ងជា
អចិមនន្តយ៍	និងម្តរូវរានការអនគុញ្ញា ត
ពចីរដឋាសហព័ន្ធ។	វានឹងភលាឺទៅទពលលា្ង
ចក្គុងរដូវទ្្	ដូចជាទពលទនទះអញ្ឹង	
ប៉គុដន្តទៅរដូវរង្	វានឹងងងឹតទៅទពល
ម្ពឹកមួយទរ៉ាងបដនម្ទ្ៀត	ដូទច្ទះកគុ
រារនឹងទៅរាលាទរៀនទៅទពលទមឃ
ងងឹត។

គំា្្រដល់សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	
7	នឹងបញប់្ការផ្លា

ស់បូ្រទរ៉ាងពចីរដងក្គុងមួយឆ្
នំា	ដដលអ្កម្រាវម្ជាវទវជ្ជរាម្ស្ត	
និងអ្កទសដឋាកិច្យល់ម្សបគ្ាថា	
គឺជាទម្គាទះថ្ាក់ចំទពាទះសគុខភាព	
និងផលិតភាពរបស់កគុរារទៅរាលាទរៀន	
ករាលាំ ងការង្រ	និងមនគុស្សចាស់។	ការ
ទរាទះទឆ្្តគំាម្្ទលចីសំទណចី ម្បជាមតិទលខ	
7	នឹងរកសាកូនៗ	កដនលាងទធ្វចីការ	និងផលាូវរ
បស់ទយចីងឲ្យរានសគុវត្ិភាព។

សេចក្តីេអំា្

ប្រ សនលាឹកទឆ្្តម្បឆំ្ងនឹងវធិានការទនទះរានន័យថា៖	រដឋា	
California	នឹងរកសា គ្ុករយៈទពលស
ន្ំសពនលាឺមថ្ងបច្គុបបែន្។

បា្រ/ចាេ់សនលាឹកទឆ្្តគំា
ម្្ទៅទលចីវធិា

នការទនទះរានន័យថា	៖	អង្នចីតិបញ្ញា ត្តិ	
ដដលរានសទមលាងគំាម្្ពចីរភាគបចី		
អាចផ្លា ស់បូ្រទរ៉ាងសន្ំសពនលាឺមថ្ង	ម្បសិន
ទបចីការផ្លា ស់បូ្រទនាទះម្តរូវរានអនគុញ្ញា ត
ទដ្យរដ្ឋា ភិរាលសហព័ន្ធ។	ម្បសិ	
នទបចីមិនរានការផ្លា ស់បូ្រទដ្យអង្នចីតិ
បញ្ញា ត្តិទ្	រដឋា	California	នឹងរ	
កសា គ្ុករយៈទពលសន្ំសពនលាឺមថ្ងបច្គុបបែន្	
(ទដចីមដខមចីនា	ដល់ទដចីមដខវចិ្ិកា)។

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

មគ្គបុ្រ ទេេកប៍ោងរហេ័

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់លនៅល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយហត្ថល�ខាទាមទារ
តម្មរូវឱ្យរានការបង្វិលម្រាក់សងវញិ	និងការពិន័យ	ម្បសិនទបចីរានការទារមថលា
ឈ្លួទលចីសដដនកំណត់។	តម្មរូវឱ្យរានររាយការណ៍ម្បចំាឆំ្្ជូនរដឋា។	ហាម
ឃាត់គលាចីនិកពចីការបដិទសធមិនពយារាលអ្កជំងឺទដ្យដផ្អកទលចីម្បភពបង់ម្រាក់។	
ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	ឥ្្ធិពលម្បចំាឆំ្្រមួទលចី	រដ្ឋា ភិរាលរដឋានិងមូលដ្ឋា នចា
ប់ពចីផលប៉ទះពាល់ជាវជិ្ជរានក្គុងកម្មិតទាបរាប់លានដគុលាលា រដល់ផលប៉ទះពាល់អវជិ្ជ
រានសគុ្្ធរាប់លានដគុលាលា ។

ប្រ សនលាឹកទឆ្្តម្បឆំ្ងទលចីវ ិធានការទនទះរានន័យថា	៖	
គលាចីនិកលាងឈាម	នឹងមិនកំណត់ម្រាក់
ចំណូលទៅតាមរបូមន្តទ្	ទហចីយក៏មិន
ចំារាច់បង់ម្រាក់បង្វិលដដរ។

បា្រ/ចាេ់សទមលាង
គំាម្្ទៅ

ទលចីវធិានការទនទះរានន័យថា	៖	
គលាចីនិកលាងឈាមនឹងកំណត់	
ម្រាក់ចំណូលរបស់ពួកទគទៅតាមរបូម
ន្ត	ទហចីយអាចតម្មរូវឲ្យបង់ម្រាក់បង្វិល
ទៅភាគចីមួយចំនួន	(ជាពិទសសម្ក រុមហ៊គុ
នធានារា៉ាប់រងសគុខភាព)	ដដលបង់ម្រា
ក់សម្រាប់ការពយារាលទដ្យការលា
ងឈាម។

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សំណ�ើ ប្រ.មតិ បធ្វើរញ ញាត្តិពមេ្្មារ់ការលាងឈាមត្មងបនាមអក្ជំងឺខាងប្រៅេ្មា
រ់ការពយាបាលត្មងបនាម។ លក្ខន្ិកៈផ្ួចបផ្ើម8

សេចក្តីេអំា្

រដិបេធងទលចីសំទណចី 	
ម្បជាមតិទលខ	8	

ម្តរូវរានជំទាស់ទដ្យគិលានគុបបែដ្ឋា ក	
ទវជ្ជបណិ្ត	អ្កជំងឺរាប់ពាន់នាក់	
ទដ្យសរាគមគិលានគុបបែដ្ឋា កអាទមរកិ\
California,	សរាគមទវជ្ជរាម្ស្តមន	
California,	មហាវិ្ យាល័យអាទមរកិមន
ម្គរូទព្្យសទនង្្ទះបនាទេ ន់របស់	CA	ទម្ពាទះ
វានឹងនំាឲ្យរានការបិ្គលាចីនិកលាងឈាម
ជាទម្ចចីនទៅក្គុងរដឋា	California—កាត់ប
នយ្ល្្ធភាព្្ួលរានការដថទំាដដល
នំាឲ្យជចីវតិអ្កជំងឺលាងឈាមម្បឈមនិ
ងទម្គាទះថ្ាក់	និងទធ្វចីឲ្យរានការបទងកចីនចំ
ោយកាន់ដតទម្ចចីនទលចីអ្កបង់ពន្ធទៅ
រដឋា	California។	សូមទរាទះទឆ្្ត	ទ្។	
www.NoProp8.com

គំា្្រដល់ការលាងឈាម	ដដលជា
ការពយារាលចំទពាទះការគំរាមកំ

ដហងដល់ជចីវតិ	ប៉គុដន្តជចីវកម្មលាងឈាមធំៗ	
ដដលកំពគុងរកម្រាក់ចំទណញរាន
ោ៉ងទម្ចចីន	មិនរានទធ្វចីការ	វនិិទោ
គម្គប់ម្គាន់ទៅទលចីអនាម័យមូលដ្
ឋាន	និងទលចីការដថទំាអ្កជំងឺទនាទះទ្។	
សូមទរាទះទឆ្្តរា្/ចាសដល់ទលខ	8	
ទដចីមបែចីគំាម្្ការវនិិទោគទលចីការដថទំាអ្ក
ជំងឺម្បកបទដ្យគគុណភាព	និងបញ្ឈប់
ការគិតមថលាខ្ពស់ដដលនំាឲ្យរានការចំោ
យខ្ពស់ចំទពាទះពលរដឋាទៅ	California	។	
គណបក្សម្បជាធិបទតយ្យ	California	
អតចីតយគុ្្ធជន	ទមធាវីដផ្កដថទំាសគុខភាព	
និងអ្កដឹកនំារាសនាឯកភាព៖		
www.YesOn8.com

គំា្្រ
ទរាទះទឆ្្ត	រា្/ចាស	
ទលចីសំទណចី ម្បជាមតិទលខ	7
YesProp7@gmail.com
www.YesProp7.info

្រឆំាង
សរាជិកម្ពឹ្្ធសភា	Hannah-Beth	
Jackson

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

្រឆំាង
ទ្ទលចីសំទណចី ម្បជាមតិទលខ	8៖	
បញ្ឈប់ការលាងឈាមទម្គាទះថ្ាក់
(888)	663-9997
info@NoProp8.com
www.NoProp8.com

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

គំា្្រ
Suzanne	Jimenez
រា្/ចាសទៅទលចីទលខ	8
777	S.	Figueroa	Street,		
Ste.	4050
Los	Angeles,	CA	90017
(888)	501-8119
info@YesOn8.com
www.YesOn8.com
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មគ្គបុ្រ ទេេកប៍ោងរហេ័

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់លនៅល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយហត្ថល�ខាទាមទារ
លគុបទចាលចបាប់របស់រដឋាដដលបច្គុបបែន្ទនទះដ្ក់	កម្មិតទលចីវរិាលភាពមនទគាល
នទោរាយម្គប់ម្គងការជួលដដល ច្ីម្ក រុង	និងមូលដ្ឋា នរានយគុតា្ត ធិការ	ទផ្សងៗ
ទ្ៀតអាចដ្ក់មកទលចីអចលនម្្ព្យជាលំទៅដ្ឋា ន។	ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	
សកកដ្នគុពលមនការកាត់	បនយ្ម្រាក់ចំណូលសគុ្្ធរបស់រដឋា	និងមូលដ្ឋា ន	
រាប់សិបលានដគុលាលា រក្គុងមួយឆំ្្ក្គុងរយៈទពលដវង។	អាម្ស័យទលចី	
សកម្មភាពរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋា ន	ការរាត់បង់ម្រាក់ចំណូលអាចរានចំនួនតិ
ចជាង	ឬ្ំនងជាទម្ចចីនជាង។

ប្រសនលាឹកទឆ្្តម្បឆំ្ងនឹងវធិាន
ការទនទះរានន័យថា៖	ចបាប់រដឋា	

នលឹងមិនកំណត់ថា ច្ីម្ក រុង	និងទោនធចីអា
ចរានចបាប់ម្គប់ម្គងការជួលម្បទភ្
អ្វចីទ�ចីយ។

បា្រ/ចាេ់សនលាឹកទឆ្្ត
គំាម្្ទៅទលចី

វធិានការទនទះរានន័យថា៖	ចបាប់រដឋា	
នលឹងមិនកំណត់ថា ច្ីម្ក រុង	និងទោនធចីអា
ចរានចបាប់ម្គប់ម្គងការជួលម្បទភ្
អ្វចីទ�ចីយ។

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សំណ�ើ ប្រ.មតិព្ងើកអំណាចរដ្ឋា ភបិាលមូលដ្ឋា ន បដើម្ើអនុម័តបលើការ្ត រួត្រាពនិិត្យកា
រជលួអចលន្្រព្យជាលំបៅដ្ឋា ន។ លក្ខន្ិកៈផ្ួចបផ្ើម10

សេចក្តីេអំា្

រដិបេធងសំទណចី ម្បជា	
មតិទលខ	10	នឹង

ទធ្វចីឲ្យវបិត្តិលំទៅដ្ឋា នកាន់ដតអាម្កក់ដថ
មទ្ៀត	មិនដមនម្បទសចីរទ�ចីងទ្។	ទមធា
វីដផ្កលំទៅដ្ឋា នដដលរានតមមលាសមរ	
ម្យរានឯកភាពថា	សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	
10	គឺផ្តល់ផលអាម្កក់ទំាងអ្កជួ
លនិងរ្ាស់ផទេទះ	វាអនគុញ្ញា តឲ្យរាន
ការកំណត់បញញាត្តិសម្រាប់ផទេទះដដល
រានសរាជិកម្គរួរារតិចនិងទធ្វចីឲ្យ
អ្កការោិធិបទតយ្យ្្ួលបនទេគុក
ទលចីដផ្កលំទៅដ្ឋា ន	ទដ្យឲ្យពួក
ទគរានសិ្្ធិបដនម្ម្រាក់ឈ្លួផទេទះ។	
សូមទរាទះទឆ្្តម្បឆំ្ងនឹងទលខ	10!

គំា្្រម្្សំទណចី ម្បជាមតិទលខ		
10	ទដចីមបែចីរ្ារអំោចក្គុ	

ងការបទងកចីតការម្គប់ម្គងការជួលទៅក្គុ	
ងសហគមន៍មូលដ្ឋា ន	ទដ្យដ្ក់ដដនកំ
ណត់ម្តឹមម្តរូវម្បចំាឆំ្្ទលចីរ្ាស់ផទេទះ	
ថាអាចដំទ�ចីងមថលាឈ្លួផទេទះរានប៉គុនា្ម ន។		វាជួយរកសាអ្កជួលផទេទះឲ្យទៅផទេទះ	
ជាជាងបងំ្ពួកទគឲ្យចាកទចញ	
ឬកាលា យជាមនគុស្សគា្ម ន ច្ីជម្មក។	
ទលខដប់	ការពារអ្កជួល។	
អ្កគំាម្្៖		គណបក្សម្បជាធិបទតយ្យ	
CALIFORNIA,		
សមគមគិលានគុបបែដ្ឋា ក	California,	
សរាគមម្គរូបទម្ងៀនទៅ	Californian,	
ACLU	of	California,	Housing	
Californiaបោ្ញការពារការជទនលាៀសទចញ	
SEIU	សម្ព័ន្ធ ច្ីម្ក រុងជាតិ	សន្ិរាតភា
ពជាអ្កដឹកនំាម្គចីសទេចីនភាគោងតបូែងមន	
California	ភាគោងតបូែង។

លនៅថ្ងៃទី 18 ដខកក្កដា ្នាំ 2018 
សំល�ើបបជាមតិល�ខ 9 បតូវ្ានដកលចញពី
សន្លឹកល្នោតតាមបញ្ារបស់តុ�ាការកំពូ�រដ្ឋ 

California ។

្រឆំាង
ទ្ទៅទលចីសំទណចី ម្បជាមតិទលខ	10—
ការផួ្ចទផ្ចីមគំនិតមិនល្អដដលនឹងទធ្វចីឲ្យ
វបិត្តិលំទៅដ្ឋា នកាន់ដតអាម្កក់ទ�ចីង
(530)	586-4940
info@Prop10Flaws.com
www.Prop10Flaws.com

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

គំា្្រ
រា្/ចាសទលចីសំទណចី ម្បជាមតិទលខ	
10—សម្ពន្ធសម្រាប់លំទៅដ្ឋា នដដល
រានតមមលាសមរម្យ
(424)	307-5278
team@VoteYesOnProp10.org
www.VoteYesOnProp10.org



10  |	 មគ្គុទ្ទេសក៍ទោងរហ័ស

សំណ�ើ ប្រ.មតិត្ម រូវឲ្យរុគ្គលិករែយនប្ព្រ្យរនាទេ ន់ដផក្វេ័ិយឯកជនបៅ្រចំាការ្រ្រលួ្ររូេ័ពទេ
ក្ងុកឡំងុបពលេ្មាកបធ្វើការ។ លរុរំបាតក់ារ្រ្រលួខេុ្ត រូវមួយចំនួនររេ់និ
បោជក។ លក្ខន្ិកៈផ្ួចបផ្ើម11

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់លនៅល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយហត្ថល�ខាទាមទារ
ចបាប់ដដលអនគុញ្ញា តទអាយនិទោជិតទធ្វចីការគិតទរ៉ាងឈប់សម្រាកទដ្យមិ
នទៅម្បចំាការ្្ួល្ូរស័ពទេនឹងមិនអនគុវត្តចំទពាទះបគុគ្លិកសទនង្្ទះបនាទេ ន់ដផ្
កវស័ិយឯកជនទនាទះទ្។	ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	្ំនងជាផលម្បទោជន៍	
រារទពចីពន្ធទៅរដ្ឋា ភិរាលក្គុងមូលដ្ឋា ន	(ទៅក្គុង្ម្មង់រានតមមលាទាប	
និង្្ួលម្រាក់ចំណូលខ្ពស់)	រានសកា្ត នគុពលក្គុងចំនួនរាប់សិបលានដគុលាលា រជា	
ទរៀងរាល់ឆំ្្។

រដិបេធ សំទណចី ម្បជាមតិ	ទលខ	11	
មិន្្ួលរាន្�្ចីករណ៍ម្បឆំ្ងទ្។

គំា្្រម្្នឹងទធ្វចីឲ្យរដឋា	California	
ម្បឈមនឹងទម្គាទះមហន្តរាយជា	

ញឹកញាប់។	សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	
11	ធានាថាអ្កសទនង្្ទះបឋម	និង
ភ្ាក់ង្រគិលានសទនង្្ទះម្តរូវរានបង់ប្
រាក់ឲ្យ	ទដចីមបែចីអាចទាក់្ងពួកទគរាន	
អំ�គុងទពលឈប់សម្រាក	ទដចីមបែចីសទនង្្ទះជចី
វតិផ្ល់ការបណ្គុ ទះបោ្លឲ្យពួកទគដដល
ម្តរូវតាមស្តង់ដ្រ	ភ្ាក់ង្រម្គប់ម្គងទម្គាទះ
អាសន្សហព័ន្ធ (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA) និ
ងការម្គប់ដណ្ត ប់ទលចីសគុខភាពផលាូវចិត្ត
ជាចំារាច់។	ទៅក្គុងការសទនង្្ទះបនាទេ ន់	
មនគុស្សអាចរស់	ឬរាលា ប់ក្គុងរយៈទពលដត
ប៉គុនា្ម នវនិា ច្ីដតប៉គុទោ្ណ ទះ	។	សូមគំាម្្ទលខ	
11!	វាជាសគុភវនិិច្័យ។

សេចក្តីេអំា្

ប្រឆំ្ង។	ការទរាទះទឆ្្តម្បឆំ្ងទលចី
វធិានការទនទះរានន័យថា	៖	ម្ក រុ

មហ៊គុនរថយន្តសទនង្្ទះបនាទេ ន់ឯកជនម្តរូវ
ទគារពតាមចបាប់ការង្រសម្រាប់ឧសសាហ
កម្មទនទះ។	អាម្ស័យទលចីការសទម្មចនាទព
លថ្មចីៗទនទះរបស់តគុលាការ	ចបាប់ទំាងទនទះ
នឹងតម្មរូវឲ្យម្ក រុមហ៊គុនរថយន្តសទនង្្ទះប
នាទេ ន់ឯកជន	ផ្ល់ឲ្យអ្កសទនង្្ទះបឋម	និ
ងភ្ាក់ង្រគិលានសទនង្្ទះនូវការហូបអា
ហារទៅទរ៉ាងទផ្សង	និងទរ៉ាងសម្រាក	
ដដលមិនអាចរោំនទដ្យការទៅតាមទលខ	
911។

បា្រ/ចាេ់ សនលាឹកទឆ្្តគំាម្្ទៅទលចីវធិា
នការទនទះរានន័យថា	៖	ម្ក រុមហ៊គុនរថយ	
ន្តសទនង្្ទះបនាទេ ន់ឯកជនអាចបន្តការអ
នគុវត្តរបស់ពួកទគទដ្យរានអ្កស	
ទនង្្ទះបឋម	(EMTs)	និងភ្ាក់ង្រគិលា
នសទនង្្ទះម្បចំាការទៅទពលហូបអា
ហារ	និងទៅទរ៉ាងសម្រាកទដចីមបែចីទឆលាចីយ
តបនឹងការទៅតាមទលខ	911។	ម្ក រុម
ហ៊គុនរថយន្តសទនង្្ទះបនាទេ ន់ឯកជននឹង
អាចបូ្រកាលវភិាគសម្រាប់ហូបអាហារ	
និងទរ៉ាងសម្រាកដដលម្តរូវរានរោំន
ទដ្យការទៅតាមទលខ	911។

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

មគ្គបុ្រ ទេេកប៍ោងរហេ័

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់លនៅល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយហត្ថល�ខាទាមទារ
បទងកចីតតម្មរូវការអបបែបររាសម្រាប់ការដ្ក់ឃំាង	សត្វកសិដ្ឋា នជាក់លាក់។	ហាម
ឃាត់ការលក់រាច់និងផលិតផលស៊គុតពចីសត្វ	ដដលម្តរូវរានបងំ្្ងទដ្យមិនអនគុ
វត្តតាមចបាប់។	ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	សកកដ្នគុពលមនការថយចគុទះចំណូលព
ន្ធរដឋាទលចីម្រាក់ចំណូលរពចីអាជចីវកម្មកសិដ្ឋា ន	្ំនងជាទម្ចចីនជាងប៉គុនា្ម នលានដគុលាលា រ
ក្គុងមួយឆំ្្ទ�ចីយ។	រដឋាចំោយម្រាក់រហូតដល់	$10	លានដគុលាលា រ	ក្គុងមួយឆំ្្ទដចី
មបែចីអនគុវត្តវធិានការទនទះ។

ប្រ សនលាឹកទឆ្្តម្បឆំ្ងនឹងវធិានការទនទះរានន័យថា	៖	លក្ខណ្ត
ម្មរូវការក្គុងការផ្ល់លំហអបបែបររាបច្គុ
បបែន្សម្រាប់ការឃគុំរាន់ពង	ម្ជរូកទផចីម	
និងកូនទគាចិញ្ឹមសម្រាប់យករាច់	
នឹងបន្តអនគុវត្ត។	ការហាមឃាត់បច្គុបបែ
ន្ទលចីអាជចីវកម្មទៅក្គុងរដឋា	California	
ដដលលក់ស៊គុតដដលមិនបំទពញតាម
លក្ខណ្តម្មរូវស្ចីពចីលំហសម្រាប់រាន់	
នឹងបន្តរានម្បសិ្្ធភាព។

បា្រ/ចាេ់ សនលាឹកទឆ្្តគំាម្្ទលចី
វធិានការទនទះរានន័យថា	៖	នឹងរា
នលក្ខណ្ទាមទារថ្មចីតិចតួចបំផគុ
តចំទពាទះកសិករ	ក្គុងការផ្ល់លំហ
បដនម្សម្រាប់រាន់ពង	ម្ជរូកពូជ	
និងកូនទគាសម្រាប់យករាច់។	
អាជចីវកម្មទៅរដឋា	California	
នឹងម្តរូវរានហាមឃាត់ការលក់ស៊គុត	
ឬរាច់ម្ជរូកមិនទាន់ចម្អិន	
ឬរាច់កូនទគាដដលមកពចីទគាក្គុងទម្កាល	
ដដលមិនរានលក្ណៈសម្រាប់យករា
ច់ម្សបតាមលក្ខណ្តម្មរូវទំាងទនទះ។	

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សំណ�ើ ប្រ.មតិរបងកើតេ្ដង់ដ្រែ្មើេ្មារ់ការដ្កឃំ់ាងេត្វកេិដ្ឋា នជាកល់ាក ់ហាមឃា
តក់ារលកផ់លិតផលមិនអនុវតរ្ាមចបារ់។ លក្ខន្ិកៈផ្ួចបផ្ើម។12

សេចក្តីេអំា្

រដិបេធ ភាពរាហា
វយង់ឃង្

ទនទះកបែត់ចំទពាទះឧសសាហកម្មស៊គុត	
សត្វ	និងអ្កទរាទះទឆ្្ត។	ពលរដឋា	
California	រានទរាទះទឆ្្តទដចីមបែចីម្ប
ឆំ្ងនឹងការចិញ្ឹមសត្វក្គុងម្្ រុងកាល
ពចីឆំ្្	2015។	វធិានការទឃារទៅទនទះ	
ទធ្វចីឲ្យការចិញ្ឹមសត្វក្គុងម្្ រុងរានភាព
ម្សបចបាប់ោ៉ងទហាចោស់ដល់ឆ្
នំា	2022!	ទហចីយរាន់រាន្ំហំម្តឹមដតមួ
យហ្វចីតបួនម្ជ រុងដតប៉គុទោ្ណ ទះ។	ទរាទះទឆ្្ត	
បប្ាំង	ទៅនឹងភាពទឃារទៅទលចីស
ត្វក្គុងកសិដ្ឋា នទដ្យការទរាទះទឆ្្ត	
បប្ាំងនឹងសំទណចី ម្បជាមតិទលខ	12	។	
www.StopTheRottenEggInitiative.org

គំា្្រម្្។	ការឃគុំឃំាងកូនទគា	
ម្ជរូកបង្ក ត់	និងរាន់កំពគុងព

ងទៅក្គុងម្្ រុងតូចគឺជាអំទពចីទឃារទៅ។	
ផលិតផលរានមកពចីសត្វរង គ្ុក្ទវ្
នាទំាងទនទះប៉ទះពាល់ដល់សគុវត្ិភាពអា
ហារ។	សូមគំាម្្សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	
12	៖	ម្គរូទព្្យបសគុសត្វទៅរដឋា	
California	ជិត	500	នាក់,	ASPCA,	
សង្មមនគុស្សធម៌មនសហរដឋាអាទមរកិ,	
ម្គរួរារកសិករ	និង ច្ីជម្មកសត្វទៅរដឋា	
California	មជ្ឈមណ្លអាហារសគុវត្ិ
ភាពសគុ្្ធដតគំាម្្ម្បជាមតិទនទះ។

គំា្្រ
Californians	for	Emergency	
Preparedness	and	Safety

2350	Kerner	Boulevard,
Suite	250
San	Rafael,	CA	94901
(916)	836-4301
info@YESon11.org
www.YESon11.org

្រឆំាង
មិនរានព័ត៌រាន្ំនាក់្ំនងម្តរូវរានផ្ត
ល់ជូនទ្។

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

្រឆំាង
Bradley	Miller
ពលរដឋា	California	
ម្បឆំ្ងនឹងភាពទឃារទៅ	
ការដ្ក់ម្្ រុង	និងការដកលាងបនលាំ

P.O.	Box	3577
San	Rafael,	CA	94912
(855)	NO	CAGES	(662-2437)
INFO@NoOnProposition12.org
www.NoOnProposition12.org

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

គំា្្រ
Crystal	Moreland
Prevent	Cruelty	California	
Coalition

119	North	Fairfax	Ave.	#613
Los	Angeles,	CA	90036
(323)	937-0600
info@preventcrueltyca.com
preventcrueltyca.com
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សមូពនិិត្យមមើលស្ថា នភាពអ្នកមោះម ្្ន តរបស់អ្នកមៅមលើអ៊ើនធឺណិត
សូមមមើលទំព័រស្ថា នភាព My Voter Status មៅមលើវបិស្យរបស់រដ្ឋ
មលខាធិការតាមអាសយដ្្ឋ ន VoterStatus.sos.ca.gov ដដលអ្នកអាច
ពិនិត្យមមើលស្ថា នភាពអ្នកមោះម ្្ន តរបស់អ្នក ដសវែងរកកដនលែងមោះម ្្ន ត 
ឬមណ្ឌ លមោះម ្្ន តរបស់អ្នក និងព័ត៌មានជាម្ចើនមទៀត។

ម្បើ្ោស់  My Voter Status មដើម ើ្ ៖
• មមើលថា អ្នកោនចុះម ម្ ះមដើម ើ្មោះម ្្ន តម�ើយឬមៅ មបើោនចុះរចួម�ើយ មតើមៅក្នុងមខានធើមួយណា
• ពិនិត្យមមើលចំណង់ចំណូលចិត្តគណបក្សនមោោយអាទិភាពរបស់អ្នក
• ដសវែងរកទើកដនលែងមោះម ្្ន តរបស់អ្នក
• រកមមើលមណ្ឌ លមោះម ្្ន ត (ស្មាប់អ្នកមោះម ្្ន តដដលរស់មៅក្នុងមខានធើ Madera, Napa, Nevada, Sacramento, 

និង San Mateo)
• ដសវែងរក្ពរឹត្តិការណ៍មោះម ្្ន តនាអនាគតមៅក្នុងមូលដ្្ឋ នរបស់អ្នក
• ទទួលោនមគុ្មទទេសក៍ស្មាប់ព័ត៌មានអ្នកមោះម ្្ន ត (VIG) តាមអុើដមែលមុនការមោះម ្្ន តទូទំាងរដ្ឋនើមួយៗ
• ដសវែងរកព័ត៌មានទាក់ទងស្មាប់ការោិល័យការមោះម ្្ន តមខានធើរបស់អ្នក
• សូមពិនិត្យមមើលស្ថា នភាពមោះម ្្ន តតាមសំបុ្ត ឬ សនលែរឹកម ្្ន តបមណា្ត ះអាសន្នរបស់អ្នក

ពត័ម៌ានថ្ងៃមោះម ្្ន ត
កន ល្ែងបោះប ន្ោ ត ្ិងមណ្ឌ លបោះប ន្ោ តប�ើកពើប ោ៉ ង 7:00 ពពរឹកដល់ប ោ៉ ង 8:00 យ�់បៅថ ង្ៃអង្គា រ ទើ 6 នែវចិ្ិកា។  
ព�សិ្ប�ើអនោកោ្មកតពមង់ជួរមុ្ប ោ៉ ង 8:00 យ�់អនោកបៅនតអាចបោះប ន្ោ តោ្។ បដើម ើ្នសវែងរកកន ល្ែងបោះប ន្ោ ត 
ឬមណ្ឌ លបោះប ន្ោ តរ�ស់អនោក ៖

 ពិនិត្យមមើលមគុ្មទទេសក៍ស្មាប់ព័ត៌មានអ្នកមោះម ្្ន ត ដដលមនន្តើមរៀបចំការមោះម ្្ន ត្បចំាមខានធើោនម ញ្ើមៅអ្នក

 ទូរសពទេមៅមលខ (888) 345-4917

 តាមអុើនធឺណិតតាមអាសយដ្្ឋ ន www.sos.ca.gov/elections/polling-place ឬ VoterStatus.sos.ca.gov

 សរមសរអតថាបទ Vote មៅ GOVOTE (468683)

 ទាញយកកមមវធិើ “Vote California” ស្មាប់ទូរសពទេទំមនើប (អាចរកោនមៅតាម iOS និង Android stores)

អ្នកបរចិ្ចា គកពំលូៗទទំូាងរដ្ឋ មបក្ខជន និងវធិានការសន្លឹកម ្្ន ត
មៅមពលគណៈកមមការ (មនុស្សមា្ន ក់ ឬ្ក រុមមនុស្សដដលទទួល្ោក់ ឬចំណាយ្ោក់ក្នុងមោលបំណងជះឥទ្ិពលមលើអ្នកមោះម ្្ន
តឲ្យោំ្ទ ឬ្ប្ំងនរឹងមបក្ខជន ឬវធិានការននសនលែរឹកម ្្ន ត) ោំ្ទ ឬ្ប្ំងនរឹងវធិានការននសនលែរឹកម ្្ន
ត ឬមបក្ខជន និងរក្ោក់ោនោែ ងតិច $1 លានដុលាលែ រ គណៈកមមការ្តរូវដតរាយការណ៍អ្នកបរចិាចា គ
កំពូលៗរបស់ខលែួនចំនួន 10 នាក់ មៅគណៈគណកមមការអនុវត្តន៍នមោោយយុត្តិធម៍រដ្ឋ California 
(California Fair Political Practices Commission, FPPC)។ គណៈកមមការ្តរូវមធវែើបចចាុប្ន្នភាពប
ញ្ើម ម្ ះកំពូលទំាង 10 មៅមពលមានការផ្លែ ស់ប្តូរ។
បញ្ើទំាងមនះអាចរកោនមៅមលើវ ុបឹនសយត៍របស់ FPPC  
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html

ខាងល�ើ
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ ផ្តល់ការអនុញ្ញា តប័ណ្ណកម្ចីដ�ចីម្ចីផ្តល់មូលនិធិ�ល់កម្មវធិចីជំនួយលំដៅ
ដ្ឋា នជាកល់ាក។់
លក្ខន្តិកៈអង្គនចីតបិញ ញាត្ត។ិ1

ចំណងដជចីង និងដេចក្តចីេដង្ខបផ្ូវការ  បានដរៀបចំដដ្យអគ្គដមធាវ ី

ជចីវបបវត្តិ
លំនៅដ្ឋា នគឺមានតម ល្ៃម ល្ៃនៅ California។ 
លំជៅដ្ឋា នជៅ California មានតម ល្ៃម ល្ៃជាងភា
គជ្ចើនមន្បជេេជ្សេងជេៀតជាយូរ្កជ�ើយ។  
ខណៈជេលដែលកត្្ជាជ្ចើនមានតួនាេើក្នុងកា
រចំណាយជលើលំជៅដ្ឋា នខ្ពេ់របេ់ California 
អ្ើដែលេំខាន់បំ ន្ុតជនាះគឺការខ្ះ 

ខាតលំជៅដ្ឋា នជាេិជេេជៅក្នុងេ�គ្
ន៍ជ្្រេ ន្ុ្េ។ កង្ះខាតលំជៅដ្ឋា នមានន័យ
ថា្គរួសារដែលមានបំណងចង់រេ់ជៅក្នុងរែឋា
ជនះ្បកួត្បដ�ងេ្មាប់លំជៅដ្ឋា នដែលមា
នកំណត់។ ការ្បកួត្បដ�ងជនះបជងកើនតម ល្ៃ
្្ះ និងការ�ួល។ េេ្ម ង្ៃ្្ះជា្ធ្យ្របេ់ 
California មានតម ល្ៃ 2.5 ែងជា្ធ្យ្។ 

• អននុញ្ញា តឱ្យជ្បើប័ណ្ណក្្ើកាតេ្កិច្េូជៅចំនួន $4 ពា
ន់លានែនុលាលៃ រជែើ្ ើ្្្ល់្ូលនិធិែល់ក្្មវធិើលំជៅដ្ឋា ន
ដែលមាន្សាប់។

• រាប់បញ្ូល $1.5 ពាន់លានែនុលាលៃ រេ្មាប់ក្្មវធិើ 
លំជៅដ្ឋា នេ្មាប់េ�នុ្គរួសារ (Multifamily 
Housing Program) ដែលមាន្រាក់ ចំណូលទាប 
ចំនួន $1 ពាន់លានែនុលាលៃ រេ្មាប់ ្រាក់ក្្ើ ជែើ្ ើ្ 
�ួយែល់អតើតយនុេ្ធ�នេិញ កេិដ្ឋា ននិងលំជៅដ្ឋា ន 
ចំនួន $450 លានែនុលាលៃ រ េ្មាប់គជ្មាងសាងេង់ លំ
ជៅដ្ឋា នដែលមានលំជៅដ្ឋា នជា្តង់េនុើតចំនួន $300 
លានែនុលាលៃ រេ្មាប់ ក្្មវធិើលំជៅដ្ឋា នរបេ់ កេិករ 
(farmworker housing program) និង ចំនួន $300 
លានែនុលាលៃ រេ្មាប់្្ះ្លិត និង្្ះចល័ត។

• ្្ល់�ំនួយលំជៅដ្ឋា នេ្្
រាប់អ្កេិញ �ិរញញាប្ទាន 
ជ�ដ្ឋា រចនាេ ្្ព័ន្ធ 
និង�ំនួយ្ូ្្្ងជែើ្ ើ្េ្ងើក េ្នុក
លំជៅដ្ឋា នដែលមានតម ល្ៃេ្រ្្យ។

• អននុប្ទាន្រាក់ចំណូលេើ្ូលនិធិេូជៅជែើ្ ើ្េង 
បំណនុ លក្្ើ េ្មាប់ក្្មវធិើដែលមាន្សាប់ដែល 
គ្្ម ន្រាក់ចំណូល ឬ្រាក់ចំណូល្ិន្គប់្គ្ន់។

ដេចក្តចីេដង្ខបននការបា៉ា ន់បបមាណរបេ់ការវភិាគអង្គ
និតបិញ ញាត្តនិនរ�ឋាេទុ្ធ និងផលប៉ាះពាល់សារដ�ចី�ន្ធរប
េ់រដ្ឋា ភបិាលក្ងុតបំន់៖
• បជងកើនតម ល្ៃមនការបង់ េងប័ណ្ណក្្ើរែឋា ជា្ធ្យ្ 
្បដ�ល $170 លានជាជរៀងរាល់ឆំ្្ជលើេេើ 35 
ឆំ្្។ ្ូលនិធិប័ណ្ណក្្ើទំាងជនះនឹង្តរូវរានជ្បើជែើ្ ើ្្្
ល់លំជៅដ្ឋា នមានតម ល្ៃេ្រ្្យ។

ការវភិាគដដ្យអក្វភិាគអង្គនចីតបិញ ញាត្តិ

ការណោះណ ន្ោ តចងុណបកាយដកឹនំាណោយអង្គនើត្ិរញ ្ញត ្ណិៅ ចបា្់រប្ទឹ ្ធសភា (Senate Bill, SB) 3 (សណំ�ើ ប្រជាមត ិ1)
(ជំ្ កូ 365, លក្ខន ្កិៈ ន្ោំ  2017)

្េឹេ្ធេភា៖  រាេ/ចាេ 30 ជេ 8

រែឋាេភា៖  រាេ/ចាេ 56 ជេ 21

អត្ថបទមនវធិានការននះអាចរកន�ើញនៅនលើនគហទំព័រ’រដឋានលខាធិការនៅ  
http://voterguide.sos.ca.gov  ។

ការប៉ា ន់ស្មា នចំណាយនលើប័ណ្ណក្្ើរបស់រដឋា
រានអននុញ្ញា តជលើការខ្ើ្្មើ $4 ពាន់លានែនុលាលៃ រ
ម ល្ៃ្បចំាឆំ្្ជា្ធ្យ្ េ្មាប់បង់េងប័ណ្ណក្្ើ $170 លានែនុលាលៃ រ
អំឡនុងជេលមនការេងវញិេំនងជា 35 ឆំ្្
្បភេមនការេងវញិ ្រាក់ចំណូលេន្ធេូជៅ
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ការ�ួល្បចំាដខជា្ធ្យ្ជៅCalifornia 
គឺ្បដ�ល 50 ភាគរយខ្ពេ់ជាងជៅេូទំា 
ង្បជេេ។ 
ការកស្ងលំនៅដ្ឋា ន្ួយចំនួន
្ូលនិធិក្មាវធិើលំនៅដ្ឋា នរបស់រ
ដឋា។ ក្នុងរយៈជេលជាជ្ចើនឆំ្្មាន្្ះ 
និង្្ះដលង្្បដ�ល 100,000 
្តរូវរានសាងេង់ជៅ California។ ភាគជ្ចើ
នមនលំជៅដ្ឋា នទំាងជនះ្តរូវរានសាងេង់ទំា
ង្េ រុងជដ្យ្រាក់ែនុលាលៃ រឯក�ន។ ក៏ប៉នុដន្ អ្
កខលៃះេេួលរាន�ំនួយ�ិរញញាវត្នុេើរដ្ឋា ភិរាល 
េ�េ័ន្ធ រែឋា ឬរដ្ឋា ភិរាល្ូលដ្ឋា ន។ ក្នុងក
រណើ ទំាងជនះរែឋា្្ល់�ូនរដ្ឋា ភិរាល្ូលដ្ឋា ន 
្ិនរក្រាក់ចំជណញ និងអ្កអភិវឌ្ឍន៍ឯក�ន
ដែលមាន�ំនួយឥតេំណងឬ្រាក់ក្្ើដែល
មានតម ល្ៃទាបជែើ្ ើ្្្ល់្ូលនិធិែល់ដ្្ក្ួយ
មន ម ល្ៃជែើ្សាងេង់របេ់្្ះេដ្្ង។ ជាេូជៅ
លំជៅដ្ឋា នដែលរានសាងេង់ជា្ួយនឹង្ូល
និធិទំាងជនះ្តរូវដតលក់ ឬ�ួលឱ្យេលរែឋារេ់ជៅ 
California ដែលមាន្រាក់ចំណូលទាប។ ដ្្ក
្ួយមន្្ះេដ្្ងដែលរានកសាងជដ្យ្ូលនិ
ធិរែឋា្តរូវរានេនុកជចា
លេ្មាប់េលរែឋារ
េ់ជៅ California។ 
ខណៈជេលដែលរែឋា
ជា្បវតិ្សា្េ្្ ិនរា
ន្្ល់្ូលនិធិបន្េ 

្មាប់ក្្មវធិើលំជៅដ្ឋា នទំាងជនះ California 
េេួលរាន្បដ�ល$2 ពាន់លាន ែនុលាលៃ រជាជរៀង
រាល់ឆំ្្េើរដ្ឋា ភិរាលេ�េ័ន្ធជែើ្ ើ្គំ្្េែល់គ 
ជ្មាងទំាងជនះ។
ក្មាវធិើឥណទានលំនៅដ្ឋា នសម្មាប់អតើតយុទ្ធ
ជន។ ក្្មវធិើក្្ើឥណទានលំជៅដ្ឋា ន អតើតយនុ
េ្ធ�ន្្ល់្រាក់ក្្ើេិញ្្ះែល់អតើតយនុេ្ធ�នដែ
លមានេិេ្ធិ រ ួ្ ទំាងអតើតយនុេ្ធ�នដែល្ិនអាច
មានលកខេណៈេ្្តិ្្គប់្គ្ន់េ្មាប់្រាក់ក
្្ើេិញ្្ះ។ ជ្កា្ក្្មវធិើជនះ រែឋាលក់ប័ណ្ណក្្ើេូ
ជៅែល់វនិិជោគិនជ�ើយជ្បើ្រាេ់្ូលនិធិជែើ 
្ ើ្្្ល់្រាក់ក្្ើែល់អតើតយនុេ្ធ�នជែើ្ ើ្េិញ្្ះ 
។ អតើតយនុេ្ធ�នចូលរ ួ្ េូទាត់េងរែឋាេ្មាប់ 
្រាក់ក្្ើេិញ្្ះទំាងជនះ។ ្ូលនិធិទំាងជនះ្តរូវ
រានជ្បើជែើ្ ើ្េងប័ណ្ណក្្ើ។ 

ដេចក្តចីដេ្ចីចបាប់
ប័ណ្ណក្្ើកាតព្វកិច្ទូនៅ ម្ាើសម្មាប់លំនៅដ្ឋា ន។ 
វធិានការជនះអននុញ្ញា តឱ្យរែឋាលក់ប័ណ្ណក្្ើកាតេ្
កិច្េូជៅចំនួន $4 ពាន់លានែនុលាលៃ រេ្មាប់ក្្មវ ិ
ធើលំជៅដ្ឋា នជ្សេងៗ។ (េ្មាប់េ័ត៌មានបដន្្ អំ

ផល្់ការអនញុ្្ញត្័រ� ្ណកម្ើណដើម្ើផល្់មលូនធិិដល់កម្មវធិើជនំយួលំណៅ
ោឋា នជាកល់ាក។់ 

លក្ខន ្កិៈអង្គនើត្ិរញ ្ញត ្។ិ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

1

របូភាពនលខ 1

ការនសនើសំុនម្បើម្បស់្ូលនិធិប័ណ្ណក្្ើ
(ខ្ទង�់ាន)
ម្បនេទ ចំនួន

ក្មាវធិើលំនៅដ្ឋា នរដឋា 
ក្្មវធិើលំជៅដ្ឋា នេ�នុ្គរួសារតម ល្ៃេ្រ្្យ  $1,800
ក្្មវធិើជ�ដ្ឋា រចនាេ ្្ព័ន្ធ  450

ក្្មវធិើម្ាេ់លំជៅដ្ឋា ន  450

ក្្មវធិើលំជៅដ្ឋា នរបេ់កេិករ  300

  េរ នុបរង ($3,000)

ក្មាវធិើលំនៅដ្ឋា នអតើតយុទ្ធជន 
្រាក់ក្្ើេិញអតើតយនុេ្ធ�ន  $1,000

សរបុ $4,000
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ ផល្់ការអនញុ្្ញត្័រ� ្ណកម្ើណដើម្ើផល្់មលូនធិិដល់កម្មវធិើជនំយួលំណៅ
ោឋា នជាកល់ាក។់
លក្ខន ្កិៈអង្គនើត្ិរញ ្ញត ្។ិ1

េើការជ្បើប័ណ្ណក្្ើរបេ់រែឋាេូ្ជ ើ្ល "េិែឋាភាេេូ
ជៅមនបំណនុ លប័ណ្ណក្្ើរបេ់រែឋា" ជៅជ្្កខាង 
ជ្កាយក្នុង្គ្ជេេក៍ជនះ។ ) 

ការដបបចីមូលនិធិ
ែូចរានបង្ហា ញក្នុងរបូភាេេើ 1, វធិានការជនះ្្
ល់នូវការ្្ល់្ូលនិធិប័ណ្ណក្្ើេ្មាប់ក្្មវធិើ 
្្ះជាជ្ចើន ដែល្តរូវរានេិេណ៌នាែូចខាងជ្កា
្ជៅក្នុងល្ិ្តបដន្្ ជេៀត។
ក្មាវធិើលំនៅដ្ឋា នរដឋា។ វធិានការជនះ្្ល់ $3 
ពាន់លានែនុលាលៃ រេ្មាប់ក្្មវធិើលំជៅដ្ឋា នរែឋាជា
ជ្ចើន។ ែំជណើ រការេើការលក់ប័ណ្ណក្្ើនឹង្តរូវ ្្ដ
ល់�ូនអ្កជេ្ើេនុំក្្មវធិើ—រដ្ឋា ភិរាល្ូលដ្ឋា ន 
អង្ការ្ិនដេង្រក្រាក់ចំជណញ 
និងអ្កអភិវឌ្ឍឯក�ន—ត្្រយៈត្្រយៈែំ
ជណើ រការ្បកួត្បដ�ង្គប់្គងជដ្យរែឋា។ 

• ក្មាវធិើលំនៅដ្ឋា នពហុម្គរួស្រដដលមា
នតម ល្ៃស្រ្្យ។ វធិានការជនះ្្ល់្រាក់ 
$1.8 ពាន់លានែនុលាលៃ រជែើ្ ើ្សាងេង់ 
ឬ�ួេ�នុលគជ្មាងលំជៅដ្ឋា ន�ួល។ 
ែូចជាេំណង់អាផាត្ិន។ ក្្មវធិើទំាងជនះ
ជាេូជៅ្្ល់ឱ្យរដ្ឋា ភិរាល្ូលដ្ឋា នអង្ការ
្ិនដេង្រក្រាក់ចំជណញ និងអ្កអភិវឌ្ឍ
ន៍ឯក�នដែលមាន្រាក់ក្្ើការ្រាក់ទាប
ជែើ្ ើ្្្ល់្ូលនិធិដ្្កមនការចំណាយជលើ
ការសាងេង់។ ជាការផាលៃ េ់បូ្រ គជ្មាង្តរូ
វរកសាេនុនេ្មាប់្គរួសារដែលមានចំណូល
ទាបេ្មាប់រយៈជេល្ួយ 55 ឆំ្្។ 

• ក្មាវធិើនហដ្ឋា រចនាស្័្ន្ធ។ 
វធិានការជនះ្្ល់្រាក់ចំនួន $450 លា
នែនុលាលៃ រែល់ក្្មវធិើដែលកសាងលំជៅ
ដ្ឋា នជៅត្្តំបន់េើ្ក រុងដែលមាន្សា
ប់ និងជៅដក្រការែឹក�ញូ្នសាធារណៈ។ 
្ូលនិធិជនះក៏នឹង្្ល់្រាក់ក្្ើនិង�ំ
នួយឥតេំណងេ្មាប់គជ្មាងជា

ជ្ចើនដែលគំ្្េែល់លំជៅដ្ឋា នែូច
ជាេួនចបារ និងេឹក្បេ័ន្ធលូបងហាូរេឹក 
និងជ�ដ្ឋា រចនាេ ្្ព័ន្ធែឹក�ញូ្ន។

• ក្មាវធិើម្ាស់ផ្ះ។ វធិានការជនះ្្ល់ឱ្យចំនួន 
$450 លានែនុលាលៃ រជែើ្ ើ្ជលើកេឹកចិត្ម្ា
េ់្្ះេ្មាប់អ្កេិញ្្ះដែលមាន្រាក់ចំ
ណូលទាប និង្ធ្យ្។ ភាគជ្ចើនមន្វកិា
្តរូវរានជ្បើជែើ្ ើ្្្ល់�ំនួយេូទាត់ែល់អ្
កេិញ្្ះជលើកែំបូងត្្រយៈការ្រាក់ក្្ើ 
ឬ្រាក់�ំនួយទាប។ ជលើេេើជនះជេៀតវធិាន
ការជនះ្្ល់្វកិាជែើ្ ើ្�ួយ្គរួសារដែលមា
ន្រាក់ចំណូលទាប និង្ធ្យ្ជែើ្ ើ្សាង
េង់្្ះផ្ាល់ខលៃួន។ 

• ក្មាវធិើលំនៅដ្ឋា នរបស់កសិករ។ 
វធិានការជនះ ្្ដល់ $300 លានែនុលាលៃ រនិង�ំ
នួយឥតេំណង្រាក់ក្្ើជែើ្ ើ្សាងេង់លំ
ជៅដ្ឋា នេ្មាប់កេិករ។ ្ូលនិធិក្្មវធិើគួ
រដតជ្បើេ្មាប់ទំាងការ�ួល និង្្ះដែលកា
ន់កាប់ជដ្យម្ាេ់្្ះ។

ក្មាវធិើលំនៅដ្ឋា នអតើតយុទ្ធជន។ 
វធិានការជនះក៏ ្្ដល់ $1 ពាន់លានែនុលាលៃ រេ្មា
ប់�ំនួយ្រាក់ក្្ើេិញ្្ះែល់អតើតយនុេ្ធ�ន។ 
អតើតយនុេ្ធចនេូជៅជ្បើក្្ើទំាងជនះជែើ្ ើ្េិញលំ
ជៅដ្ឋា ន្គរួសារ ខនុនែូ កេិដ្ឋា ន និង្្ះចល័ត។ 

ឥទ្ធ�ិលននសារដ�ចី�ន្ធ
តម ល្ៃប័ណ្ណក្្ើសម្មាប់ក្មាវធិើលំនៅដ្ឋា នរដឋា។  
វធិានការជនះនឹងអននុញ្ញា តឱ្យរែឋាខ្ើ្រាក់រ�ូតែល់
ជៅ $3 ពាន់លានែនុលាលៃ រជដ្យលក់ប័ណ្ណក្្ើកា
តេ្កិច្េូជៅែល់វនិិជោគិន ដែលនឹង្តរូវេង
ជដ្យការ្រាក់េើ្ូលនិធិេូជៅរបេ់រែឋា។ តម ល្ៃប័
ណ្ណក្្ើទំាងជនះនឹងអា្េ័យជលើកត្្ជ្សេងៗ 
—ែូចជាអ្ត្ការ្រាក់ក្នុង្បេិេ្ធ  
ភាេជៅជេលដែលេួកជគ្តរូវរានលក់ 
ជេលជវលាមនការលក់ប័ណ្ណក្្ើ 
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វភិាគដដ្យអក្វភិាគអង្គនិតបិញ ញាត្ត ិ បន្ដ

និងរយៈជេលដែល្តរូវេងេួកជគ។ ជយើ
ងរ៉ាន់សា្ម នថាការចំណាយចំជពាះអ្កបង់
េន្ធជែើ្ ើ្េងបំណនុ លនឹងមានជា្ធ្យ្ 
ម្បដហល $170 លានដុលាលៃ រជានរៀងរាល់
ឆ្នំ សម្មាប់រយៈនពល 35 ឆ្នំ —េរ នុបចំនួន 
$5,9 ពាន់លានែនុលាលៃ រជែើ្ ើ្េងទំាងជែើ្ 
($3 ពាន់លានែនុលាលៃ រ) និងការ្រាក់ ($2,9 
ពាន់លានែនុលាលៃ រ)។ ចំនួនេឹក្រាក់ជនះគឺ្បដ�
ល្ួយភាគែប់មន 1 ភាគរយមន្ូលនិធិ្វកិាេូ
ជៅរបេ់រែឋា។ 
តម ល្ៃប័ណ្ណក្្ើសម្មាប់ក្មាវធិើលំនៅដ្ឋា នអតើត
យុទ្ធជន។ វធិានការជនះនឹងអននុញ្ញា តឱ្យរែឋាខ្ើរ�ូ
តែល់ $1 ពាន់លានែនុលាលៃ រជដ្យលក់បំណនុ ល
កាតេ្កិច្េូជៅែល់វនិិជោគិន។ អតើតយនុេ្ធ�ន
ចូលរ ួ្ ក្នុងក្្មវធិើក្្ើេិញ្្ះនឹងជធ្ើឱ្យការេូទាត់
្បចំាដខែល់រែឋា។ អននុញ្ញា តឱ្យរែឋាេងបំណនុ ល។ 
ការេូទាត់ទំាងជនះដតងដត្គបែណ្ប់ចំនួនេឹក 
្រាក់ដែល�ំពាក់ជលើតម ល្ៃប័ណ្ណ មានន័យថាក្្មវ ិ
ធើជនះដតងដតែំជណើ រការជដ្យគ្្ម នការចំណាយ
ជដ្យផ្ាល់ែល់រែឋា។
នតើ្នុស្សប៉ាុនាមា ននាក់ដដលវធិានការអា
ចជួយបន? ្វកិាេើវធិានការជនះជាេូជៅ
នឹង្តរូវរានជ្បើរ ួ្ គ្្ជា្ួយ្រាក់រដ្ឋា ភិរា
លែមេជេៀតជែើ្ ើ្្្ល់�ំនួយលំជៅដ្ឋា ន។ 
ក្នុងករណើ ជាជ្ចើន វធិានការជនះនឹងអននុញ្ញា
តឱ្យរែឋាេេួលរាន្ូលនិធិបដន្្ េើេ�េ័ន្ធ

ផល្់ការអនញុ្្ញត្័រ� ្ណកម្ើណដើម្ើផល្់មលូនធិិដល់កម្មវធិើជនំយួលំណៅ
ោឋា នជាកល់ាក។់ 

លក្ខន ្កិៈអង្គនើត្ិរញ ្ញត ្។ិ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

1

េ្មាប់ លំជៅដ្ឋា នដែលមានតម ល្ៃេ្រ្្យ។ 
េរ នុបជៅ ្ូលនិធិប័ណ្ណក្្ើ ជនះនឹង្្ល់ការឧប
ត្្ ្ភធន្បចំាឆំ្្ែល់្គរួសារកេិករច្្ រុះរ�ូតែ
ល់ 30,000 និង្គរួសារកេិករចំនួន 7,500 
្គរួសារ។ ្ូលនិធិក៏នឹង្្ល់នូវ�ំនួយេូទាត់អ្ក
េិញ្្�្បដ�ល 15,000 នាក់ និង្រាក់ក្្ើេិ
ញ្្ះែល់អតើតយនុេ្ធ�ន្បដ�ល 3,000 នាក់។ 
ក្នុងករណើ ្ួយចំនួនែូចជាេ្មាប់ក្្មវធិើ្្ល់ប្
រាក់ក្្ើចនុះេលរែឋារេ់ជៅ California អាចចាប់
ជ្្ើ្េេួលរាន្ល្បជោ�ន៍ោ៉ងឆ្ប់រ�័េេើ
្ូលនិធិប័ណ្ណក្្ើ។ ក្នុងករណើ ជ្សេងជេៀតែូចជា
េ្មាប់ការសាងេង់លំជៅដ្ឋា នេ�នុ 
្គរួសារដែលមានតម ល្ៃេ្រ្្យវាអាចចំណាយជេ
លជ្ចើនឆំ្្េ្មាប់េលរែឋារេ់ជៅ California 
េេួលរាន្បជោ�ន៍េើវធិានការជនះ។
ចលូដមចីល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/

cal-access-resources/measure-contributions/ 
2018-ballot-measure-contribution-totals/ េបមា
ប់បញ្ចីននគណៈកមា្ម ធិការដ�លបដងកចីតដ�ចីងជាចម្ងដ�ចីម្ចីគំាបទ 

ឬជំទាេ់វធិានការដនះ។ ចលូដមចីល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors/nov-18-gen.html 

ដ�ចីម្ចីចលូដបបចីអក្រមួវភិាគទានក�ំលូៗទំាង 10 របេ់គណៈកមា្ម ធិការ។

បបេិនដបចីអក្ចង់បានចបាប់ចមង្ននអត្ថបទដ�ញដលញននវធិានការរ�ឋា 
េមូទរូេ័�្ទមករ�ឋាដលខាធិការ តាមដលខ (888) 345-4917  

ឬអក្អាចអុចីដម៉ាល vigfeedback@sos.ca.gov ដ�ចីយចបាប់ចម្
ងមួយនឹងបត រូវបានដផញចីដៅអក្ដដ្យឥតគតិន្។្
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ ផ ្តល់ការអនញុ្ញាត្័រ� ្ណកម្ើណ�ើម្ើផ ្តល់មលូនធិិ�ល់កម្មវធិើជនំយួលំណៅ
ដ្ឋា នជាកល់ាក។់  
លក្ខន ្តកិៈអង្គនើត្ិរញ ញាត ្ត។ិ1

★ ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ1 ★

★ ទឡ្ហីករណ៍ត្រត ណ�ហីម្ហីគំាទទសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 1 ★
នៅន្រោម	សំនណហី ្្រជាមតិ	1,	$4	ពាន់លានដុលាលា រដដលនឹង្តរូវបានខ្ហីនោយរោ
រលក់្័រណ្ណកម្ហីនឹងនៅរោន់កម្មវធិហីច្ម រុះគ្នា ជាន្ចហីនដដលអាច	ឬមិនអាចទូទាត់ស
ង្បាក់ស្រា្់រវវិឌ្ឍរោរន្្រហី្បាស់។
កម្មវធិហីននុះគឺរាន្ំរណងកនាុងរោរ្រន្ថយភាពខ្ុះខាតលំនៅោឋា នកនាុងរដឋា	California	
ស្រា្់រចំនួន្្រជាជនរានក្មិតខាលាំ ង។	ដំនោុះ្រាយធំជាងខាលាំ ងគឺ្តរូវរោរឱ្យ
រាន។	នោុះនយហីងសួរន្រក្ខជនស្រា្់ររោរយិាល័យរដឋាពហីអ្ហីដដលពួកនគនសនាហីសំុ។	
រោរនសនាហីសំុដ៏អា្កក់ខាលាំ ង	
រោលពហីនដហីមឆ្នាំ ននុះ	នហីតិ្្រតិ្រតិ្រាជហីវកម្មកនាុងរដឋា	California	
បានរញុយុោ្ថ ធិរោរដឋា	(លសចក្ីបពាងច្ាប់បពលឹទ្ធសភា 827)	ឱ្យន្ចៀក្ក រង	និងនខា
នធហីននអាជាញា ធរឱ្យ្រញ្ឈ្់រអនាកអភិវឌ្ឍធំៗពហីរោររាងសង់អាផាត់មិន	និងខុនដូកម្ព
ស់ខ្ពស់កនាុងសង្កា ត់នហីមួយៗនៅកនាុងចរាងា យកនលាុះរា៉ា យល៍នន្រណំុ្ហា្់រ្ូ្ររនជហីងនធ្ហីដំ
នណហី រ	ឬមួយភាគ្ួរនរា៉ា យល៍ននចំណតឡាន្ក រងដដលជានរឿយៗ្រដន្ថមដដលរា
ន្រា្់រ	ឬនៅនពលន្រោយ។
នៅន្រោមនសចក្ហី្ពាងចបា្់រ	សូម ហ្ីចំណុចចំណតនៅនឹងកដនលាងមិនអាចត្មរូវឱ្យ
រានផងដដរ។

ឧទាហរណ៍	ជាង	90%	នន	San	Francisco	នឹងទទួលរងនូវរោរោក់ឱ្យនកហីន
នឡហីងខ្ពស់ដ្រ្រននុះ។
្តរូវបាន្ពរាន៖	នទាុះ្រហីជា	នស	ចក្ីបពាងច្ាប់បពលឹទ្ធសភា 827	
មិន្តរូវបានអនុម័តកនាុងដខនមរា,	SB 827	(ឬនសចក្ហី្ពាងចបា្់រ្សនដៀងគ្នា មួ
យ)	អាច្តរូវបាននចញ	និងចុុះហត្ថនលខាចូលជាចបា្់រ	្រន្ទា ្់រពហីរោរនបាុះនឆ្នា តនៅ
ដខវចិ្ិរោ	ឆ្នាំ 	2018	ននុះ	និងមុននពលអនាកដឹងអំពហីវា។	
នន្ុះចបា្់រដដលបាននសនាហីអាច្តរូវបាន្រញ្ឈ្់រនោយ្្រជាមតិទូទាត់រដឋាមួយ្រ៉ាុ	
នោ្ណ ុះ	(ញតិ្	និងរោរនបាុះនឆ្នា ុះនពលន្រោយ)។
ននុះគឺជា្ទឹស្ហីល្្អ ្រនសហីរជាង៖
កនាុងរោរ្ំរនពញលំនៅោឋា នដដលសម្ស្រ	្រ៉ាុដន្ោក់កំហិតកនាុងន័យនផសេងដល់ម
ណ្ឌ លអាជហីវកម្មថ្មហីចំនពាុះទហីកដនលាងដដលរានទហីទំននរស្រា្់រលំនៅោឋា នថ្មហីនៅដក្រ។
្ុរគ្គលិកជាន្ចហីនអាចនដហីរ	នលាត	ជិុះស្គហី	ឬជិុះកង់មកនធ្ហីរោរបាន។	
GARY WESLEY 

នបាុះនឆ្នា តគំ្្ទ	នលហីសំនណហី ្្រជាមតិ	1	រានន័យថា	ជំននឿពហីវ្ិរតិ្លំនៅោឋា នដដល្រ៉ាុះ
ទង្គិចដដលកំពុង្ំរផាលា ញដល់ពលរដឋា	California	និងរោរនំ្នូវរោរខូច្រង់ធងាន់ធងារ្ំរផុ
តរ្រស់វានលហីអតហីតយុទ្ធជន	្គរួរារ្្ឹរងដ្្រងនធ្ហីរោរ	ជនចាស់ជរា	និងជនពិរោរ។
សំនណហី ្្រជាមតិ	1	គឺជាសំនណហី ្្រជាមតិដតមួយគត់ដដលនោុះ្រាយនោយផាទា ល់
នលហីរោរខ្ុះខាតលំនៅោឋា ននោយរាងសង់ផទាុះដដលរានតនមលារោន់ដតសមរម្យ្រដន្ថម
នទៀត—នោយគ្្ម នរោរ្រនងកាហីនពន្ធ។
នបាុះនឆ្នា តគំ្្ទ	នលហី	1	រានន័យថា	លំនៅោឋា នស្រា្់រអតហីតយុទ្ធជន	និងរោរផ្ល់ជំ
នួយដល់អនាកទំាងនន្ុះដដលកំពុងតសូ៊្ំរផុតនោយ៖
• រោរវនិិនយាគ	$1	ពាន់លានដុលាលា រនដហីម ហ្ីជួយដល់អតហីតយុទ្ធឱ្យអាចនលលកទិញ
ផទាុះបាន

• រាងសង់លំនៅោឋា ន្រន្ទា ន់ថ្មហីស្រា្់រកុរារ	និង្គរួរារដដលគ្្ម នផទាុះសដម្ង
• រោររាងសង់លំនៅោឋា នពហុ្គរួរារស្រា្់រ្គរួរារនធ្ហីរោរ	
និងរោរ្រនងកាហីតឱរោសភាពជារ្ាស់ផទាុះ

• រោរ្រនងកាហីតលំនៅោឋា នគំ្្ទថ្មហីស្រា្់រជនពិរោរ	និងជាជនរងន្គ្ុះពហីអំនពហីហិងសាកនាុ
ង្គរួរារ

“ជាមួយរោនា 	នយហីងអាច្រនងកាហីតលំនៅោឋា នដដលអាចនលលកទិញបាននដហីម ហ្ីជួយអនាក
ដដល្តរូវរោរជំនួយ	រមួទំាងយុវជនអតហីតជាកូនចិញ្ឹម	និងពលរដឋាចាស់ជរាដដល
រាន្បាក់ចំណូលទា្រ។”—សមាជិកបពលឹទ្ធសភា។ Jim Beall, សំល�ើបបជាមតិ 1 
អនកនិពន្ធ, បបធានគ�ៈកម្ាធិកា�ំលនៅដ្ឋាន និងដលឹកជញ្លូនថនបពលឹទ្ធភា។
រោរផ្ល់ឱ្យអតហីតយុទ្ធជននូវលំនៅោឋា ន
នបាុះនឆ្នា តគំ្្ទ	នលហីសំនណហី ្្រជាមតិ	1	រានន័យថា	រោរន្្រជាញា 	$1	ពាន់លានដុលាលា រ	
ដតឯកឯងស្រា្់រលំនៅោឋា ន	រ្រស់អតហីតយុទ្ធជននោយផ្ល់ជូនលំនៅោឋា នថ្មហី	និងឱ
រោសភាពជារ្ាស់កម្មសិទ្ធិស្រា្់រអតហីតយុទ្ធជននៅន្រោមកម្មវធិហីកម្ហីទិញផទាុះ	CalVet	
ដដលបានជួយអតហីតយុទ្ធជនចំនួន	423,000	ន្ក់	និង្ក រម្គរួរាររ្រស់ពួកនគ។	
សំនណហី ្្រជាមតិ	1	ផ្ល់អតហីតយុទ្ធជននោយជួយពួកនគឱ្យរានផទាុះមួយ	្រន្ទា ្់រពហីពួក
នគ្តឡ្់រពហី្រន្មហីនសវាកម្ម។
California	រានអតហីតយុទ្ធជនដដលគ្្ម នផទាុះសដម្ងន្ចហីន្ំរផុត	នៅកនាុង្្រនទស	
នហហីយភាពគ្្ម នផទាុះសដម្ងគឺ្តរូវបានរពឹំងថានកហីននឡហីងកនាុងនពលទសសេវតសេរន៍្រោ
យននុះកនាុងចំនោមអតហីតយុទ្ធជនដដលបាន្រន្មហីរោរង្រនៅកនាុង្្រនទសអហីរា៉ាក់	
និងអាហហ្ា្គ នហីរា្ថ ន។	អតហីតយុទ្ធជនដដលរងន្គ្ុះពហី្រញ្្នវជ្ជរា្ស	្និងសុខភាពផលាូវ
ចិត្ដដល្ទំា្ទពហីរោរ្ំរនពញរោរង្ររ្រស់ពួកនគ	គឺស្ថិតកនាុងហានិភ័យខ្ពស់ស្រា្់រភាព
គ្្ម នផទាុះសដម្ងរយៈនពលយូរអដង្ង។
“ផទាុះសុវត្ថិភាព	ស្ថិតនស្ថរ	ដដលអាចនលលកទិញបាន	គឺជារន្រៀ្រដដលនយហីង
អាចផ្ល់នពលនពញមួយជហីវតិននរោរគំ្្ទស្រា្់រអតហីតយុទ្ធជននន្គ្់រជំន្
ន់	និង្ក រម្គរួរាររ្រស់ពួកនគ។	លំនៅោឋា នដដលអាចនលលកទិញបានស្រា
្់រអតហីតយុទ្ធជនន្រហីកឱរោសឱ្យចូលរមួកនាុង	សុ្ិរនអានមរកិ	ដដលរោរលុះ្រង់រ្រ
ស់ពួកនគបាននធ្ហីឱ្យវាអាចនៅរចួ។”—Gerald G. Wilson, អតីតលមបញ្ាការរដ្ឋ 
អតីតយុទ្ធជនពិការអាលមរិក, នាយកដ្ឋានរដ្ឋ California។

្ក រម្គរួរារដដល្្ឹរងដ្្រងនធ្ហីរោររស់នៅកដនលាងដដលពួកនគនធ្ហីរោរ	
សំនណហី ្្រជាមតិ	1	នឹងរាងសង់ផទាុះដដលអាចនលលកទិញបានស្រា្់រមនុសសេ
ដដល្្ឹរងដ្្រងនធ្ហីរោរ	ដូចជាជំនួយរោរគិលានុ្រោឋា ក	នស្មៀនហាងលក់ន្គឿងនទស	
និងជំនួយរោរខាង្រន្ងៀន	នដហីម ហ្ីឱ្យពួកនគអាចរស់នៅកនាុងសហគមន៍ដដលពួកនគនធ្ហី
រោរ	ខណៈនពលនៅដតរាន្បាក់ស្រា្់រន្គឿងនទស	និងរោរដថទំាកូន។
រោរ្រន្ធូរ្រន្ថយវ្ិរតិ្ភាពគ្្ម នផទាុះសដម្ង	
សំនណហី ្្រជាមតិ	1	នឹងនោុះ្រាយហានិភ័យភាពគ្្ម នផទាុះសដម្ងកនាុងសង្កា ត់រ្រស់
នយហីង។	្ក រម្គរួរារដដល្តរូវបានរញុនទាដល់ដគមហិរញ្ញវត្ថុគឺកំពុងរស់នៅកនាុងរថយន្	
ដដលពហីរដង	និងសូម ហ្ីដត្រហីដងកនាុងលំនៅោឋា នដ៏ចនង្អៀតដណន។	្ក រម្គរួរារដដលគ្្ម នជ
ន្មហីសនផសេង្តល្់រមករោន់ជ្មកដដលសន្ធ្់រយក។	
លំនៅោឋា នដដលរានសុវត្ថិភាពល្មមអាចនលលកទិញបានស្រា្់រជនរងន្គ្ុះននអំ
នពហីហិងសាកនាុង្គរួរារ	
“អំនពហីហិងសាកនាុង្គរួរារនកហីតនឡហីងកនាុងទហី្ិរទជិត	ជានរឿយៗមិន្តរូវបានន�ហីញ	
ដដល្រង្ខំឱ្យជនរងន្គ្ុះជាន្ចហីនន្ក់	និងកូនៗរ្រស់ពួកនគរស់នៅកនាុងលក្ខខណ្ឌ មិន
រានសុវត្ថិភាព។	ជ្មក្គ្រានអាសននាមិនអាច្ំរនពញបានោមត្មរូវរោរនឡហីយ	នហហី
យវ្ិរតិ្លំនៅោឋា ននធ្ហីឱ្យរោន់ដតធងាន់ធងារនឡហីងដល់រោរ្រ៉ាុះទង្គិចផលាូវចិត្។	សមត្ថភាពកនាុង
រោររស់នៅកនាុងផទាុះរាននស្ថរភាពដដលល្មមអាចទិញបាននំ្មកនូវសុវត្ថិភាព	និងរោរ
នោុះ្រាយស្រា្់រអនាកនៅរស់រាន	និង្ក រម្គរួរាររ្រស់ពួកនគ។”—Kathy Moore, 
ភាពជាថដគូ California លដើម្ីបញ្ចប់អំលពើហិង្សាកននុងបគួសារ។ 
រោរនលហីកសទាួយនសដឋាកិច្	
សំនណហី ្្រជាមតិ	1	្តរូវបានរពឹំងថា្រនងកាហីតរោរង្ររា្់រដសន	
និងជួយនលហីកសទាួយនសដឋាកិច្រ្រស់	California។	្រោ្ថានា ក់ដឹកនំ្អាជហីវកម្មនិយាយ
ថា	នបាុះនឆ្នា តគំ្្ទ	នលហី	1	ពហីន្ពាុះ	California	្តរូវដតចា្់រនផ្ហីមករាងទហីកដនលាងរោន់
ដតល្មមអាចទិញបានស្រា្់រករាលាំ ងពលកម្មរ្រស់នយហីង	និងរកសារដឋាឱ្យរោន់ដត្្រកួត	
្្រដជងខាងនសដឋាកិច្។
រោរគំ្្ទទូលំទូលាយ	
អតហីតយុទ្ធជន	អនាករស់នៅស្រា្់រមនុសសេធម៌	អនាករស់រានពហីអំនពហីហិងសាកនាុង្គរួ
រារ	ជនចាស់ជរា	ថានា ក់ដឹកនំ្អាជហីវកម្ម	និងរោរដថទំាសុខភាព	យល់្ស្រ៖	
សំនណហី ្្រជាមតិ	1	ជួយរាងសង់លំនៅោឋា នដដលល្មមអាចទិញបានដដល្រោ្ស
ហគមន៍រ្រស់នយហីង្តរូវរោរ។
www.vetsandaffordablehousingact.org 
GERALD G. WILSON,	អតហីតនម្រញ្្ជ រោររដឋា
អតហីតយុទ្ធជនពិរោរអានមរកិ,	ន្យកោឋា ន	California
SHARON ELLIS,	្្រធាន
Habitat	for	Humanity	California	
GARY PASSMORE,	្្រធាន
សរាជនន្ពឹទា្ធ ចារ្យរដឋា	California	
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ផ្តល់ការអនញុ្ញាត្័រ� ្ណកម្ើណ�ើម្ើផ ្តល់មលូនធិិ�ល់កម្មវធិើជនំយួលំណៅ
ដ្ឋា នជាកល់ាក។់  

លក្ខន ្តកិៈអង្គនើត្ិរញ ញាត ្ត។ិ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

1
★ ទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ1 ★

★ ទឡ្ហីករណ៍ត្រត ណ�ហីម្ហីទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 1 ★
សំនណហី ្្រជាមតិ	1	គឺចំាបាច់ទំាង្ស រងនដហីម ហ្ីនោុះ្រាយវ្ិរតិ្លំនៅោឋា នដ៏ធងាន់ធងា
ររ្រស់	California។
អតហីតយុទ្ធ	្ក រម្គរួរារនធ្ហីរោរ	មនុសសេដដលជួ្រ្្រទុះភាពគ្្ម នផទាុះសដម្ង		
ជនចាស់ជរា	ជនពិរោរ	្ស្ហីដដលរត់នគចពហីអំនពហីហិងសាកនាុង្គរួរារ	
និងអនាកដនទជាន្ចហីននទៀត	គឺកំពុងដតតសូ៊នឹងរោរនលលកនលហីនថលាចំោយស្រា
្់រលំនៅោឋា ន។	
អតហីតយុទ្ធដដល្តល្់រមក្ស រកកំនណហី ត្រន្ទា ្់រពហី្រន្មហីនសវាកម្្ម ្រនទសរ្រស់នយហី
ងមិនអាចដសង្រកទហីកដនលាងមួយដដលពួកនគអាចល្មមនលលកចំោយនដហីម ហ្ីរស់
នៅបាន។	
មនុសសេដដលនធ្ហីរោរ	ដូចជាជំនួយរោរគិលានុ្រោឋា ក	
និងនស្មៀនហាងលក់ន្គឿងនទស	និងអនាកចូលនិវត្ន៍ចាស់ៗជាងដដលរាន្បាក់ចំ
ណូលនថរ	តសូ៊រាល់ដខនដហីម ហ្ីស្ថិតនៅកនាុងផទាុះរ្រស់ពួកនគ។	
នយហីងយា៉ា ងរាមញ្្ញ តរូវដត្រដន្ថមលំនៅោឋា នរានសុវត្ថិភាពដដលល្ម
មអាចទិញបាន្រដន្ថមនៅស្រា្់រពលរដឋា	California	ទំាងននុះ—
នហហីយថាវាគឺជាអ្ហីដដលសំនណហី ្្រជាមតិ	1	នឹងនធ្ហី។	
ល្ោះល្នោតគាំបទ ល�ើ សំល�ើបបជាមតិ 1 នលឹងបដន្ថម�ំលនៅដ្ឋានដដ�មានសុវត្ថិភាព 
�ម្អាចចំ�ាយ្ាន—លដោយមិនបលង្កើនពន្ធ 
កំុនធ្ហីឱ្យ្្រ្ពឹត្ខុស។	សំនណហី ្្រជាមតិ	1	គឺមិនដមនជាពន្ធនលហីអចលន្ទព្យ។	
$1	ពាន់លានដុលាលា រនន	សំនណហី ្្រជាមតិ	1	គឺ្តរូវបាន្រ្ម រងទុកស
្រា្់រកម្ហីទិញផទាុះដដលល្មមអាចចំោយបានស្រា្់រអតហីតយុទ្ធជន	
និង្ក រម្គរួរាររ្រស់ពួកនគ	ដដលពួកនគនឹងទូទាត់សងោមនពល។	
រោរផាលា ស់កម្មសិទ្ធិនន	សំនណហី ្្រជាមតិ	1	នឹង្តរូវបាន្គ្រដណ្្់រនោយមូលនិធិរ
ដឋាដដលរាន្រា្់រ។	

សំនណហី ្្រជាមតិ	1	នឹងអនុញ្្ញ តឱ្យ	California	ផ្ល់អនុភាពមូលនិធិលំនៅោឋា
នសហព័ន្ធ៖	សឹងដត	$3	ឱ្យផ្គូផ្គងរាល់្បាក់ដុលាលា រនហីមួយៗដដលនយហីងវនិិនយាគ
ពហី	សំនណហី ្្រជាមតិ	1។	
សំល�ើបបជាមតិ 1 នលឹងសាងសង់�ំលនៅដ្ឋាន និងសល្ង្គោះជីវិត 
California	គឺជាលំនៅោឋា នស្រា្់រសឹងដតមួយភាគ្ួរនននចំនួន្្រជាជ
នគ្្ម នផទាុះសដម្ងសរ្ុររ្រស់រ្រស់្្រនទសជាតិនិងចំនួនន្ចហីន្ំរផុតននអតហី
តយុទ្ធជន	និងយុវជនដដលកំពុង្្រឈមនឹងភាពគ្្ម នផទាុះសដម្ងដតឯង។	
នយហីងអាចនធ្ហីឱ្យ្្រនសហីរនឡហីងបាន។	
សំនណហី ្្រជាមតិ	1	នឹងជួយស្រាលវ្ិរតិ្ននភាពគ្្ម នផទាុះសដម្ង	នហហីយនឹងផ្ល់
ឱ្យអតហីតយុទ្ធជនរ្រស់នយហីងនូវរោរចូលនៅរោន់ផទាុះដដលរានសុវត្ថិភាពល្មមអាច
ទិញបាន។	
នបាុះនឆ្នា តគំ្្ទនលហី	សំនណហី ្្រជាមតិ	1	នដហីម ហ្ីនោុះ្រាយវ្ិរតិ្លំនៅោឋា នដ៏ធំនធ
ងរ្រស់	Californiaនិងជួយធាន្ថា	ផទាុះដដលរានសុវត្ថិភាពល្មមអាចទិញបាន
គឺនៅកនាុងរោររកបានស្រា្់រពលរដឋា	California	ទំាងអស់។	
KATHY MOORE,	ន្យក្្រតិ្រតិ្	
ភាពជានដគូ	California	នដហីម ហ្ី្រញ្់្រអំនពហីហិងសាកនាុង្គរួរារ	
DEBORAH JOHNSON,	្្រធាន
មូលោឋា ន្គឹុះជំនួយអតហីតយុទ្ធជន	California	
JENNIFER HARK DIETZ, LCSW,	ន្យក្្រតិ្រតិ្
មនុសសេដដលជួយអនាកគ្្ម នផទាុះសដម្ង	(PATH)

ននុះគឺជាវធិានរោរ្័រណ្ណកម្ហីរោតព្កិច្ទូនៅមួយនទៀត	
វានសនាហីសំុរោរអនុញ្្ញ តពហីអនាកនបាុះនឆ្នា តស្រា្់ររដឋា	California	
នដហីម ហ្ីខ្ហី្បាក់្រដន្ថមនោយលក់	“្័រណ្ណកម្ហី”	ដដលនឹង្តរូវរោរឱ្យទូទាត់សងវញិជា
មួយរោរ្បាក់	(អាចនលឹងបតូវបង់សងតាមរយៈពន្ធអច�នបទព្យខ្ពស់ជាង)	,ជាធម្ម
ោកនាុងរយៈនពលជាន្ចហីនទសសេវតសេរ។៍	នឹខញាុំនិយាយថា	“អាច”	ពហីន្ពាុះនពលខលាុះ	រោរ
ដំនណហី ររោរ្័រណ្ណកម្ហីគឺ្តរូវបានន្្រហីស្រា្់រផ្ល់ហិរញ្ញវត្ថុ	្រ៉ាុដន្្តរូវបានទូទាត់សង
នោយអនាកទទួលកម្មវធិហី	ដូចជារ្ាស់កម្មសិទ្ធិ	នៅន្រោមអតហីតកម្មវធិហីកម្ហីផទាុះ-
កសិោឋា ន	Cal-Vet។
វធិានរោរ្័រណ្ណកម្ហីរានសំណួរជាន្ចហីន៖	
1.	 នតហីរោឋា ភិបាលជំពាក់្បាក់្រ៉ាុន្្ម ននហហីយ?	
2.	 នតហីរោរចំោយសរ្ុរដដលបានរពឹំងទុកពហីវធិានរោរននុះ	

មកនលហីរាធារណៈរានចំនួន្រ៉ាុន្្ម ន?	
3.	 នតហីរានរោរ្រញ្្ជ ក់អំពហីរោរន្្រហី្បាស់្បាក់ដដលបាននសនាហីសំុនន្ុះឬនទ?	
4.	 នតហីរោរន្្រហី្បាស់ដដលបាននសនាហី្តរូវបានផ្ល់នហតុផល្តឹម្តរូវ—ដដលបានផ្

ល់រ្រស់នផសេងដដលអាច្តរូវរោរ	ឬចង់បាន?	
5.	 នតហីអនាកនបាុះនឆ្នា តនឹង្រន្ផ្ល់ហិរញ្ញ្រ្ទាននលហីគន្រាងោមរយៈរោរ្រង់ពន្ធអ

ចលន្ទព្យរោន់ដតន្ចហីនឬនទ	នៅនពល្្រព័ន្ធពន្ធអលចន្ទព្យរ្រស់រដឋា	
Californiaមិនរានភាព្តឹម្តរូវ?	

បបព័ន្ធពន្ធអច�នបទព្យរបស់ CALIFORNIA គឺមិនលស្ើភាព 
កនាុងឆ្នាំ 	1978,	អនាកនបាុះនឆ្នា ត	California	
បានអនុម័តរោរផួ្ចនផ្ហីមរ្រស់អនាកនបាុះនឆ្នា ត	ន្រោយមក្តរូវបានរា្គ ល់ថាជា	
សំនណហី ្្រជាមតិ	13។	

រោរផួ្ចនផ្ហីមគំនិតបាន្រដន្ថមរា្ោនៅនលហីរដឋាធម្មនុញ្ញននរដឋា	California	
ដដលបានរារំាងដល់	“ការវាយតថម្លឡើងវិញ”	ននអចលន្ទព្យ	នលហីកដលងដត	និ
ងរហូតដល់រោរផាលា ស់្ូ្ររអចលន្ទព្យរានរោរផ្ល់	
ឬ្តរូវបានករាងនឡហីងវញិន្ចហីន។
សំនណហី ្្រជាមតិ	13	
បានរោរពាររ្ាស់អចលន្ទព្យពហីរោរ្រនងកាហីនពន្ធដ៏ន្ចហីននោយដផ្អកនលហីតនមលាអចល
ន្ទព្យខ្ពស់ជាង;	ដតនទាុះ្រហីជាយា៉ា ងោ	
វាក៏បាន្រនងកាហីននូវ្្រព័ន្ធមួយផងដដរដដលរ្ាស់កម្មសិទ្ធិថ្មហីៗទូទាត់	10–20	ដង
ន្ចហីនជាងអនាកជិតខាងរ្រស់ពួកនគដដលអចលន្ទព្យរ្រស់ពួកនគរានតនមលាដូច
គ្នា 	្រ៉ាុដន្្តរូវបានទទួលរោលពហីនពលយូរយារមកនហហីយ។
នលហីសពហីននុះ	នោយរារដតអចលន្ទព្យអាជិវកម្មអាចជា	
និងគឺ្តរូវបានោក់ជួលជានរឿយៗ	(ជំនួសឱ្យរោរលក់)	សំនណហី ្្រជាមតិ	13	បាន
នំ្នៅរករោន់្ូ្ររយា៉ា ងន្ចហីននូវ្រនទាុកពន្ធអចលន្ទព្យជារមួពហីអាជហីវកម្មនៅរ្ាស់
កម្មសិទ្ធិ។
អនាកគំ្្ទនូវវធិានរោរសនលាឹកនឆ្នា តគួរដតទទួលរង្រនទាុកននរោរពន្យល់ពហីមូលនហតុ
ដដលវារានតនមលាកនាុងរោរគំ្្ទ—ន្រហីនថលាចំោយនពញ	
ន្គឿងជំនួសដដលអាចរកបាន	និងអនាកដនទ្តរូវរោរ	និងចង់បាន។
កនាុងករណហី ននុះ	អនាកនសនាហីគួរន្្រហី្បាស់	រោរត្រតនដហីម ហ្ីន ល្ាហីយនៅនឹងសំណួរ	1–5	
ខាងនលហី។	
GARY WESLEY



ការបោះប ន្ោ តចងុប្កាយដកឹនំាបោយអង្គនតីបិញ ្ញត ្បិៅ ចបាប់រដ្ឋសភា (Assembly Bill, AB) 1827 (សបំ�ី្បជាមត ិ2)
(ជពំកូ 41, លក្ខន ្កិៈ ន្ោំ  2018)

ព រ្ឹទ្ធសភា៖ បាទ/ចាស 35 ទទ 0

រដ្ឋសភា៖ បាទ/ចាស 72 ទទ 1
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សបំ�ី្បជាមតិ អនុញ្ញា តឲ្យប្រើរ័ណ្ណកម្ើផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវធិើជំនួយលំបៅ 
ដ្ឋា នដដលមាន្រារ់ស្មារ់រុគ្គលដដលមានជំងឺផូ្វចិត្ត។ 
លក្ខន្តិកៈអង្គនើតិរញញាត្តិ។2

ចំណងបជើង និងបសចក្ដើសបង្ខរផូ្វការ  បានបរៀរចំបដ្យអគ្គបមធាវី

ជើវ្រវត្តិ
បោនធើបសវាសុខភាពផូ្វចិត្ត។ ទោនធើមានទំនួ
លខុសព្រូវចម្បងសពមាប់ការផ្ដល់ការថែទំាសុខ
ភា្ផ្លូវចិ្្សពមាប់អ្នកថដលខ្វះការធានារ៉ាប់រង
ឯក�ន។ ទោនធើផ្ដល់ការ្យាបាលផ្លូវចិ្្ ពបរឹកសា 
្យាបាលទៅមន្ើរទ្ទ្យ និងទសវាសុខភា្ផ្លូវចិ
្្ទផសេងទទៀ្។ ទោនធើខ្វះក៏ទរៀបចំ�ំនួយ ើ្រពប
ទេទទផសេងគ្្ន សពមាប់អ្នកថដលមាន�ំងឺផ្លូវចិ្្—
ដលូចជាលំទៅដ្្ឋ ន ការ្យាបាលការរទំោេបំពានសារ
ធា្ុទ�ៀន និងទសវាកម្មការងារ។ 
្កមបសវាសុខភាពផូ្វចិត្ត។ ក្នុងឆ្្នំ  2004, 
អ្នកទបាវះទឆ្្ន ្ California បានអនុម័្ 
សំទណើ ពបជាម្ិ 63, ក៏បានសាគា ល់ថាជាពកម

ទសវាសុខភា្ផ្លូវចិ្្។ ពកមផ្ដល់មលូលនិធិសពមា
ប់ទសវាសុខភា្ផ្លូវចិ្្ទោនធើទផសេងៗទដ្យប
ទងកើន្ន្ធទលើពបាក់ចំណលូ លថដលបានបង់ទដ្យអ្ន
កថដលមានចំណលូ លទលើស ើ្ $1 ោនដុោ្រ។ 
្ន្ធទលើពបាក់ចំណលូ លទកើនទ�ើង ើ្ $1.5 ពាន់ោន 
ដល់ $2.5 ពាន់ោនដុោ្រ ក្នុងមួយឆ្្នំ ។ 
កម្មវធិើគ្្ម នកដន្ងណាដូចជាលំបៅដ្ឋា ន (No 
Place Like Home) ។ កាល ើ្ឆ្្នំ  2016 អងគានើ
្ិបញ្្ញ ្ិបានបទងកើ្កម្មវធិើគ្្ម នកថន្ងណាដលូចជាលំ
ទៅដ្្ឋ ន ទដើម្បើកសាងលំទៅដ្្ឋ នស្ារនើ្ិសម្បទាស
ពមាប់អ្នកថដលមាន�ំងឺផ្លូវចិ្្ថដលគ្្ម នលំទៅដ្្ឋ ន 
ឬហានិេ័យននការគ្្ម នលំទៅដ្្ឋ ន។ គទពមាងរដ្ឋទដើម្បើ
ចំណាយសពមាប់លំទៅដ្្ឋ នទៅទដ្យខ្ើដល់ទៅ $2 
ពាន់ោនដុោ្រ។ រដ្ឋអាចខ្ើពបាក់ទនវះទដ្យការល

• ផ្ល់សច្ាប័នចបាប់ថដលមានពសាប់ បទងកើ្កម្មវធិើ  
No Place Like Home ថដលផ្ល់ហិរញ្ញប្បទានដល់ 
ផ្វះអចិន្រន្យ៍សពមាប់បុគគាលថដលមាន�ំងឺផ្លូវចិ្្ 
ថដលគ្្ម នផ្វះសថម្បង ឬស្ិ្ក្នុង ហានិេ័យសពមាប់ 
ភា្គ្្ម នផ្វះសថម្បងរំុនរ ៉ាពសបទៅនរឹងចបាប់ Mental 
Services Health Services Act ថដលព្រូវបាន 
អនុម័្ទដ្យអងគាអ្នកទបាវះទឆ្្ន ្។

• ផ្ល់សច្ាប័នទលើកាទច�មលូលធនប័ព្ថដលមានទរឹក
ពបាក់រហលូ្ដល់ $2 ពាន់ោនដុោ្រ ក្នុងប័ណ្ណកម្ើ 
ថដលបានអនុម័្ ើ្មុន ទដើម្បើផ្ល់ហិរញ្ញប្បទាន 
ដល់កម្មវធិើ No Place Like Home។

• ថកថពបចបាប់ Mental Services Health 
Services Actទដើម្បើផ្ល់សិទ្ធិទផ្រពបាក់រហលូ

្ដល់ $140 ោនដុោ្រ ជាទរៀងរល់ឆ្្នំ  
ើ្មលូលនិធិទសវាសុខភា្ផ្លូវចិ្្ 

ថដលមានពសាប់ទៅកាន់កម្មវធិើ No Place Like 
Home ថដលគ្្ម ន ការ្ទម្ើង្ន្ធទ�ើយ។ 

បសចក្តើសបង្ខរននការបា៉ា ន់្រមាណររស់ការវិ
ភាគអង្គនិតិរញញាត្តិននរដឋាសុទ្ធនិងផលរ៉ាះពាល់
រារបពើពន្ធររស់រដ្ឋា ភិបាលកុ្ងតំរន់៖
• អនុញ្្ញ ្ឱ្យរដ្ឋទពបើដល់ទៅ $140 ោនដុោ្រ ក្នុងមួ

យឆ្្នំ ននមលូលនិធិសុខភា្ផ្លូវចិ្្ទោនធើទដើម្បើសងដ
ល់ទៅ $2 ពាន់ោនដុោ្រក្នុងប័ណ្ណកម្ើ។ ប័ណ្ណកម្ើ
ទំាងទនវះនរឹងផ្ល់មលូលនិធិដល់លំទៅ ដ្្ឋ នសពមាប់អ្នក
ថដលមាន�ំងឺផ្លូវចិ្្ថដលគ្្ម នផ្វះសថម្បង។

ការវភិាគបដ្យអ្កវភិាគអង្គនើតិរញញាត្តិ

អត្ថរទននវធិានការបនះអាចរកប�ើញបៅបលើបគហទំព័រ’រដឋាបលោធិការបៅ  
http://voterguide.sos.ca.gov។



 ការវភិាគ | 19

វភិាគបដ្យអ្កវភិាគអង្គនិតិរញញាត្តិ  រន្ដ

ក់ប័ណ្ណកម្ើ ថដលអាចសងវ�ិជាមួយការពបាក់ជាង 
30 ឆ្្នំ  ទដ្យទពបើពបាក់ចំណលូ ល ើ្ពកមទសវាសុខ
ភា្ផ្លូវចិ្្។ ទនវះមានន័យថាមលូលនិធិ្ុចអាចរ
កបានសពមាប់ទសវាសុខភា្ផ្លូវចិ្្ទោនធើទផសេ
ងទទៀ្។ មលូលនិធិពកមទសវាសុខភា្ផ្លូវចិ្្មិន
ទលើស ើ្ $140 ោនដុោ្រអាចព្រូវទពបើសពមា
ប់គ្្ម នកថន្ងណាដលូចជាលំទៅដ្្ឋ នក្នុងឆ្្នំ ណា
មួយ។ ការបង់នែ្ប័ណ្ណកម្ើអាចពបថហលជា $120 
ោនដុោ្រឆ្្នំ ធម្មតា។
ត្មរូវការអនុម័តតុលាការស្មារ់
គ្្ម នកដន្ងណាដូចជាលំបៅដ្ឋា ន។ 
មុនទ្លអាចលក់ប័ណ្ណកម្ើទំាងទនវះ រដ្ឋព្រូវថ្ទស្នើឱ្យ
្ុោរការអនុម័្គទពមាងរបស់រដ្ឋទដើម្បើបង់នែ្គ្្ម នក
ថន្ងណាដលូចជាលំទៅដ្្ឋ ន។ ្ុោរការព្រូវថ្សទពម
ចបញ្ហា រសំោន់ ើ្រ៖ 
• ថាទ ើ្ការទពបើដុោ្រពកមទសវាសុខភា្ផ្លូវចិ្្ទដើម្បើបង់

នែ្គ្្ម នកថន្ងណាដលូចជាលំទៅដ្្ឋ នជាមួយអ្ើថដលអ្នក
ទបាវះទឆ្្ន ្ចង់បានទ្ល្ួកទគបានអនុម័្ពកមទសវា
សុខភា្ផ្លូវចិ្្។ 

• ថាទ ើ្អ្នកទបាវះទឆ្្ន ្ព្រូវការអនុម័្ប័ណ្ណកម្ើគ្្ម នកថន្
ងណាដលូចជាលំទៅដ្្ឋ នទទ។ (រដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ្ពមរូវឱ្យអ្ន
កទបាវះទឆ្្ន ្អនុម័្ទលើពបទេទខ្ើពបាក់រដ្ឋមួយចំនួន។) 

ការសទពមចចិ្្្ុោការទនវះគឺកំ្ុងរង់ចំា។ 

បសចក្តើបស្ើចបារ់
វធិានការអនុញ្្ញ ្ឱ្យរដ្ឋវនុវ្្គ្្ម នកថន្ងណាដលូចជា
លំទៅដ្្ឋ នទទ។ ជា្ិទសស វធិានការ៖ 
• អនុម័តការប្រើមូលនិធិបសវាសុខភាពផូ្វចិត្តស្មា

រ់គ្្ម នកដន្ងណាដូចជាលំបៅដ្ឋា នបទ។ វធិានការនិ
យាយថាមលូលនិធិទសវាសុខភា្ផ្លូវចិ្្អាចបានសពមា
ប់គ្្ម នកថន្ងណាដលូចជាលំទៅដ្្ឋ នទទ។ មលូលនិធិពកម
ទសវាសុខភា្ផ្លូវចិ្្មិនទលើស ើ្ $140 ោនដុោ្រ
អាចព្រូវទពបើសពមាប់គ្្ម នកថន្ងណាដលូចជាលំទៅដ្្ឋ ន
ក្នុងឆ្្នំ ណាមួយ។

• អនុញ្ញា តការខ្ើ $2 ពាន់លានដុល្ារ។ វធិានាការ
អនុញ្្ញ ្ឱ្យរដ្ឋលក់ប័ណ្ណកម្ើដល់ទៅ $2 ពាន់ោន
ដុោ្រសពមាប់គ្្ម នកថន្ងណាដលូចជាលំទៅដ្្ឋ នទទ។ 
ប័ណ្ណកម្ើ នរឹងព្រូវបង់នែ្ជាទពចើនឆ្្នំ ជាមួយមលូលនិធិពក
មទសវាសុខភា្ផ្លូវចិ្្។ 

ជាមួយវធិានការទនវះ រដ្ឋនរឹងមិនព្រូវការការអនុម័្រប
ស់្ុោការទទៀ្ទលើបញ្ហា បាន្ិភាកសាោងទលើទដើម្បើ
អនុវ្្កម្មវធិើគ្្ម នកថន្ងណាដលូចជាលំទៅដ្្ឋ នទទ។

ឥទ្ធិពលននរារបពើពន្ធ
ឥទ្ធិពលបលើរារបពើពន្ធអា្ស័យបលើការសប្មចចិ
ត្តតុលាការ។ ឥទ្ធិ្លទលើសារទ ើ្្ន្ធននវធិានការទដ្
យអាពស័យថាទ ើ្ ឬ្ុោការបានអនុម័្គទពមាងរប
ស់រដ្ឋទដើម្បើបង់នែ្សពមាប់គ្្ម នកថន្ងណាដលូចជាលំ
ទៅដ្្ឋ នទទ។ ពបសិនទបើ្ុោការបានអនុម័្គទពមាង
របស់រដ្ឋ វធិានាការមិនមានឥទ្ធិ្លទលើសារទ ើ្្ន្ធ្ិ
ច្ួច។ ទនវះទពពាវះរដ្ឋនរឹងបានទៅមុខជាមួយគ្្ម នកថន្
ងណាដលូចជាលំទៅដ្្ឋ នទទទៅពគប់ករណើ  ។ ពបសិន
ទបើ្ុោការបានបដិទសធគទពមាងរបស់រដ្ឋ រដ្ឋនរឹងមិ
នអាចទៅមុខជាមួយគ្្ម នកថន្ងណាដលូចជាលំទៅដ្្ឋ
នទទ។ វធិានការនរឹងអនុញ្្ញ ្នរឹងអនុញ្្ញ ្ឱ្យរដ្ឋទធ្ើដលូ
ចទនវះ។
ចលូម�ើល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/ ស្មារ់រញ្ើ 
ននគណៈកមា្ម ធិការ ដដលរបងកើតប�ើងជាចម្បងបដើម្បើគំ្្ទ 
ឬជំទាស់វធិានការបនះ។ ចូលបមើល http://www.fppc.

ca.gov/transparency/top-contributors/nov-18-gen.
html បដើម្បើចូលប្រើអ្ករមួវភិាគទានកំពូលៗទំាង 10  

ររស់គណៈកមា្ម ធិការ។

្រសិនបរើអ្កចង់បានចបារ់ចម្ងននអត្ថរទបពញបលញននវធិា
នការរដឋា សូមទូរស័ព្ទមករដឋាបលោធិការ តាមបលខ  

(888) 345-4917 ឬអ្កអាចអុើដម៉ាល  
vigfeedback@sos.ca.gov បហើយចបារ់ចម្ងមួយនឹង្តរូវ

បានបផញើបៅអ្កបដ្យឥតគិតន្្។

អនញុ្្ញតឲ្យប្បីប័� ្ណកម្ីផ ្ដល់មលូនធិិដល់កម្មវធីិជនំយួលំបៅ
ោ្ឋ នដដលមាន្រាប់ស្មាប់បគុ ្គលដដលមានជងឺំផ្វូចតិ។្ 

លក្ខន ្កិៈអង្គនតីបិញ ្ញត ្។ិ

សបំ�ី្បជាមតិ

2
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ អនញុ្ញាតឲ្យណប្រើ្័រ� ្ណកម្ើផ ្ដល់មលូនធិិដល់កម្មវធិើជនំយួលំណៅ 
ដ្ឋា នដដលមានបរា្់រសបមា្់រ្រគុ ្គលដដលមានជងឺំផ្វូចតិ ្ត។ 
លក្ខន ្តកិៈអង្គនើត្ិរញ ញាត ្ត។ិ2

★ ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតិ 2 ★

★ការណ ល្ហីយត្រណៅនឹងទឡ្ហីករណ៍ក្នុងការគំាទទសំណណហី ទ្រជាមតិ 2★
សមាជិកគ្រួសារក្នុងភាពជាដៃ្ូជាមួយសហ្មន៍សនុទ្ធចិត្ ពិតជារស់នៅក្នុងនសាកនាៃកម្មៃូ
ចដៃលបាននរៀបរាប់នោយអ្កដៃលគំាគទ។ នយហីងតសូ៊នៃហីម ហ្ីរកការពយាបាល និងការគំាគទលំនៅ
ោឋា នសគមាប់មននុស្សជាទហីគសឡាញ់ដៃលគតរូវបានកំណត់នគាលនៅនោយសំនណហី គបជាមតិននះ។
នយហីងគំាគទការដសវែងរកជនគមហីសល្អអំពហីការសាងសង់លំនៅោឋា ននៃហីម ហ្ីបញ្ចប់ភាពគា្ម នផ្ះសដម្ង 
ប៉នុដនតែជំទាស់សំនណហី គបជាមតិ2 នគរះវាយកគបាក់រាប់រន់លានៃនុលាលា រនចញពហីមននុស្សជាទហីគសឡា
ញ់របស់នយហីង និងអ្កអភិវឌ្ឍន៍ដៃលផតែល់រង្វែ ន់ អ្កកាន់សញ្ញា បឲប័ណ្ណនិងអ្កការយិាធិបនត
យ្យ។ ្ិតគតរឹមឆំ្្ 2017 ដផ្កមួយដនសំនណហី គបជាមតិ 63 ដៃលបានកំណត់នោយនោនធហីនហីមួ
យៗដៃលមានការចូលរមួពហីសហ្មន៍គតរូវដតផតែល់ថវកិាសាងសង់លំនៅោឋា នគំាគទសគមាប់អ្ក
ដៃល មានជំងឺផ្លូវសតិធងៃន់ធងៃរ។ នយហីងបានជំទាស់យ៉ាងោលាំ ង នហហីយការៃក់គបាក់មិនសមនហតនុផ
លរហូតៃល់នៅ $ 5.6 រន់លានៃនុលាលា រដនមូលនិធិពយាបាលដៃលគតរូវការបំផនុតសគមាបប័ណ្ណ
កម្ចហី ($ 140 លាននាក់ជានរៀងរាល់ឆំ្្អស់រយៈនពលដសសិបឆំ្្) និងបានផតែល់ទរឹកគបាក់  
$ 100 លានពួកការយិាធិបនតយ្យដៃលទទួលសាងសង់លំនៅោឋា នរបស់រៃឋាដៃលមិនមិនយ
ល់ពហីបញ្្គបឈមរបស់អ្កដៃលរស់នៅជាមួយនរឹង ជំងឺផ្លូវសតិធងៃន់ធងៃរ។
រោឋា ភិបាលសហព័ន្ធ្ំរាមកាត់បន្ថយការផតែល់មូលនិធិពយាបាល ៃូនច្ះ 
នយហីងមិនមានលទ្ធភាពចំណាយមូលនិធិ MHSA ណាមួយនៃហីម ហ្ីនោះគសាយបញ្្ឱ្យបានល្អ 
គបនសហីរនៅថ្្ក់នោនធហីនឡហីយ។ ការកាត់បន្ថយមូលនិធិ MHSA ដៃលចំាបាច់សគមាប់ការពយា
បាលនរឹងជាកំហនុសឆ្គងៃ៏ធំនធងនិងរមួចំដណកៃល់៖

ការនធវែសគបដហសនិងការបាត់បង់ធនធានក្នុងការពយាបាល។
បណាតែ លឱ្យបនុ ្្គលកាន់ដតនគចហីនដៃលមាន ជំងឺផ្លូវសតិធងៃន់ធងៃរ និង បាត់បង់លំនៅោឋា ននហហីយនធវែហី
ឱ្យពួកន្កាន់ដតនគចហីនដថមនទៀតគតរូវជាប់ ន្ុក និងរស់នៅតាមៃងផលាូវ។
តាមរយៈការចូលរមួរបស់ភា ហ្ីរក់ព័ន្ធ នោនធហីបានៃរឹងរចួនៅនហហីយថ្នតហីកដនលាងណាដៃល
គតរូវទទួលបានលំនៅោឋា នល្អបំផនុតសគមាប់ទទួលបាននសវាកម្មសំោន់ៗ។ សំនណហី គបជាមតិ 
2 កាត់បន្ថយការចូលរមួក្នុងមូលោឋា ននិងកំណត់ទនុកមនុននូវតនុល្យភាពរវាងការពយាបាល 
និងតគមរូវការលំនៅោឋា ន។
ការពយាបាលទប់សាកា ត់ភាពគា្ម នផ្ះសដម្ង។ នបាះនឆ្្ត ណលខ  នលហី សំនណហី គបជាមតិ 2 
នៃហីម ហ្ីនចៀវាងកំហនុសៃ៏ធ្ងន់ធ្ងរ និងអមននុស្សធម៌!
CHARLES MADISON, គបធាន
សម័្ន្ធជាតិសតែហីពហីជំងឺផលាូវចិតតែ (National Alliance on Mental Illness, NAMI) 
Contra Costa

GIGI R. CROWDER, L.E., នាយកគបតិបតតែិ
NAMI Contra Costa

DOUGLAS W. DUNN, គបធាន
្ណៈកម្មការនហីតិប្ញញាតតែិ NAMI Contra Costa

គំាគទ សំនណហី គបជាមតិ 2 ផតែល់នូវៃំនណាះគសាយៃ៏ល្អគបនសហីរ នៃហីម ហ្ីជួយៃល់
ពលរៃឋាដៃលង្យរងនគគាះបំផនុត និងគា្ម នផ្ះសដម្ងនៅក្នុងរៃឋា California។ 
សំនណហី គបជាមតិ 2 សាងសង់លំនៅោឋា ន និងផតែល់នសវាសនុខភាពផលាូវសតិសគមាប់ព
លរៃឋា-ជា្នលារឹះក្នុងការកាត់បន្ថយភាពគា្ម នផ្ះសដម្ងដៃលបងកាភាពស្មន្ុ សា្ម ញនោ
យសារជំងឺផលាូវសតិ។
ពលរៃឋាជាង 134,000 នាក់កំពនុងដតរស់នៅតាមៃងផលាូវ 
គបមូលផតែនុំគ្ានៅនលហីចិនញ្ចហីមថ្ល់ នៃកនៅតាមផលាូវជាតិ និងតាមៃងស្រឹង។ មួយភា្បហី
ដនពលរៃឋាដៃលរស់នៅក្នុងសា្ថ នភាពគា្ម នសនុវត្ថិភាពទំាងននះ កំពនុងរស់នៅជាមួយជំ
ងឺផលាូវសតិដៃលមិនបានពយាបាល។
ជានរៀងរាល់ឆំ្្ ពលរៃឋារាប់រយនាក់ដៃលរស់នៅជាមួយជំងឺផលាូវសតិធ្ងន់ធ្ងរ 
បានសាលា ប់នៅក្នុងការភាពឈឺចាប់ និងភាពឯនកា។ ការសាលា ប់ទំាងននះអាចទប់សាកា ត់
បាន។
សំនណហី គបជាមតិ 2 នោះគសាយវបិតតែិសនុខភាពសាធារណៈដៃលកំពនុ
ងញំាញហីភូមិោឋា នបស់នយហីង អាជហីវកម្មរបស់នយហីង គក រុមពនលាត់អ ្្គិភ័យ 
និងនសវាសន្ង្្គ ះបន្ាន់របស់នយហីង។ វាបនតែផតែល់អារម្មណ៍ជាសហ្មន៍សគមាប់
នយហីង នហហីយន ត្ែ តនលហីការជួយសន្ង្្គ ះជហីវតិអ្កដៃលង្យរងនគគាះបំផនុតក្នុងចំនណា
មពួកនយហីង។
គា្ម នទហីកដនលាងណាៃូចផ្ះនទ
គំាគទសំនណហី គបជាមតិ 2 មានន័យថ្ការសាងសង់លំនៅោឋា នគំាគទអចិដ្នតែ
យ៍ចំនួន 20,000 នៅនគកាមកម្មវធិហី "គា្ម នទហីកដនលាងណាៃូចផ្ះនទ" ។ វាអននុ
ញ្ញា តឱ្យមានការដថទំានោយមានការសគមបសគមរួលដផ្កសនុខភាពផលាូវសតិ 
និងនសវានគបហីគបាស់សារធាតនុនញៀន ការរដថទំាសនុខភាព អ្កគ្ប់គ្ងសំណនុំ នរឿង 
ការអប់រ ំនិងបណតែនុ ះបណាតែ លការង្រ នៃហីម ហ្ីជួយពលរៃឋាឱ្យទទួលបានការពយាបាល និង
ស្ថិរភាពលំនៅោឋា នដៃលពួកន្គតរូវការ។
ការគសាវគជាវជានគចហីនទសវត្សរប៍ង្្ញថ្ ការផតែល់ទហីកដនលាងមានស្ថិរភាពៃល់មននុ
ស្សនៃហីម ហ្ីរស់នៅ រមួជាមួយនរឹងនសវាសនុខភាពផលាូវសតិ បាននលហីកកម្ស់សនុខភាព 
និងការរស់នៅនោយនស្ថរភាព។ ការសគមបសគមរួលដនការផតែល់ជូនទំាងននះគតរូវបា
នន្សា្គ ល់ថ្ជាកលំនៅោឋា នគំាគទជាអចិដ្នតែយ៍ ការសិកសាបង្្ញថ្ ការផតែល់លំ
នៅោឋា នគំាគទននះកាត់បន្ថយយ៉ាងសំោន់ៃល់ការចំណាយនលហីសនុខភាពសាធារណៈ 
និងកាត់បន្ថយជំងឺ។
ការពគងរឹងភាពជាដៃ្ូនៃហីម ហ្ីជួយៃល់ពលរៃឋាដៃលគតរូវការជំនួយ
គំាគទសំនណហី គបជាមតិ 2 នរឹងជួយបនងកាហីត និងពគងរឹងភាពជាដៃ្ូរវាងនវជ្ជបណិ្ត  
ការអននុវតតែចបាប់ សនុខភាពផលាូវសតិ និងអ្កផតែល់នសវាៃល់ពលរៃឋាដៃលគា្ម នផ្ះ

សដម្ង នៃហីម ហ្ីជួយធានាថ្ការគំាររដៃលគតរូវបានសគមបសគមរួល និងនរៀបចំ
នឡហីងនៃហីម ហ្ីបំនពញតាមតគមរូវការរបស់ពលរៃឋាម្ាក់ៗដៃលទទួលរងជំងឺផលាូវសតិ 
និងភាពគា្ម នផ្ះសដម្ង ឬអ្កដៃលមានហានិភ័យខ្ស់ដនភាពគា្ម នផ្ះសដម្ង។ 
នបហីគា្ម នមូលោឋា នគ រ្ឹះដនផ្ះសដម្ងដៃលមាននស្ថរភាពមួយ ដៃលផសាភា្ជ ប់នៅនរឹងសនុ
ខភាពផលាូវសតិនទននាះនទ ពលរៃឋាដៃលមានជំងឺផលាូវចិតតែធ្ងន់ធ្ងរមិនអាចនធវែហីការណាត់ជួប
ជាមួយនវជ្ជបណិ្ត និងដសវែងរកនសវាគបរឹកសានយាបល់ឯកនទសបាននឡហីយ ដៃលជាញរឹ
កញាប់ពួកន្មកៃល់ក្នុងបន្ប់សន្ង្្គ ះបន្ាន់ជាជនគមហីសចនុងនគកាយ។
"ជំងឺផលាូវសតិមិនចំាបាច់ជានទាសទណ្ដនភាពអស់សង រ្ឹម និងភាពមិនគបគកតហី 
អស់មួយជហីវតិនឡហីយ។ លំនៅោឋា នគំាគទផតែល់នូវស្ថិរភាពដៃលពលរៃឋាគតរូវការ នៅនព
លពួកន្ជានឡហីងវញិពហីជំងឺផលាូវសតិធ្ងន់ធ្ងរដៃលមិនបានពយាបាល។ វាជួយឱ្យពួកន្ ឱ្យឈប់រស់នៅតាមផលាូវ នហហីយរស់នៅជាមួយនសចកតែហីដថលាថូ្រ។"-Darrell Steinberg 
អនកនិពន្ធច្ាប់ស្ីពីលសវាសុខភាពផ្លូវសតិ។
សំនណហី គបជាមតិ 2 មិនដមនជាពន្ធនទ
សំនណហី គបជាមតិ 2 មិននំាមកនូវការចំណាយដលៃល់អ្កបង់ពន្ធនទនយហីងគគា
ន់ដតគតរូវការការយល់គពមពហីអ្កនបាះនឆ្្តនៃហីម ហ្ីរកៃំនណាះគសាយង្យគសរួល 
នហហីយន ត្ែ តនលហីការកសាងលំនៅោឋា នគំាគទសគមាប់អ្កដៃលគា្ម នផ្ះសដម្ង 
និងគតរូវការនសវាសនុខភាពផលាូវសតិ។ ការផតែល់ថវកិារបស់រៃឋាននះគតរូវបានកំណត់
ទនុកជាយូរមកនហហីយសគមាប់គបនភទនសវាសនុខភាពផលាូវសតិដៃលមានឯកនទស 
និងនសវាកម្មលំនៅោឋា នទំាងននះ។
ការជួយពលរៃឋាដៃលទទួលរងជំងឺផលាូវសតិធ្ងន់ធ្ងរ និងភាពគា្ម នផ្ះសដម្ង្ឺមិ
នដមនជាការង្យគសរួលននាះនទ។ ប៉នុដនតែរមួគ្ា នយហីងអាចជួយទប់សាកា ត់កនុំឱ្យមា
នការសាលា ប់កាន់ដតនគចហីននៅតាមៃងផលាូវរបស់នយហីង និងផតែល់ការអនតែរា្មន៍ៃ៏សំ
ោន់នោយការកសាងលំនៅោឋា នគំាគទនោយភា្ជ ប់មកជាមួយនរឹងនសវាពយាបាល 
និងដថទំាសនុខភាពផលាូវសតិ។
ចូលរមួជាមួយនវជ្ជបណិ្ត អ្កជំនាញសនុខភាពផលាូវសតិ ម្នតែហីសនុវត្ថិភាពសាធារណៈ 
អ្កគំាររសហ្មន៍ និងអ្កគា្ម នផ្ះសដម្ង និងពលរៃឋាជានគចហីននទៀត 
ក្នុងការនបាះនឆ្្តគំាគទ សំនណហី គបជាមតិ 2 ។ 
ZIMA CREASON គបធាន
អង្គការសនុខភាពផលាូវសតិអានមរកិដនរៃឋា California (MHAC)
CHIEF DAVID SWING គបធាន
សមា្មនមបញ្្ជ ការបូ៉លិសរៃឋា California 
DR. SERGIO AGUILAR-GAXIOLA អតហីតសមាជិក
គក រុមគបរឹកសាសនុខភាពផលាូវសតិគបរឹកសានយាបល់ជាតិដនវទិយាសា្ថ នជាតិសនុខភាពផលាូវសតិ
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អនញុ្ញាតឲ្យណប្រើ្័រ� ្ណកម្ើផ ្ដល់មលូនធិិដល់កម្មវធិើជនំយួលំណៅ
ដ្ឋា នដដលមានបរា្់រសបមា្់រ្រគុ ្គលដដលមានជងឺំផ្វូចតិ ្ត។ 

លក្ខន ្តកិៈអង្គនើត្ិរញ ញាត ្ត។ិ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

2
★ ទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមតិ 2 ★

★ការណ ល្ហីយត្រណៅនឹងទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងនឹងសំណណហី ទ្រជាមតិ 2★

ជំងឺផលាូវសតិមានផលប៉ះរល់ៃល់គ្រួសារជានគចហីន។ 
នៅនពលដៃលមិនបានពយាបាល វាក៏អាចគបដជងធ្ងន់ធ្ងរជាមួយសហ្មន៍ 
Californiaក្នុងទគមង់ដនភាពគា្ម នផ្ះសដម្ង។
ការគា្ម នផ្ះសដម្ងនធវែហីឱ្យជំងឺផលាូវសតិកាន់ដតធ្ងន់ធ្ងរ នធវែហីឱ្យការពយាបាលកាន់ដតពិ
បាកសគមាប់អ្កដៃលមានតគមរូវការៃ៏ធំបំផនុត។ ពលរៃឋាដៃលរស់នៅតាមៃងផលាូវ 
នៅតាមមាត់ទាវែ រ និងសួនចបារ គតរូវការជំនួយឥឡូវននះ។ ននាះនហហីយជាមូលនហតនុល
ដៃលសំនណហី គបជាមតិ2 ្ឺមានសារៈសំោន់ោលាំ ងណាស់។
គាំបទលនៅសលំ�ើបបជាមត ិ2 នលឹងជួយលដោះបសាយភាពគ្ានផ្ទះសដម្ង-
និងសន្សំសថំចប្ាក់
សំនណហី គបជាមតិ 2 បនងកាហីតលំនៅោឋា នមានសនុវត្ថិភាពដៃលភា្ជ ប់នរឹងការពយាបាលសនុខ
ភាពផលាូវសតិនិងការពយាបាលការនញៀនថំ្្។
សំនណហី គបជាមតិ2 ពគងរឹងភាពជាដៃ្ូរវាងនវជ្ជបណិ្ត ការអននុវតតែចបាប់ និ
ងអ្កផតែល់នសវាកម្មៃល់អ្កដៃលគា្ម នផ្ះសដម្ងដៃលគបឈមនរឹងឧប
ស ្្គដនការដថទំាគបកបនោយគបសិទ្ធភាពចំនរះអ្កដៃលមានជំងឺផលាូវសតិ 
និងការនគបហីគបាស់សារធាតនុនញៀន។
សំនណហី គបជាមតិ2 នំាមកនូវការមិនចំណាយៃល់អ្កជាប់ពន្ធ។ ផ្នុយនៅវញិ 
វារ នុករកៃំនណាះគសាយង្យគសរួល ៃូនច្ះសហ្មន៍អាចនគបហីថវកិាដៃលមានគសាប់
នៃហីម ហ្ីនោះគសាយបញ្្បន្ាន់ដនភាពគា្ម នផ្ះសដម្ងនៅនពលឥឡូវននះ។
ការសិកសាបង្្ញថ្ សំនណហី គបជាមតិ 2 នរឹងជួយអ្កដៃលគា្ម នផ្ះសដម្ងជាបនតែប
ន្ាប់ដៃលរស់នៅជាមួយជំងឺផលាូវសតិធ្ងន់ធ្ងរឱ្យអស់ពហីតាមៃងផលាូវ។
ការសិកសាឆំ្្ 2018 របស់ RAND បានរកន�ហីញថ្ វធិហីសាគសតែដនសំនណហី គបជា 
មតិ2ននះចាប់នផតែហីមទទួលបាននជា្ជ័យនៅក្នុងនោនធហី Los Angeles 
បន្ាប់ពហីរយៈនពលដតមួយឆំ្្្ត់:

• ព�រដ្ឋដដ�គ្ានផ្ទះសដម្ង 3,500 នាក់ឈប់រស់លនៅ តាមផលាូវ
• 96% ដនអ្កចូលរមួក្នុងការសិកសា ្ានចូ�រួមកននុងកម្វិធ ី

យ៉ាងនហាចណាស់មួយឆំ្្
• អនកបង់ពន្ធសន្សំប្ាក់្ានជាង $6.5 �ានដុ�្ារ 

ក្នុងរយៈនពលដតមួយឆំ្្ប៉នុនណា្ណ ះ
• អនកចូ�រួម្ានទស្សនា បន្ទប់សល្ង្គោះបន្ទាន់ (Emergency Room, ER) 

70% តិចជាង សន្ំសសំដចគបាក់នលហីការចំណាយនលហីការដថទំាសនុខភាព និងប
ន្ថយបន្នុកនលហីអ្កនឆលាហីយតបនគគាះអាសន្

ដសវែងយល់បដន្ថម សូមចូលនៅនមហីល CAYesonProp2.org ។
នបាះនឆ្្តគំាគទសំនណហី គបជាមតិ2: ផតែល់លំនៅោឋា នដៃលមានសនុវត្ថិភាពនិងគំាគទស
គមាប់អ្កគា្ម នផ្ះសដម្ង និងនសវាកម្មសគមាប់អ្កដៃលគា្ម នផ្ះសដម្ងដៃល បង្្
ញនៃហីម ហ្ីជួយៃល់អ្កដៃលមានជំងឺផលាូវសតិនៅតាមៃងផលាូវ។
DR. AIMEE MOULIN, គបធាន
ជំពូក Californiaដនមហាវទិយាល័យអានមរកិដនគ្រូនពទ្យសន្ង្្គ ះបន្ាន់
BRIAN K. RICE, គបធាន
ភ្ាក់ង្រពនលាត់អ ្្គិភ័យអាជហីពនៅCalifornia
JANLEE WONG, MSW, នាយកគបតិបតតែិ
សមា្មជាតិដនបនុ ្្គលិការង្រសង្គមកិច្ច- ជំពូក Californa

សូមនបាះនឆ្្ត "ប្រឆំាង" នរឹងចបាប់ "គា្ម នទហីកដនលាងណាៃូចផ្ះ" 
ដៃល្ួរដតគតរូវបាននៅថ្ "ចបាប់ពគងរឹងការយិាធិបនតយ្យ និងអ្កអភិវឌ្ឍន៍"  
ពហីនគរះអ្កទំាងននាះ្ឺជាគក រុមដៃលនយហីង្ិតថ្នរឹងទទួលបានអត្ថគបនយាជន៍នគចហីន
ជាងន្បំផនុត ខណៈដៃលអ្កមានជំងឺផលាូវសតិធ្ងន់ធ្ងរកំពនុងរងផលប៉ះរល់។
សមាជិក NAMI Contra Costa ភា្នគចហីនជាសមាជិកគ្រួសារដៃលមាន 
"ការគបថនុយគបថ្នខ្ស់" នហតនុននះនហហីយបានជាពួកន្គំាររពលរៃឋាដៃល
មាននរឹងជំងឺផលាូវសតិធ្ងន់ធ្ងរ ដៃលគបឆំ្ងនរឹងចបាប់ននះ។ ជាពិនសសក្នុងល
ក្ខខណ្ដនការកាត់បន្ថយជំនួយរៃឋាហព័ន្ធ NPLH ្ឺ លធវើឱ្យខូចបបលយោជន ៍
នោយសារដតវាបានចំណាយ ប្ាក់រាប់ពាន់�ានដ�ុ្ារ នៅក្នុងមូលនិធិពយាបាលដៃល 
សំនណហី គបជាមតិអ្កនបាះនឆ្្ត 63 ្ិតៃល់ជំងឺផលាូវសតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកាលពហីៃប់បួនឆំ្្
មកនហហីយ។ គបសិននបហីគតរូវបានអននុម័គត នយហីងពិតជាមានជំននឿយ៉ាងមនុតមំាថ្ NPLH 
នរឹងនធវែហីឱ្យមានភាពគា្ម នផ្ះសដម្ងកាន់ដតនគចហីន នោយជគម រុញពលរៃឋាដៃលមានជំងឺមា
នផលាូវសតិធ្ងន់ធ្ងរនៅនរា្សញ្ញា កាន់ដតធ្ងន់ធ្ងរ ដៃលអាចបនងកាហីនចំនួនអ្ករស់នៅតាមៃ
ងផលាូវកាន់ដតនគចហីន។ 
សំនណហី គបជាមតិ 2 ្ឺ៖
• ចំ�ាយលបចើន-រហូតដ� ់$5.6 ពាន់�ានដុ�្ារ ($140 លានៃនុលាលា រ 

x 40 សគមាប់ប័ណ្ណកម្ចហីរយៈនពល 40 ឆំ្្ ) នៃហីម ហ្ីដរអង្្គ សគបាក់ $2 រ
ន់លានៃនុលាលា រសគមាប់្នគមាងសាងសង់លំនៅោឋា ន។ ថវកិាទំាងននះនរឹ
ងមិនធាលា ក់នៅនលហីលំនៅោឋា នទំាងអស់នឡហីយ នោយសារពួកគបជាធិប្
នតយ្យដៃលគំាគទដតការយិាធិបនតយ្យរក់ព័ន្ធការសាងសង់នៅនៅោឋា ន
្នគមាងលំនៅោឋា នបានធានារចួនហហីយថ្ ទរឹកគបាក់$100 លានៃនុលាលា រ 
(5% ដន $2 រន់លានៃនុលាលា រ) ដៃលគតរូវបានទទួលសា្គ ស់ថ្នលហីសពហី
តគមរូវការោលាំ ងណាស់ក្នុងការអននុវតតែកម្មវធិហីននះ និងបានគពមនគពៀងរវាង
គក រុមពួកន្ថ្នរឹងនគបហីទរឹកគបាក់ទំាង $140 លានៃនុលាលា រក្នុងមួយឆំ្្ ជា 
"ការចំណាយរៃឋាបាល" នទាះបហីពួកន្គតរូវការថវកិាននាះ នៃហីម ហ្ីសងប័ណ្ណកម្ចហី 
ឬមិនគតរូវការក៏នោយ។ ការឧបត្ថម្ភធនសគមាប់អ្កអភិវឌ្ឍន៍ (គបាក់កម្ចហីភា្
ហ៊នុនពនយារនពលការគបាក់ទាបដៃលអ្កអភិវឌ្ឍន៍នរឹងនគបហីគបាស់នៃហីម ហ្ីសាងស
ង់ និងទិញលំនៅោឋា ននៅរៃឋា Californiaដៃលមានទរឹកគបាក់2 រន់លានៃនុ
លាលា ររមួទំាងការឧបត្ថម្ភធនគបតិបតតែិការរហូតៃល់ 50%) មានគបសិទ្ធភាពក្នុង
ការចំណាយសាធារណៈកាន់ដតនគចហីន។

• មិនចាំ្ ាច់លទ នគរះអង្គនហីតិប្ញញាតតែិបានអននុញ្ញា តឱ្យចំណាយសគមាប់ការសា
ងសង់លំនៅោឋា នសគមាប់អតិថិជនពលរៃឋាដៃលមានជំងឺផលាូវសតិធ្ងន់ធ្ងររបស់
ខលាួនក្នុងសំនណហី គបជាមតិ 63 2017 ក្នុង AB 727 ។ នោនធហីដៃលអាចគប
មូលថវកិាមូលធនដនចបាប់សតែហីពហីនសវាសនុខភាពផលាូវសតិរហូតៃល់នៅៃប់ឆំ្្ 
នហហីយឥឡូវននះអាច "ចំណាយ" ទំាងការសាងសង់លំនៅោឋា ន  
និងការបង់គបាក់ការឧបត្ថម្ភធនជួលសគមាប់ពលរៃឋាទំាងននះ។ នោនធហីទំាង
ននាះមិនចំាបាច់ចំណាយគបាក់ រាប់ពាន�់ានដ�ុ្ារ នលហីការគបាក់ប័ណ្ណកម្ចហី 
ការចំណាយរៃឋាបាលដៃលមិនចំាបាច់ និងការឧបត្ថម្ភធនរបស់អ្កអភិវឌ្ឍ
ន៍ក្នុងការនធវែហីៃូនច្ះនទ។ នោនធហីទំាងននាះៃរឹងពហីការពយាបាលជំងឺផលាូវសតិរបស់ 
ពលរៃឋារបស់ពួកន្ និងតគមរូវការនផ្សងនទៀតគពមទំាងលំនៅោឋា នដៃលមានរចួ
នហហីយ។ មានដតពួកន្ប៉នុនណា្ណ ះដៃលអាចកំណត់ថ្នតហីថវកិា MHSA របស់ពួក
ន្គតរូវបានន្នគបហីគបាស់យ៉ាងៃូចនមតែចនៃហីម ហ្ីចំណាយសគមាប់ពយាបាល ឬកសា
ងលំនៅោឋា ននៅក្នុងតំបន់របស់ពួកន្។

• មិនមានអវ ីគតរូវនោះគសាយឧបស ្្គដផ្កចបាប់ជាគបព័ន្ធនទ ៃូចជាការការរររប
ស់រៃឋាដៃលមានកគមិតគបឆំ្ងនរឹងការកំណត់តំបន់ដៃលរតឹត្ិតដៃលនធវែហីឱ្យមា
នការលំបាកក្នុងការសាងសង់លំនៅោឋា នគំាគទសគមាប់គក រុមៃូចជាគក រុមដៃល
មានជំងឺផលាូវសតិធ្ងន់ធ្ងរជានៃហីម។ អ្កជិតោងជានរឿយៗខំគបរឹងតសូ៊ណាស់នៃហី ម ហ្ីកនុំឱ្យពួកន្ចាកនចញ។ វាជាការមិនសមនហតនុផលនឡហីយក្នុងការចំណាយ គបាក់រាប់រន់លាននលហីការគបាក់និងការចំណាយនៃហីម ហ្ីខ្ចហីគបាក់ដៃលយកមកទនុ
កនចាលនោយសារដតការជំទាស់នៅមូលោឋា នចំនរះ្នគមាងលំនៅោឋា នគំាគទ
ដៃលមានអ្កជួលជាអ្កដៃលមានជំងឺផលាូវសតិធ្ងន់ធ្ងរននាះ។

អ្កនបាះនឆ្្តដៃលបានគំាគទសំនណហី គបជាមតិ63 
ខ្ចហីគបាក់នៃហីម ហ្ីពយាបាលដៃល ទប់ស្កាត ់ភាពគា្ម នផ្ះសដម្ងក្នុងឆំ្្ 2004 ។ 
ននាះនហហីយជាកដនលាងដៃលវា្ួរដតនធវែហី។
CHARLES MADISON, គបធាន
NAMI Contra Costa
GIGI R. CROWDER, L.E., នាយកគបតិបតតែិ
NAMI Contra Costa
DOUGLAS W. DUNN, គបធាន
្ណៈកម្មការនហីតិប្ញញាតតែិ NAMI Contra Costa
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ អនុញ្ញា តឱ្យប្រើរ័ណ ្ណកម្ើប�ើម្ើផ្តល់ថវកិា�ល់គប្រោងស្រោរ់ការផ្គត់
ផ្គង់ទកឹ និងគណុភាពទកឹ ទើជ្រោល ធនធាន្តើ សត្វព្ព លំហរូទកឹ 
្ពមទំាងនិរន្តរភាពទកឹប្កាម�ើ និងការស្តកុទកុ។ លក្ខន្តិកៈផ្តតួចបផ្តើម។3

ចំណងបជើង និងបសចក្តើសបង្ខរផ្ូវការ  បានបរៀរចំបោយអគ្គបមធាវ ី

ជើវ្រវត្តិ
ពលរដ្ឋ California ទទួលបានទឹកពីប្រភពជាចបរីន។ 
ទឹកភាគជ្ចើនដែលជ្បើេ្រាប់ផឹក និងជ វ្ើកេិកម្មជៅរែ្ឋ 
California បានមកពើទឹកជ ល្ៀង និងការរលាយ្ពិល។ 
ទឹកជ ល្ៀង និង្ពិលរលាយហូរចូលជៅក្នុងេ្ឹង បឹង និ
ងទជនលដែលភាគជ្ចើនរាន្ប្ពជចញមកពើ្ំ្។ 
តំបន់ដែលជា្ប្ពរបេ់េ្ឹង បឹង និងទជនលទំាងជនះត្
រវូបានចាត់ទនុកថាជា "ទើ�្រាល"។ រែ្ឋ California 
បានសាងេង់ទំនប់ អាងេ្នុកទឹក និង្បឡាយនានា 
ជែើម ើ្រកសាទឹក និងបញូ្នទឹកជៅ�នុំវញិរែ្ឋ។ 
ទឹក្តរូវបានបូមជចញពើជ្កាមែើ (ដែលជគជៅថា 
"ទឹកជ្កាមែើ") ជាពិជេេក្នុងឆំ្្ដែលេ្ងួតដែលមិនរានជ ល្ៀង 
និង្ពិលធ្ល ក់ជ្ចើន។ មងួយចំដណកតូចមងួយននទឹករបេ់រែ្ឋបា
នមកពើ្ប្ពជផសេងជទៀត ែូចជាការេរាអា ត និងជ្បើជ�ើងវញិ
នូវទឹកេំណល់ដែល្គរួសារ និងអា�ើវកម្មបងូ្រចូលជៅក្នុងលូ 
(ដែលជគជៅថាជា "ការដកន្្ទឹក") ។
ការរំណាយចលីទឹកភាគចបរីនគឺច វ្ីច�ីងចោយរោ្ឋ
ភិបាលមូលោ្ឋ ន។ ទើភ្ាក់ងាររដ្្ឋ ្ិបាលមូលដ្្ឋ ន-
ជាទូជៅទើភ្ាក់ងារទឹករបេ់េងាកា ត់ ្ក រុង និងជោន ើ្-ផ្ល់
មូលនិ្ិែល់គជ្រាងភាគជ្ចើនដែលផ្ល់ទឹកសាអា តេ្រា
ប់្បជា�នទទងួលទាន ផ្គត់ផ្គង់ទឹកេ្រាប់ការងារកេិក

ម្ម និងការពារេហគមន៍ពើទឹក�ំនន់។ ទើភ្ាក់ងារទំាងជនះចំ
ណាយ្បាក់្បដហល $25 ពាន់លានែនុលាល រជាជរៀងរាល់ឆំ្្ 
ជលើ្បជ្ទននេកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកទំាង
ជនះ។ ្បជាពលរែ្ឋបង់ន ល្មងួយដផ្ក្ំជលើការចំណាយជនះ 
ជៅជពលដែលពងួកជគបង់វក័ិយប័្តទឹក និងទឹកេមអានុយ។ 
រដ្ឋក៏រំណាយចលីទឹកដដរ បពមទំាងគចបរោង្ររសិ្ថា នច្សេងៗ។ 
រែ្ឋផ្ល់្បាក់�ំនងួយ និង្បាក់កម្ើែល់ភ្ាក់ងាររដ្្ឋ ្ិបាល
មូលដ្្ឋ នជែើម ើ្�ងួយចំណាយដផ្កខលះននគជ្រាងទឹករបេ់ពងួ
កជគ។ រែ្ឋក៏ចំណាយជលើគជ្រាងដកលមអាបរសិាថា ន្ម្មជាតិ 
រ ងួមទំាងការការពារទើ�្មក្តើ បកសេើ និងេតវន្ពជផសេងៗជទៀត។ 
ក្នុងករណើ ជាជ្ចើន រែ្ឋជាជាងរដ្្ឋ ្ិបាលមូលដ្្ឋ ន 
ផ្ល់្វកិាភាគជ្ចើន េ្រាប់គជ្រាងបរសិានទំាងនះ។ ជពល
ខលះនាយកដ្្ឋ នរបេ់រែ្ឋអននុវត្គជ្រាងបរសិាថា នជដ្យខលងួនឯង 
ជហើយជពលខលះពងួកជគផ្ល់្បាក់�ំនងួយែល់រដ្្ឋ ្ិបាលមូលែ្
ឋាន អង្គការមិនដេវងរក្បាក់ចំជណញ និងអង្គការជផសេងជទៀត 
េ្រាប់គជ្រាងទំាងជនះ។ ជៅប៉នុនា្ម នឆំ្្្្មើៗជនះ 
រែ្ឋបានចំណាយ្វកិា្បដហល $4 ពាន់លានែនុលាល រក្នុងមងួយឆំ្្ 
ជែើម ើ្គំា្ទគជ្រាងទឹកសាអា ត និងបរសិាថា ន។ 
្័រណ្ណកមី្ដដលអនុម័តចោយអ្នកចបាះច ្្ន តគឺជាប្រភពទូចៅមួ
យននការ ្្តល់មូលនិ្ិរ្រស់រដ្ឋសបរោ្់រគចបរោងទំាងចនះ។ រែ្ឋ
ជ្ចើនដតជ្បើប័ណ្ណកម្ើកាតពវកិច្ទូជៅ និងមូលនិ្ិទូជៅរបេ់រ
ែ្ឋជែើម ើ្ទូទាត់គជ្រាងទឹក និងបរសិាថា ន។ ប័ណ្ណកម្ើកាតពវកិច្ទូ

• អននុញ្ញា តឱ្យជ្បើប័ណ្ណកម្ើកាតពវកិច្ទូជៅរបេ់រែ្ឋចំ
នងួន $8.877 ពាន់លានែនុលាល រ េ្រាប់គជ្រាងជហ
ដ្្ឋ រចនាេម័្ន្ធជផសេងៗ រ ងួមរាន $3.03 ពាន់លានែនុ
លាល រេ្រាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាអា ត និងគនុណភាពទឹក 
$2.895 ពាន់លានែនុលាល រេ្រាប់ការជលើកកំពេ់ទើ
ក�្រាល និង្នធ្ន�លផល $940 លានែនុលាល រ 
េ្រាប់ការការពារទើ�្មក$855 លានែនុលាល រ 
េ្រាប់ការបញូ្នលំហូរទឹក និង $685 លានែនុលាល រ 
េ្រាប់និរន្រភាពទឹកជ្កាមែើ / ការេ្នុកទនុក និង $472 
លានែនុលារេ្រាប់ការ�ងួេ�នុលហាងេ្នុកទឹក/ទំនប់ទឹក។

• អននុប្ទាន្បាក់ពើមូលនិ្ិទូជៅ ជែើម ើ្េងប័ណ្ណកម្ើ។  
• ត្មរូវឱ្យរានគជ្រាងមងួយចំនងួន
ជែើម ើ្ផ្ល់មូលនិ្ិដែលផ្គូផ្គងពើ
្ប្ពជ្រៅពើរែ្ឋ។ ផ្ល់អាទិភាព 
ែល់េហគមន៍្កើ្ក។

បសចក្តើសបង្ខរពនការបា៉ា ន់្ររោណររស់ការវភិាគអង្គ
និតរិញ ញាត្តពិនរ�្ឋសទុ្ធ និងផលរ៉ាះពាល់សារបពើពន្ធររ
ស់រោ្ឋ ភបិាលក្ងុតរំន់៖
• ការចំណាយរបេ់រែ្ឋជកើនជ�ើងជែើម ើ្េងប័ណ្ណក 
ម្ើ ដែលជាម្្យម្បដហល $430 លានែនុលាល រក្នុងមងួយឆំ្្ 
ក្នុងរយៈជពល 40 ឆំ្្ោងមនុខ។

• ្បាក់េនសំេរបេ់រដ្្ឋ ្ិបាលមូលែ្
ឋាន ដែលទំនងរានចំនងួនជាម្្យម ពើរ-
បើរយលានែនុលាល រក្នុងមងួយឆំ្្ ក្នុងរយៈជពលពើរ-បើ 
ទេវតសេរោ៍ងមនុខជនះ។

ការវភិាគបោយអក្វភិាគអង្គនើតរិញ ញាត្តិ

អតថា្រទននវធិានការចនះអាររកច�ីញចៅចលីចគហទំព័ររដ្ឋចលខា្ិការចៅ  
http://voterguide.sos.ca.gov ។

ការបា៉ា ន់ស្មា នរំណាយចលី្័រណ្ណកមី្រ្រស់រដ្ឋ
បានអននុញ្ញា តជលើការខ្ើ្្មើ $8.9 ពាន់លានែនុលាល រ
ន ល្្បចំាឆំ្្ជាម្្យម េ្រាប់បង់េងប័ណ្ណកម្ើ $430 លានែនុលាល រ
អំ�នុងជពលននការេងវញិទំនងជា 40 ឆំ្្
្ប្ពននការេងវញិ ចំណូលពន្ធដែលរកជ�ើញជាទូជៅ
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វភិាគបោយអក្វភិាគអង្គនើតរិញ ញាត្ត ិ រន្ត

ជៅគឺជាវិ្ ើមងួយជែើម ើ្ខ្ើ្បាក់។ អ្កជបាះជឆ្្តផ្ល់ការអននុញ្ញា ត
ែល់រែ្ឋជែើម ើ្លក់ប័ណ្ណកម្ើែល់អ្កវនិិជោគ ជហើយរែ្ឋជនះជ្បើប្
រាេ់្បាក់ជនាះជា្វកិាបនុជរ្បទានេ្រាប់គជ្រាង។ បន្ាប់មក 
រែ្ឋនឹងេងជៅអ្កវនិិជោគវញិរ ងួមទំាងការ្បាក់ ជាបជណ្ើ រៗ 
ជដ្យជ្បើមូលនិ្ិទូជៅ - គណនើ្បតិបតិ្ការជមរបេ់រែ្ឋ ដែ
លមូលនិ្ិជនះក៏្តរូវចំណាយេ្រាប់ការអប់រ ំពន្ធនាគារ 
ការដ្ទំាេនុខភាព និងជេវាជផសេងៗជទៀត។ (េ្រាប់ព័ត៌រានបដនថា
មអំពើការជ្បើប័ណ្ណកម្ើរបេ់រែ្ឋ េូមជមើល "ទិែ្ឋភាពទូជៅននបំណនុ
លប័ណ្ណកម្ើរបេ់រែ្ឋ" ជៅជផ្កោងជ្កាយក្នុងមគ្គជទេក៍ជនះ។ ) 
ចាប់តំាងពើឆំ្្ 2000 មក អ្កជបាះជឆ្្តបានអននុម័តប័
ណ្ណកម្ើកាតពវកិច្ទូជៅ ្បរាណ $31 ពាន់លានែនុលាល រ 
ជៅក្នុងការជបាះជឆ្្តទូទំាងរែ្ឋ ជែើម ើ្ចំណាយជលើ្បជ្ទជផសេ
ងៗននគជ្រាងទឹក និងបរសិាថា ន។ ជៅរានទឹក្បាក់្បដហល
មងួយភាគបើននចំនងួនទឹក្បាក់ជនះ េ្រាប់ទូទាត់គជ្រាង្្មើៗ 
គិត្តឹមដខមិ ន្ុនា ឆំ្្ 2018 ។ ជនះរ ងួមបញ្ូលទំាង្វកិាចំនងួន 
$4 ពាន់លានែនុលាល រ ដែល្តរូវបានអននុម័តជដ្យអ្កជបាះជឆ្្ត 
តាមរយៈេំជណើ ្បជាមតិជលខ 68 ជៅក្នុងដខមិ ន្ុនា ឆំ្្ 2018 ។

បសចក្តើបស្ើចបារ់
្័រណ្ណកមី្រំនួន 8.9 ពាន់លានដុលាលា រសបរោ្់រគចបរោងទឹក 
និង្ររសិ្ថា ន។ េំជណើ ្បជាមតិជនះអននុញ្ញា តឱ្យរែ្ឋលក់
ប័ណ្ណកម្ើកាតពវកិច្ទូជៅ្្មើចំនងួន $8.9 ពាន់លានែនុលាល រ 
េ្រាប់គជ្រាងទឹក និងបរសិាថា ននានា។ 
មូលនិ្ិទំាងនះេថាិតក្នុង្បជ្ទ្ំៗចំនងួន ្បំាមងួយែូចបានបង្ាញក្នុងរបូទើ 1 ។
ជៅក្នុង្បជ្ទ្ំៗទំាងជនះ េំជណើ ្ប
ជាមតិជនះរ ងួមបញ្ូល្បជ្ទរងចំនងួន្ប
ដហល 100 េ្រាប់រជបៀបដែល 
្តរូវចំណាយ្វកិាក្នុងចំនងួនជាក់លាក់ 
ជៅជលើជគាលជៅជាក់លាក់ណាមងួយរបេ់រែ្ឋ 
ឬជលើគជ្រាងជាក់លាក់។ ្បជ្ទចំណា
យ្ំៗននេំជណើ ្បជាមតិជនះរ ងួមរាន៖ 

• ដីតំ្រន់ជបរោល ($2.5 ពាន់លានដុលាលា រ)។ ្បជ្
ទជនះផ្ល់្វកិាែល់គជ្រាងនានា ជែើម ើ្ដកលមអាសាថា
នភាពែើជៅតំបន់ទើ�្រាល ដែលរ ងួមរានន្ពជ�ើ 
វាលជ ្្ម  តំបន់ែើជេើម និងតំបន់ដែលជៅ�ិតទជនល។ 
គជ្រាងដែលទទងួលបាន្វកិា្តរូវដតការពារ 
ឬជលើកកម្េ់ការផ្គត់ផ្គង់ និងគនុណភាពទឹកដែល
បានមកពើតំបនប់ទំាងជនះ។ គជ្រាងជាជ្ចើនក្នុង
ចំជណាមគជ្រាងទំាងជនះនឹងរានអតថ្ា បជោ�ន៍
ដផ្កបរសិាថា ន ែូចជាការដកលមអា�្មកេ្រាប់្តើ 
និងេតវន្ព ឬបនថាយហានិ្័យននការជ្ះន្ព។ ្បជ្
ទ្វកិាជនះរ ងួមបញ្ូលទំាង្បជ្ទរងចំនងួន្បដហល 
50 ដែលរានត្មរូវការពិជេេ រ ងួមទំាងការចំណាយ
ក្នុងចំនងួនជាក់លាក់ជៅក្នុងតំបន់ជាក់លាក់របេ់រែ្ឋ។ 
ឧទាហរណ៍ េំជណើ ្បជាមតិជនះផ្ល់្វកិាចំនងួន 250 
លានែនុលាល រេ្រាប់ន្ពជ�ើជៅក្នុង្ំ្ Sierra Nevada 
និង $200 លានែនុលាល រេ្រាប់េមនុ្ទ Salton ជៅរែ្ឋ 
California ភាគោងត្ូង។

• ការ ្្គត់ ្្គង់ទឹក ($2.1 ពាន់លានដុលាលា រ) ។ ្វកិាជនះ
គឺេ្រាប់គជ្រាងដែលនឹងបជងកាើនបររិាណទឹកដែលអា
ចរកបានេ្រាប់្បជា�នជ្បើ្បាេ់។ វារ ងួមបញ្ូលទំាង
្វកិាេ្រាប់ការ្បមូល និងេរាអា តទឹកជ ល្ៀង ($550 
លានែនុលាល រ) ការេរាអា តទឹកផឹក ($500 លានែនុលាល រ) 
និងការដកនច្ទឹកេំណល់ ($400 លានែនុលាល រ) ។ េំ

អនញុ្ញាតឱ្យណប្រើ្័រ� ្ណកម្ើណ�ើម្ើផ ្តល់ថវកិា�ល់គណបរោងសបរោ្់រការផ្គត់
ផ ្គង់ទកឹ នងិគ�ុភាពទកឹ ទើជបរោល ធនធានបតើ សត្វពបព លំហរូទកឹ 
បពមទំាងនរិន្តរភាពទកឹណបកាម�ើ នងិការស្តកុទកុ។ លក្ខន ្តកិៈផ ្តតួចណផ្តើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

3

ររូភាពបលខ 1

ការប្រើ្បាស់មូលនិធិរ័ណ ្ណកម្ើសំបណើ ្រជាមតបិលខ 3
(ខ្ទង�់ាន)
្របភទ សកម្មភាពចម្ង ចំនតួន

តរំន់ទើជ្រោល ការពារ ស្ដា រ នងិណលើកកម្ពសស់ខុភាពពនទើជបរោលក្ងុត្ំរនជ់ាកល់ាករ់
្រសរ់�្ឋណ�ើម្ើ្រណង កើន្រររិោ� នងិគ�ុភាពទកឹ។

$2,495 

ការផ្គតផ់្គង់ទកឹ កកលម្អ នងិ្រណងកើន៖ ការផ្គតផ់ ្គង់ទកឹស្្អ ត នងិប្របពតឹ ្តកម្មទកឹស�ំល់ 
ការកកពចទ្កឹ ការប្រមលូ នងិការសរោ្អ តទកឹណ្លៀង នងិការអ្រិក្សទកឹ។ 

2,130

ជ្មក្តើ 
និងសត្វព្ព

កកលម្អជបមកសបរោ្់របតើ នងិសត្វពបព រ តួមទំាងការស្ដា រណ�ើងវញិនវូស្ងឹ 
្ឹរង នងិត្ំរន�់ើណសើម ឱ្យស្តិក ្ងុស្្នភាពធម្មជាតកិានក់តប្រណសើរ។ 

1,440

ការកកលម្អររកិា្ខ ទកឹ ណធ ្វើការតភាជា ្់រ នងិជតួសជលុទនំ្់រទកឹ ប្រឡាយ 
នងិអាងស្តកុទកឹក�លរោនបស្្់រ។

1,227

ទកឹប្កាម�ើ សរោ្អ ត ្រញ្លូទកឹណៅណបកាម�ើវញិ នងិបគ្់របគងទកឹណបកាម�ើ។ 1,085

ការការពារទកឹជំនន់ កាត្់រនយ្ហានិ្ យ័ទកឹជនំន ់រ តួមទំាងការពបងើកត្ំរនល់ិចទកឹ 
នងិការជតួសជលុអាងស្តកុទកឹ។

500

  សររុ $8,877
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ការវភិាគបោយអក្វភិាគចបារ់ រន្ត

សណំ�ើ ប្រជាមតិ អនញុ្ញាតឱ្យណប្រើ្័រ� ្ណកម្ើណ�ើម្ើផ ្តល់ថវកិា�ល់គណបរោងសបរោ្់រការផ្គត់
ផ ្គង់ទកឹ នងិគ�ុភាពទកឹ ទើជបរោល ធនធានបតើ សត្វពបព លំហរូទកឹ 
បពមទំាងនរិន្តរភាពទកឹណបកាម�ើ នងិការស្តកុទកុ។ លក្ខន ្តកិៈផ ្តតួចណផ្តើម។3

ជណើ ្បជាមតិជនះក៏ផ្ល់្វកិាេ្រាប់េកម្មភាពអ្ិរ 
កសេទឹកដែលបនថាយបររិាណជ្បើ្បាេ់ទឹក  
($300 លានែនុលាល រ) ផងដែរ។ ជនះអាចរ ងួមបញ្ូលទំាង
ការចំណាយមងួយចំនងួនេ្រាប់្បជា�នក្នុងការែំជ�ើង
បង្គន់ដែលជ្បើទឹកតិច ឬផ្ល េ់បូ្រជ ្្ម ដំ្របេ់ពងួកជគជៅ
រ នុកខេជាតិដែលជ្បើទឹកតិច។

• សតវនបពបតី និងជបមកសតវនបព ($1.4 ពាន់លានដុលាលា រ)។  
្បជ្ទជនះផ្ល់្វកិាែល់គជ្រាងនានាជែើម ើ្ដកលមអា
�្មក្តើ និងេតវន្ព។ ្បជ្ទននគជ្រាងទំាងជនះ
អាចរាប់បញ្ូលទំាងការបជងកាើនបររិាណទឹកដែលហូរ
ជៅតំបន់ែើជេើម ឬទជនល ក៏ែូចជាការទិញែើគា្ម នែើដែ
លមិនបានអ្ិវឌ្ឍន៍ ជែើម ើ្រកសាវាទនុកឱ្យជៅក្នុងសាថា
នភាព្ម្មជាតិ។ េំជណើ ្បជាមតិជនះជផ្្តជៅជលើ
ការផ្ល់្វកិាមងួយចំនងួនេ្រាប់គជ្រាង ជែើម ើ្�ងួយ
ែល់្បជ្ទេតវមងួយចំនងួនរ ងួមទំាង្តើ ជៅក្នុងតំបន់ 
Central Valley ($400 លានែនុលាល រ) ្តើសាល់ម៉នុន 
និង្តើទឹកសាប Steelhead ($300 លានែនុលាល រ) 
និងបកសេើដែលផ្ល េ់ទើ($280 លានែនុលាល រ) ។

• ការដកលម្អ្ររកិាខា ទឹក ($1.2 ពាន់លានដុលាលា រ)។ ្វិ
កាជនះេ្រាប់គជ្រាងជាក់លាក់ចំនងួនបងួន ជែើម ើ្ដកល
មអាលទ្ធភាពទទងួលបានទឹកជៅក្នុងតំបន់មងួយចំនងួនរបេ់រ
ែ្ឋ។ គជ្រាងទំាងជនះរ ងួមរាន៖ (1) ការ�ងួេ�នុល្បឡាយ 
Madera និង Friant-Kern ដែលជាកម្មេិទ្ធរបេ់េហ
ព័ន្ធជៅក្នុងតំបន់ Central Valley ($750 លានែនុលាល រ) 
(2) ការកសាង្បឡាយ និង្បជ្ទគជ្រាងជផសេងៗជទៀត
ដែលតភ្ាប់អាងេ្នុកទឹកជៅនឹងេហគមន៍ក្នុងតំបន់តំប
ន់ San Francisco Bay ($250 លានែនុលាល រ)  
(3) ការ�ងួេ�នុលទំនប់ Oroville ដែលជាកម្មេិទ្ធិរបេ់រ
ែ្ឋជៅក្នុងជោន ើ្ Butte ($200 លានែនុលាល រ) និង  
(4) ការជ វ្ើដផនការដកលមអាេ្រាប់ North Bay 
Aqueduct ដែលបជ្មើែល់ទើ្ក រុង Solano និងជោន ើ្ 
Napa ($5 លានែនុលាល រអាជមរកិ) ។

• ទឹកចបកាមដី ($1.1 ពាន់លានដុលាលា រ) ។ ្បជ្ទជនះផ្
ល់្វកិាែល់គជ្រាងនានាដែលទាក់ទងនឹងការរកសាទឹ
កជ្កាមែើ ជែើម ើ្ធ្នាថាទឹកជ្កាមែើនឹងបន្រានជៅក្នុ
ងឆំ្្ោងមនុខ។ វារ ងួមបញ្ូលេកម្មភាពជែើម ើ្េរាអា តទឹក
ជ្កាមែើ ជដ្យយកសារធ្តនុអំបិលជចញ ជែើម ើ្ឱ្យវាអា
ចជ្បើបានកាន់ដត្បជេើរ ($400 លានែនុលាល រ) ។ ្វកិា
ក៏នឹង្តរូវបានជ្បើេ្រាប់គជ្រាងដែល�ងួយឱ្យទឹក្ជាប
ចូលជៅក្នុងែើវញិ ជែើម ើ្ឱ្យវាអាចជ្បើជៅជពលអនាគត 
(ដែលជគសា្គ ល់ថាជា "ការបញ្ូលទឹកជៅជ្កាមែើវញិ") ។

• ការការពារទឹកជំនន់ ($500 លានដុលាលា រ) មូលនិ្ិ
ជនះគឺេ្រាប់គជ្រាងដែលកាត់បនថាយហានិ្័យពើទឹ
ក�ំនន់។ គជ្រាងទំាងជនះអាចរ ងួមបញ្ូលទាមងការព

្ងើកតំបន់លិចទឹក (ដែលជាតំបន់លាតេន្ធឹងែ៏្ំេ
្រាប់រជំដ្ះទឹក�ំនន់ ជដ្យមិនបងកាជ្គាះថ្ាក់ជ្ចើន) 
និង�ងួេ�នុលអាងេ្នុកទឹក។ គជ្រាងទំា
ងជនះមងួយចំនងួននឹងផ្ល់ផល្បជោ�ន៍
ជផសេងជទៀត ែូចជាការដកលមអា�្មក្តើ 
និងេតវន្ព ការបជងកាើនការផ្គត់ផ្គង់ទឹក 
និងការបជងកាើនឱកាេដកកមសាន្។ មូលនិ្ិមងួយ
ជនះចំនងួនគឺេ្រាប់គជ្រាងជៅក្នុងតំបន់ជាក់លា
ក់របេ់រែ្ឋ ដែលរ ងួមរានតំបន់ Central Valley 
($200 លានែនុលាល រ) និងតំបន់ San Francisco Bay 
($200 លានែនុលាល រ)។

ដ្រងដរកថវកិាភាគចបរីនបតរូវបានដ្រងដរកតាមរយៈបបា
ក់ជំនួយ។ េំជណើ ្បជាមតិជនះផ្ល់្វកិាែល់ែប់ពើរនាយ
កដ្្ឋ នជផសេងៗគ្ារបេ់រែ្ឋ។ េំជណើ ្បជាមតិជនះបានបន្
ជ្បើ្វកិាប័ណ្ណកម្ើេ្រាប់នាយកដ្្ឋ នជផសេងៗគ្ាទំាងជនះ 
ដែលខនុេពើប័ណ្ណកម្ើដផ្កទឹក និងបរសិាថា នភាគជ្ចើន។ ជនះ 
រានន័យថារែ្ឋេភានឹងមិនចំណាយ្វកិាជនះជៅក្នុង្វកិា្ប
ចំាឆំ្្របេ់រែ្ឋជទ។ ផ្នុយជៅវញិ នាយកដ្្ឋ នទំាងជនះនឹងទទងួល
បាន្វកិាជដ្យេវ័យ្បវតិ្ ជៅជពលពងួកជគជ្តៀមខលងួនរ ងួច 
រាល់ជែើម ើ្ចំណាយ។ នាយកដ្្ឋ ននឹងចំណាយ្វកិា 
មងួយចំនងួនជែើម ើ្អននុវត្គជ្រាងជដ្យខលងួនឯង។ 
ជទាះជាោ៉ងណាក៏ជដ្យ ្វកិាជេ្ើរដតទំាងអេ់នឹង្តរូវបា 
នផ្ល់ជា�ំនងួយែល់ទើភ្ាក់ងាររដ្្ឋ ្ិបាលមូលដ្្ឋ ន 
កនុលេម័្ន្ធឥណាឌា  អង្គការមិនដេវងរក្បាក់ចំជណញ 
និង្ក រុមហ៊នុនទឹកឯក�ន េ្រាប់គជ្រាងជាក់លាក់នានា។ 
េ្រាប់្បជ្ទរងនន្វកិាមងួយចំនងួន - ជាពិជេេ្បជ្ទដែ
លទាក់ទងនឹងការបជងកាើន ឬការពារការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អ្កទទងួល 
្បាក់�ំនងួយនឹង្តរូវផ្ល់្បាក់ោ៉ងជហាចណាេ់ $1 ែនុលាល រពើ
ក្នុង្វកិាមូលដ្្ឋ នេ្រាប់ $1 ែនុលាល រដែលពងួកជគទទងួលបាន។ 

្្តល់ថវកិាដល់ "សហគមន៍ ដែល�ងួបការលំបាក"។ េំជណើ
្បជាមតិជនះរានត្មរូវការជាជ្ចើនជែើម ើ្�ងួយែល់េហគមន៍
ដែល�ងួបការលំបាក (អ្កដែលរាន្បាក់ចំណូលម្្យមក្មិត
ទាប) ។ េ្រាប់្បជ្ទរងននការចំណាយមងួយចំនងួន េំជណើ
្បជាមតិជនះត្មរូវឱ្យជ វ្ើការចំណាយ្វកិាជលើគជ្រាងដែល
ផ្ល់អតថ្ា បជោ�ន៍ែល់េហគមន៍ទំាងជនះ។ ែូចគ្ាជនះដែរ 
ក្នុងករណើ ជាជ្ចើន េហគមន៍ដែល�ងួបការលំបាកដែលទទងួល
បាន្បាក់�ំនងួយ នឹងមិនចំាបាច់បង់ចំដណកននការចំណាយ 
ែូចដែលបានជរៀបរាប់ោងជលើជនះជទ។

្្តល់នូវមូលនិ្ិឧសមា័ន្្ះកញក់្ (GHG) 
សបរោ្់រគចបរោងទឹក។ ជ្រៅពើប័ណ្ណកម្ើ  
$8.9 ពាន់លានែនុលាល រជនះ េំជណើ ្បជាមតិក៏ផ្ល េ់បូ្ររ
ជបៀបដែលរែ្ឋ្តរូវចំណាយ្វកិាដែលរាន្សាប់មងួយចំ
នងួន ទាក់ទងនឹងនិ្ិ GHGs ។ រែ្ឋបានអននុម័តចបាប់ជែើម្
បើកាត់បនថាយការជ�ើងកំជៅដផនែើ ជដ្យកំណត់ចំនងួននិ្ិ 
GHGs ដែល្តរូវបានបជញញ្ជៅក្នុងរែ្ឋ California។ 
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ការវភិាគបោយអក្វភិាគចបារ់ រន្ត

កិច្ខិតខំ្បឹងដ្បងទំាងជនះ រ ងួមបញ្ូលទំាងកម្មវ ិ្ ើ 
"កំហិតការបំភាយ និង ពាណិ�្កម្ម" ដែលត្មរូវឱ្យ្ក រុមហ៊នុន 
និងទើភ្ាក់ងាររដ្្ឋ ្ិបាលមងួយចំនងួនទិញការអននុញ្ញា តិពើរែ្ឋជែើ 
ម ើ្បជញញ្ GHG ។ កម្មវ ិ្ ើជនះបណ្ាលឱ្យទើភ្ាក់ងារទឹកមងួយ
ចំនងួន្តរូវបង់ន ល្អគ្គើេនើខ្េ់ជាងមនុន ក្នុងការែំជណើ រការដផ្ក
ខលះនន្បព័ន្ធដចកចាយទឹករបេ់ពងួកជគ ែូចជារ៉ាេនុើនបូមទឹក 
និងជរាងច្ក្ប្ពឹត្កម្មទឹក។ េំជណើ ្បជាមតិជនះត្មរូវឱ្យផ្
ល់្វកិាមងួយដផ្កដែលរែ្ឋទទងួលបានពើការលក់លិខិតអននុញ្
ញាត ជៅឱ្យទើភ្ាក់ងារទឹកចំនងួនបងួន គឺ្កេងួង្នធ្នទឹករបេ់រែ្ឋ 
ទើភ្ាក់ងារទឹក្ក រុងនន California ភាគោងត ង្ួង 
ទើភ្ាក់ងារទឹក Contra Costa Water និងអាជាញា ្រទឹក 
San Luis និង Delta Mendota ។ ចំនងួន្វកិាជនះជេ្មើនឹ
ងការចំណាយបដនថាមជលើន ល្អគ្គិេនើដែលទាក់ទងនឹងកម្មវ ិ
ើ្របេ់រែ្ឋជែើម ើ្កាត់បនថាយ GHGs បេ់ភ្ាក់ងារនើមងួយៗ។ 
ជយើងប៉ាន់្បរាណថាការចំណាយទំាងជនះអាចរានេរ នុប 
រាប់េិបលាន ែនុលាល រជាជរៀងរាល់ឆំ្្។ (ជៅក្នុងឆំ្្កនលងជៅជនះ 
រែ្ឋបានទទងួល្វកិាចំនងួន $3 ពាន់លានែនុលាល រពើការលក់
លិខិតអននុញ្ញា ត) ។ ភ្ាក់ងារទំាងជនាះ្តរូវបានត្មរូវឱ្យចំ
ណាយ្វកិាដែលពងួកជគទទងួលបានជលើេកម្មភាពនានា 
ែូចជាកម្មវ ិ្ ើអ្ិរកសេទឹកជាជែើម។ ែូច្ះ រែ្ឋនឹងដលងរាន្វកិា
ទំាងនះជែើម ើ្ចំណាយជលើេកម្មភាពជផសេងជទ។ 

ផលរ៉ាះពាល់សារបពើពន្ធ
នថលា្័រណ្ណកមី្រដ្ឋ។ េំជណើ ្បជាមតិជនះនឹងអននុញ្ញា តឱ្យរ
ែ្ឋខ្ើ្បាក់ចំនងួន $8.9 ពាន់លានែនុលាល រ តាមរយៈការល
ក់ប័ណ្ណកម្ើកាតពវកិច្ទូជៅបដនថាមែល់អ្កវនិិជោគ។ អ្
កវនិិជោគទំាងជនះនឹង្តរូវបានេងរ ងួមទំាង្បាក់ ជដ្យ
ជ្បើ្បាក់ចំណូលពន្ធរបេ់មូលនិ្ិទូជៅរបេ់រែ្ឋ។ ការចំ
ណាយននប័ណ្ណកម្ើជនះអា្េ័យជលើកត្ាជផសេងៗ ែូចជា 
អ្តាការ្បាក់ជៅជពលលក់ ជពលជវលាននការលក់ប័ណ្ណកម្ើ 
និងរយៈជពលដែល្តរូវទូទាត់េង។ ជយើងប៉ាន់សា្ម  
នថាការចំណាយជៅឱ្យអ្កបង់ពន្ធរបេ់រែ្ឋជែើម ើ្ទូទាត់ 
េងប័ណ្ណកម្ើជនះនឹងរានទឹក្បាក់េរ នុបចំនងួន  
$17.3 ពាន់លានែនុលាល រ ដែល្តរូវេងទំាង្បាក់ជែើម  
($8.9 ពាន់លានែនុលាល រ) និងការ្បាក់ ($8.4 ពាន់លានែនុលាល រ) 
។ វានឹងនំាឱ្យរានការចំណាយជាម្្យម ប្ររោណ 
$430 លានដុលាលា រ ជាចរៀងរាល់ ្្នំ  ក្នុងរយៈចពល 40 

្្នំ ខាងមុខចនះ។ ចំនងួនជនះគឺ្បដហលមងួយភាគបើនន្វកិា  
1 ភាគរយ នន្វកិាទូជៅបច្នុប្ន្របេ់រែ្ឋ។
រំណាយក្នុងបស រុក និងការសនសំេចដីម្ី្រញ្់្រគចបរោង។ ភាគ
ជ្ចើនននមូលនិ្ិប័ណ្ណកម្ើជនះនឹង្តរូវបានជ្បើ េ្រាប់គ 

អនញុ្ញាតឱ្យណប្រើ្័រ� ្ណកម្ើណ�ើម្ើផ ្តល់ថវកិា�ល់គណបរោងសបរោ្់រការផ្គត់
ផ ្គង់ទកឹ នងិគ�ុភាពទកឹ ទើជបរោល ធនធានបតើ សត្វពបព លំហរូទកឹ 
បពមទំាងនរិន្តរភាពទកឹណបកាម�ើ នងិការស្តកុទកុ។ លក្ខន ្តកិៈផ ្តតួចណផ្តើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ
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ជ្រាងរដ្្ឋ ្ិបាលក្នុង្េ រុក។ ការផ្ល់្វកិារបេ់រែ្ឋេ្រាប់គ
ជ្រាងក្នុងមូលដ្្ឋ ននឹងរានឥទ្ធិពលជលើ្វកិាផ្្ល់ខលងួនរបេ់
រដ្្ឋ ្ិបាលមូលដ្្ឋ នក្នុងការចំណាយជលើគជ្រាងទំាងជនះ។ 
ក្នុងករណើ ជាជ្ចើន ប័ណ្ណកម្ើរែ្ឋនឹងកាត់បនថាយការចំណាយក្នុង
មូលដ្្ឋ ន។ ឧទាហរណ៍ វានឹងជកើតជ�ើងក្នុងករណើ ដែលប័ណ្ណ
កម្ើរែ្ឋបាន�ំនងួេ្បាក់ដែលរដ្្ឋ ្ិបាលក្នុងតំបន់នឹងចំណាយ
ជលើគជ្រាងនានា។
ជទាះោ៉ងណាក៏ជដ្យ ក្នុងករណើ មងួយចំនងួន ្វកិារែ្ឋ
អាចបជងកាើនការចំណាយេរ នុបជៅជលើគជ្រាងជដ្យរដ្្ឋ
្ិបាលមូលដ្្ឋ ន។ ឧទាហរណ៍ រដ្្ឋ ្ិបាលមូលដ្្ឋ នមងួ
យចំនងួនអាចនឹងេជ្មចចិត្សាងេង់គជ្រាងបដនថាម 
ឬគជ្រាង្ំជាងមនុខោលំ ង ្បេិនជបើពងួកជគរាន្វកិារែ្ឋ។ 
ចំជពាះគជ្រាងទំាងជនះមងួយចំនងួន - ែូចជាជៅជពលដែលប័ណ្ណ
កម្ើត្មរូវឱ្យរានចំដណកននការចំណាយរបេ់រដ្្ឋ ្ិបាលមូល
ដ្្ឋ ន - រដ្្ឋ ្ិបាលមូលដ្្ឋ ននឹងទទងួលបានការចំណាយបដនថាម
មងួយចំនងួន។
ជៅជលើេមតនុល្យ ជយើងប៉ាន់្បរាណថាេំជណើ ្បជាមតិជនះនឹ
ងនំាឱ្យរានការេនសំេ្បាក់ែល់រដ្្ឋ ្ិបាលមូលដ្្ឋ នជែើម ើ្បំជព
ញគជ្រាងដែលទទងួលបានការឧបតថាម្ភពើមូលប័្តជនះ។ ការេ
នសំេទំាងជនះអាចរានជាម្្យមពើររយលានែនុលាល រជាជរៀងរាល់ 
ឆំ្្ ក្នុងរយៈជពលពើរបើទេវតសេរោ៍ងមនុខជនះ។ ចំនងួនទឹក្បាក់
ពិត្បាកែនឹងអា្េ័យជលើគជ្រាងជាក់លាក់ដែលរដ្្ឋ ្ិបាល
មូលដ្្ឋ នជ្�ើេជរ ើេ និងចំដណកននការចំណាយជលើគជ្រាងរ
បេ់ពងួកជគ។

ចលូបមើល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/ ស្រោរ់
រញ្ើពនគណៈករោ្ម ធិការក�លរបងកើតប�ើងជាចម្ងប�ើម្ើគំា្ទ 
ឬជំទាស់វធិានការបនះ។ សមូចលូបៅ http://www.fppc.

ca.gov/transparency/top-contributors/nov-18-gen.
html ប�ើម្ើបមើលអក្ផ្តល់វភិាគទានកពំលូចំនតួន 10  

ររស់គណករោ្ម ធិការបនះ។

្រសិនបរើអក្ចង់បានចបារ់ចមង្ពនអត្ថរទបពញបលញពនវធិានការ
រ�្ឋ សមូទរូស័ព្ទមករ�្ឋបលខាធិការ តាមបលខ  

(888) 345-4917   
ឬអក្អាចអុើកម៉ាល vigfeedback@sos.ca.gov បហើយចបារ់ចម្

ងមតួយនឹង្ត រូវបានបផញើបៅអក្បោយឥតគតិពថ។្
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ អនញុ្ញាតឱ្យណប្រើ្័រ� ្ណកម្ើណ�ើម្ើផ ្តល់ថវកិា�ល់គណបរោងសបរោ្់រការផ្គត់
ផ ្គង់ទកឹ នងិគ�ុភាពទកឹ ទើជបរោល ធនធានបតើ សត្វពបព លំហរូទកឹ 
បពមទំាងនរិន្តរភាពទកឹណបកាម�ើ នងិការស្តកុទកុ។ លក្ខន ្តកិៈផ ្តតួចណផ្តើម។3

★ ទឡ្ហីករណ៍ គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ3 ★

★ ការណ្លហីយត្រណៅនឹងទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ3 ★
“ធានានូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលមានសុវត្ថិភាព អាចទុកចថិត្តបាន នថិងស្អា ត” 
ទឡ្ហីករណ៍របស់អ្នកគំាទទ។ បុ៉ដន្តលុយដែលបានទ្រដវងចោលតាមសំចណហី ែ៏ចទចហីន 
នឹងមថិនបចងកហីតបាននូវទឹកថ្ហីមួយតំណក់ណាចឡហីយ។ 
ទឹកថ្ហីបានមកពហីចលហីចមឃ—ទឹកច ល្ៀងចៅចលហីែហីទំនាប នថិងទពថិលចៅចលហី ្្នំ។ 
វធិហីដតម្យ៉ាង្រត់ក្នុងការទបមូល នថិងស្តុកទឹកច ល្ៀង នថិងទពថិលដែលរលាយ្ឺរ ទំនប់
ចៅកដនលងសមទសបចៅចលហីទចនលធំៗរបស់ចយហីង។ សំចណហី ទបជាមតថិ 3 មថិនផ្ដល់មូ
លនថិធថិែល់ទំនប់សូម ហ្ីដតមួយ។
មថិនទតឹមដតបុ៉ចណាណ ោះចទ ទំនប់ដថមទំាងទតរូវោក់បំចពញបន្តថិចម្ដងៗចោយែហីល្ប់  
(ថ ្នថិងធូលហី)។ ឆលងកាត់មួយរយៈចពល វាមានសមតភ្ាពស្តុកទឹកកាន់ដត
តថិចចៅៗ ច�ហីយមានចទគាោះថ្្ន ក់ ទបសថិនចបហីវាខូច ច�ហីយទតរូវចំណាយចពល 
នថិងលុយក្នុងការសមាអា តែហីល្ប់ចចញ។ ទំនប់ោស់ៗមួយចំនួនទតរូវបានកចមទេច
ចោលចោយស្រដតច�តុផលទំាងចនាោះ។ សំចណហី ទបជាមតថិ 3 ផ្ដល់លុយចែហីម ហ្ី
សមាអា តែហីល្ប់ចចញពហីទំនប់មួយ—មួយបុ៉ចណាណ ោះ។ ដផ្នកចផសេងៗននវធិានការចនោះ 
ហាមទបាមជាពថិចសសចៅចលហីការចទបហីទបាស់ថវកិាក្នុងការសមាអា តែហីល្ប់—
ការរតឹត ថ្ិតដែលមថិសមច�តុផល ទបសថិនចបហីចយហីងកំពុងព្យយាមស្តុកទឹក។ 

សំចណហី ទបជាមតថិ 3 អោះអាងថ្នឹងចោោះទស្យបញ្្មួយក្នុងចំចណាមបញ្្ធំៗរប
ស់រែ្ឋ California—កង្ោះទឹកែ៏រ៉ាំ នរ ៉ារបស់ចយហីង។ កំុយល់ទចឡ។ំ គ្ានអ្ហីមួយចៅក្នុ
ងវធិានការដែលនឹងសចទមចកថិច្ចការចនាោះបានចឡហីយ។ ជាទូចៅ វា្ឺរជាចទគាងការ
ណ៍មួយក្នុងការទបមូលលុយយ៉ាងចទចហីនចោយការទបាក់ពថិចសស។
ចយហីង កូនចយហីង នថិងចៅចយហីង នឹងទតរូវសងវា។
JANET S. ROBERTS, ទបធាន
Central Solano Citizen/Taxpayer Group 
ROBERT D. JARVIS, អនុទបធាន
Central Solano Citizen/Taxpayer Group 
MURRAY T. BASS, សមាជថិក
Central Solano Citizen/Taxpayer Group 

សំចណហី ទបជាមតថិ 3 បំចពញចសចក្ដហីទតរូវការបនាទេ ន់ ដែលសំខាន់របស់រែ្ឋ 
Californiaចែហីម ហ្ីធានានូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលមានសុវត្ថិភាព អាចទុកចថិត្តបាន 
នថិងស្អា តចោយ
• ដកលមអាការចទតៀមបទម រុងចទគាោះរំងស្ួតរយៈចពលដវង
• ផ្ដល់ទឹកពថិស្រដែលមានសុវត្ថិភាពជូនពលរែ្ឋ California រប់លាននាក់ 

រមួមានជាអាទិ៍ ពលរែ្ឋចៅតាមបណា្ដ ស�្រមន៍ដែលជួបទបទោះការលំបាក
• បចងកហីនលំ�ូរចទោោះទឹកពហី ្្នំ ដែលចយហីងអាចទតងយក នថិងចទបហីទបាស់បាន
• ជួសជុលដទពកជហីកមានទស្ប់ ដែលចទស្ចទសពែំណំាចស្ៀងរបស់ចយហីង
• ជួសជុលទំនប់ Oroville នថិងទំនប់ចផសេងៗចែហីម ហ្ីរកសាឲ្យពលរែ្ឋមានសុវត្ថិភាព 

នថិងទប់ទឹកបានកាន់ដតចទចហីន
• ដកលមអា្ុរណភាពទឹកចៅក្នុងទឹកចទកាមែហី ទចនល បឹង នថិងសទេឹង
• ចទបហីទបាស់ទឹកបនសុេទ្ធដែលបានដកនច្នចឡហីងវញិសទមាប់ឧសសា�កម ្

នថិងចទសភាព
ចយហីងទតរូវដតធានាសុវត្ថិភាពការផ្គត់ផ្គង់ទឹកអនា្រតរបស់រែ្ឋចយហីងចោយការ
វនិថិចយា្រឥតឈប់ឈរចៅក្នុងការអ ថ្ិរកសេទឹក ការដកនច្នចឡហីងវញិ ដទពកជហីក 
បំពង់នំាចទបងឬឧស្ម័ន នថិងសមាភា រៈរបូវ ម័ន្តស្តុកទឹក។
“California ទតរូវដតចទតៀមខលួនសទមាប់ចទគាោះរំងស្ួត នថិងចទគាោះទឹកជំនន់ចចៀសមថិ
នរចួចៅចពលចទកាយ ដែលនឹងរតឹដតធ្ន់ធ្រចឡហីងៗចោយស្រការ 
ដទបទបរួលអាកាសធាតុ។ សំចណហី ទបជាមតថិ 3 ចធ្ហីឲ្យរែ្ឋ California ចទតៀមខលួ
នសទមាប់ការដទបទបរួលការផ្គត់ផ្គង់ទឹក ្ុរណភាពទឹក នថិងចទគាោះទឹកជំនន់។ 
វាវនិថិចយា្រចៅក្នុងការអ ថ្ិរកសេ នថិងការដកនច្នទឹកចឡហីងវញិ។”—Betty Andrews, 
វិសវករធនធានទលឹក
“សំចណហី ទបជាមតថិ 3 នឹងដកលមអា្ុរណភាពទឹកចៅក្នុងមហាសមុទទ បឹង ទចនល 
នថិងសទេឹងរបស់ចយហីង ច�ហីយការពារជទមកធមជ្ាតថិសទមាប់ទតហី សត្ស្ល ប 
នថិងសត្នទពចៅរែ្ឋ California ។”—សាបស្ាចារ្យ Peter Moyle, 
អនកវិទ្យាសាបស្ជីវវិទ្យា
“ចទគាោះម�ន្តរយធមជ្ាតថិ នឹងចធ្ហីឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់ចយហីងទបឈម 
នថិងហានថិ ម្័យ។ តាមរយៈការដកលមអាសមាភា រៈរបូវ ម័ន្តផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់ចយហីង 
សំចណហី រទបជាមតថិ 3 នឹងការពារពលរែ្ឋ California ពហីការរញួ្យែហី ច ល្ហីងចឆោះនទព 
ចទគាោះទឹកជំនន់ នថិងការ�ូរចទោោះែហីពហី ្្នំ។ វាក៏នឹងផ្ដល់អតទ្បចយាជន៍ជា 
ចទចហីនផងដែរ រមួមានជាអាទិ៍ ទឹកសទមាប់ទតហី នថិងជទមកសត្នទព កសថិោ្ឋ ន 
ទហីទក រុង នថិងការកមសាន្ត។”—David Guy, ភាគខាងលជើង California Water 
Association
“California ទតរូវដតចទបហីទបាស់ទប្ពទឹកទំាងអស់ចែហីម ហ្ីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែល
អាចទុកចថិត្តបាន នថិង្ុរណភាពទឹកដែលទបចសហីរចឡហីង។”—Charley Wilson, 
ភាគខាងត្លូង California Water Coalition
“្ុរណភាពទឹកននទចនល បឹង ឆកសមុទទ នថិងមហាសមុទទរបស់ចយហីងនឹងទតរូវបានដក
លមអាចោយសំចណហី ទបជាមតថិ 3.”—David Lewis, Save The Bay

“ចយហីងទតរូវដតទតងយកទឹកច ល្ៀង ទពថិល នថិងចទបហីទបាស់វាសទមាប់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក 
នថិងបចញ្ចៀសសំរមពហីការ�ូរចូលចៅក្នុងទចនល នថិងមហាសមុទទ។”—Juliana 
Gonzalez, Ph.D., អនកលរៀបចំដផនការធនធានទលឹក
“ការការពារ នថិងស្្ដ រទហីជទមាលជួយដកលមអាការផ្គត់ផ្គង់ទឹក 
នថិង្ុរណភាពទឹក។”—Esther Feldman, Community Conservation 
Solutions
“ការខូចខាតពហីចទគាោះទឹកជំនន់ នថិងការ�ូរចទោោះ នឹងទតរូវបានកាត់បនយ្ 
ខណៈដែលសទេឹង នថិងទចនលនឹងទតរូវបានដកលមអាជាមួយនឹងចទសភាព 
នថិងផលូវចែហីរពណ៌នបតង។”—Ann Riley, Ph.D., អនកលរៀបចំដផនការធនធានទលឹក
“វធិានការចនោះនឹងជួយការពារការផ្គង់ផ្គង់ចស្ៀងក្នុងទស រុករបស់ចយហីង ែូចច្នោះចយហីងអា
ចបន្តរកីរយនឹងដផលចឈហីទសស់ អងករ ទឹកចោោះចគា នថិងផលថិតផលកសថិោ្ឋ នចផសេងៗដែ
លោំក្នុងទស រុក។”—Carol Chandler, អនកដាំដផ្ភីចនទលឹក
“សំចណហី ទបជាមតថិ 3 នឹងដកលមអា្ុរណភាពននទហីជទមាលរបស់ចយហីង ចោយជួយ
ការពារច ល្ហីងចឆោះនទពដែលមានការអន្តរយ នថិងចងហីបចឡហីងវញិពហីច ល្ហីងចឆោះនទពកនល
ងមក។”—Barbara Balen, Mountain Counties Water Resources 
Association
“បរស្ិ្ន នថិងចសែ្ឋកថិច្ចរែ្ឋ Californiaពឹងដផអាកចៅចលហីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដែលស្អា ត 
នថិងអាចទុកចថិត្តបាន។ ច�តុែូចច្នោះច�ហីយបណា្ដ អង្គការបរស្ិ្ន 
នថិងអាជហីវកមន្ានាែូចជា សភាពាណថិ ជ្កមក្ាលហី�ញ៉្, ទក រុមទបឹកសាតំបន់ចឆ្នរ, 
Ducks Unlimited, Silicon Valley Leadership Group, Natural 
Heritage Institute, នថិង Valley Industry and Commerce 
Association គំាទទសំចណហី ទបជាមតថិ 3។”—Alan Zaremberg, 
សភាពា�ិជ្កម្
“សត្នទព នថិងស�្រមន៍រែ្ឋ Californiaពឹងដផអាកចៅចលហីទឹកស្អា តដែលអា 
ចទុកចថិត្តបាន។ សំចណហី ទបជាមតថិ 3 ផ្ដល់ទឹកពថិស្ដែលមានសុវត្ថិភាព នថិងការ
ធូរទស្លពហីចទគាោះរំងស្ួតរយៈចពលដវង ចោយសមាអា តតួទឹកកខ្ក់ ស្្ដ រនទពចឈហី 
នថិងតំបន់ែហីចសហីមចឡហីងវញិ នថិងដកលមអាទហីកដនលងចថិញ្ចឹមទតហី នថិងជទមកទឹក។” 
—Collin O’Mara, សហព័ន្ធសតវថបពជាតិ
មណ្ឌ លទឹកក្នុងទស រុកគំាទទសំចណហី ទបជាមតថិ 3 ពហីចទពាោះវាផ្ដល់នូវទឹកពថិស្ដែលមា
នសុវត្ថិភាព អាចទុកចថិត្តបាន នថិងស្អា ត។
បាទ/ោស៎ ចលហីសំចណហី ទបជាមតថិ 3!
DYAN WHYTE, អ្នកវទិ្យស្ទស្ត្ុរណភាពទឹក
JANET SANTOS COBB
California Wildlife Foundation
ROBERTO RAMIREZ, វសិក្រធនធានទឹក
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អនញុ្ញាតឱ្យណប្រើ្័រ� ្ណកម្ើណ�ើម្ើផ ្តល់ថវកិា�ល់គណបរោងសបរោ្់រការផ្គត់
ផ ្គង់ទកឹ នងិគ�ុភាពទកឹ ទើជបរោល ធនធានបតើ សត្វពបព លំហរូទកឹ 
បពមទំាងនរិន្តរភាពទកឹណបកាម�ើ នងិការស្តកុទកុ។ លក្ខន ្តកិៈផ ្តតួចណផ្តើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

3
★ ទឡ្ហីករណ៍ ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ3 ★

★ ការណ្លហីយត្រណៅនឹងទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ3 ★
“សំចណហី ទបជាមតថិ 3 ការពារបណា្ដ ស�្រមន៍ដែលជួបទបទោះការលំ
បាក ចោយផ្ដល់មូលនថិធថិសទមាប់ទឹកពថិស្ដែលស្អា ត មានសុវត្ថិភាព។ 
សំចណហី ទបជាមតថិ 3 ផ្ល ស់ទហីចយហីងឲ្យកាន់ដតខថិតចៅរកការធានាថ្ពលរែ្ឋ 
Californiaទ្រប់របូមានសថិទ្ធថិជាមូលោ្ឋ នក្នុងការទទួលបានទឹកស្អា ត។” 
—Susana de Anda, Community Water Center
បម័ណណកម្ចហីផ្ដល់�ថិរញ្ញប្ទានែល់ស្លាចរៀន មនទេហីរចពទ្យ នថិងទឹកស្អា ត ែូចកា
រដែលចយហីងចទបហីទទព្យបញ្្ចំ ចែហីម ហ្ីទថិញផទេោះដែរ។ ចំណាត់ថ្្ន ក់បម័ណណកម្ចហីរបស់រែ្ឋ 
Californiaខាលំ ងជាងច្របំផុតបុ៉ន្ានឆ្្នំ កនលងមក។ ចនោះ្ឺរជាចពលចវលាែ៏លអាក្នុង
ការវនិថិចយា្រ។ 
សំចណហី ទបជាមតថិ 3 នឹងជួសជុលទំនប់ Oroville Dam។
“ការស្្ដ រទហីជទមាលតាម ្្នំ នថិងទហីទក រុងរបស់ចយហីង 
នឹងដកលមអាសមតភ្ាពស្តុកទឹករបស់វា នថិង្ុរណភាពទឹកដែលវាផលថិត។ ចនោះ្ឺរ
ជាវធិហី្រនលឹោះដែលចយហីងអាចទតងយកទឹកច ល្ៀង ទពថិល ដែលអាចនឹងបាត់បង់។ ពល
រែ្ឋទ្រប់របូោប់ពហីអ្នករស់ចៅក្នុងចខានធហីតាមជនបទ រ�ូតែល់អ្នករស់ចៅក្នុងទហី

 ទក រុងនឹងទទួលអតទ្បចយាជន៍។”—Cindy Montanez, TreePeople
“ភាពសម្ូរណ៍ដផ្នកកសថិកមរ្បស់រែ្ឋ Californiaរមួមានជាអាទិ៍ 
ដផលចឈហី នថិងបដនលទសស់ ទឹកចោោះចគា ទំពំាងបាយជូររបស់ចយហីង 
ទពមទំាងែំណំារប់រយមុខចផសេងចទៀត ពឹងដផអាកចៅចលហីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកចលហីែហី 
នថិងទឹកក្នុងែហីដែលអាចទុកចថិត្តបាន នថិងមានតុល្យភាព។ សំចណហី ទបជាមតថិ 3 
នឹងផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ចនាោះផង នថិងការពារបរស្ិ្នផង។”—Joy Sterling,  
Iron Horse Vineyards

សំចណហី ទបជាមតថិ 3 ផ្ដល់ទឹកទ្រប់ទគាន់សទមាប់ទ្ររួស្រ កសថិករលក្ខណៈទ្ររួស្រ 3 
លានទ្ររួស្រ នថិងទតហី នថិងសត្នទពរបស់រែ្ឋ California។
ការដទបទបរួលអាកាសធាតុនឹងចធ្ហីឲ្យចទគាោះរំងស្ួតដែលចចៀសមថិនរចួចៅចពលចទកា
យកាន់ដតធ្ន់ធ្រដថមចទៀត។ សំចណហី ទបជាមតថិ 3 ចធ្ហីឲ្យរែ្ឋ California ចទតៀមខលួន
សទមាប់ចទគាោះរំងស្ួតចោយពំុមានការែំចឡហីងពន្ធ។
“សំចណហី ទបជាមតថិ 3 បចងកហីតការងារលអាទូទំាងរែ្ឋ California ចោយកស្ង  
នថិងទបតថិបត្តថិ្រចទមាងទឹកដែលទតរូវការខាលំ ងបំផុត។”—Bill Whitney, អគាររដ្ឋ 
និងបកមុបបលឹក្សាជំនួញសំ�ង់ Contra Costa
សំចណហី ទបជាមតថិ 3 ស្្ដ រទហីជទមាលចឡហីងវញិ នថិងកាត់បនយ្ចទគាោះអ្រ្គហី ម្័យ។
“ចយហីងែឹងថ្ California ងាយរងចទគាោះពហីចទគាោះរំងស្ួតយ៉ាងណា។ បម័ណណកម្ចហី 
ចធ្ហីការវនិថិចយា្រចោយទប រុងទបយម័ត្នចែហីម ហ្ីការពារការផ្គត់ផ្គង់ទឹករបស់ចយហីង 
នថិងស្្ដ រជទមកសត្នទពចឡហីងវញិ។” 
—បពលឹទ្ធសភា Dianne Feinstein
បាទ/ោស៎ ចលហីសំចណហី ទបជាមតថិ 3!
PHIL ANGELIDES, អតហីតរតនាកររែ្ឋ California
HOWARD PENN
ដផនការនថិងសម្ម័ន្ធការអ ថ្ិរកសេ
JEANNE PINCHA-TULLEY, ទបធានដផ្នកអ្រ្គហី ម្័យ

លតើសំល�ើបបជាមត ិ3 លមើ�លទៅដូចជាធ្ាប់ល�ើញលទ? វា្ួររដតអញ្ចឹង។
ចយហីងបានចឃហីញវធិានការទាក់ទងនឹងទឹកចៅចលហីសនលឹកចឆ្្ន តដខមថិថុនា 
ដែលមានពាក្យទសចែៀងគា្ន ចនោះ។ តាមពថិតចៅ ោប់តំាងពហីឆ្្នំ  1996 មក 
ធាល ប់មានវធិានការបម័ណណកម្ចហី ទូទំាងរែ្ឋចំនួនទបំាបហី ដែលចទបហីទបាស់ទបាក់ចំចពាោះបញ្្ទឹក
។ កនលងមក ចំនួនទឹកទបាក់សរបុមានជាង 29 ពាន់លាន ែុលាល រ!
លតើលយើងមានអវីខ្ះលដើម្ីបង្ាញសបមាប់ប្ាក់ទាំងអស់លនោះ? គ្ានអ្ហីមួយសំខាន់ជា
ងទឹកសទមាប់ពួកចយហីងចឡហីយ។ 
California ្ឺរជាវាលខសាច់។ ចបហីគ្ានទំនប់ទបមូលទឹកច ល្ៀង 
នថិងទពថិលដែលរលាយមកពហី ្្នំចទចនាោះ ក៏គ្ានកសថិកមយ្ថ្ផលចៅ Central 
Valley ដែរ។ ទហីទក រុងនានារបស់ចយហីងទបដ�លជាបំដណកមួយននទបជាជនបច្ចុ ប្ន្ន។
ចទាោះមានចទគាោះរំងស្ួតមួយទសវតសេរច៍�ហីយក៏ចោយ 
គ្ានមួយចសនណាននទឹកទបាក់ $29 ពាន់លានចនាោះទតរូវបានចំណាយចៅចលហី
ការស្ងសង់ទំនប់ថ្ហីចទ។ បរជម័យននម�ន្តរយយ៉ាងចលឿនចៅទំនប់ Oroville 
Dam ចៅភា្រខាងចជហីងននរែ្ឋ Californiaកាលពហីឆ្្នំ មុនបង្ាញថ្ រែ្ឋចនោះពំុបាន
ដថទំាទំនប់ដែលមានទស្ប់របស់ខលួនចឡហីយ។
ជំនួសឲ្យ្រចទមាងទំាងឡាយដែលនឹងទតងយក ឬរកសាទុកនូវច ល្ៀងទឹកកកទពថិល
ែ៏មានតនមលដែលរែ្ឋ California ទទួលបាន មនន្តហីផ្ដល់ការទបាក់ពថិចសស នថិងោ
ក់ចោលលុយរប់លានែុលាល រចៅក្នុងសួនចបារ ផលូវចែហីរចឡហីង ្្នំ សត្នទព—ហាក់ែូ
ចជានុយទតហីបន្តថិចបន្តួចចៅក្នុងទចនល Sacramento River—ច�ហីយពំុដមនជាកា
រចោោះទស្យកង្ោះខាតទឹករបស់រែ្ឋចនាោះចឡហីយ។ ពាក់កណា្ដ លននទឹកចៅក្នុងទចនល
ចយហីង�ូរចូលចៅក្នុងមហាសមុទទប៉ាសុហី�្ថិក។
អ្នកនចយាបាយបានព្យយាមបង្ាញថ្ពួកច្រមានភាព�ត់្ចត់ចំចពាោះការអ

ថ្ិរកសេទឹក។ ពួកច្របានអនុមម័តចបាប់ដែលតទមរូវឲ្យទហីទក រុងនានាោត់វធិានការមឺុ
ងម៉ាត់ចៅចលហីអ្នកដែលចធ្ហីឲ្យទឹករបស់ចយហីងកខ្ក់។ ចៅចុងឆ្្នំ  2020 ចយហីងនឹ
ងទតរូវបានកំណត់ឲ្យចទបហីទបាស់ទឹកទតឹម 55 ហាក ឡុងសទមាប់មនុសសេមា្ន ក់ក្នុងមួ
យនថ្ សទមាប់ការចទបហីទបាស់ក្នុងលំចៅោ្ឋ ន។ ច�ហីយទតរូវទបាកែថ្ចយហីងទទួល
បានស្រចនោះ ការអនុញ្្ញ តធាល ក់ចុោះមកចៅទតឹម 50 ហាក ឡុងចៅឆ្្នំ  2030។ 
ចតហីមានអ្ហីចកហីតចឡហីងចំចពាោះចែហីមចឈហី នថិងចទសភាពរបស់ចយហីង?

ទបសថិនចបហីអ្នកមថិនមានចទសភាពចខៀវទសងាត់ចៅក្នុងទហីធាល អគាររបស់អ្នក ច�ហី
យយល់ថ្បញ្្មថិនប៉ោះពាល់ែល់អ្នកចនាោះ សូមចបហីកចុោះចៅតាមផលូវ I-5 ចៅ 
San Joaquin Valley។ អ្នកនឹងចឃហីញនផទេែហីទំចនរធំៗ ដែលកសថិករពំុមានទឹកចែហី
ម ហ្ីរកសាឲ្យចែហីមចឈហី នថិងែំណំារបស់ពួកច្ររស់បានចទ។ កសថិោ្ឋ នដែលចថិញ្ចឹមទប
ជាជនភា្រចទចហីនរងការប៉ោះទង្គថិចពហីចគាលនចយាបាយទឹកដែលជំរញុចោយនចយា
បាយ នថិងខ្ោះការទបចមហីលទុកជាមុន។
លតើអនកគាំបទសំល�ើបបជាមត ិ3 ចង់ចំ�ាយប្ាក ់
$8.9 ពាន់�ានលដោយរលបៀប�ា? ភា្រចទចហីន្ឺរែូចពហីមុន។
អ្នកអាចអានចសចក្ដហីលមអាថិត បុ៉ដន្តសូមកត់ចំណំាថ្—ជាថ្ហីម្ដងចទៀត—គ្ាន
មួយចសនណាសទមាប់ទំនប់ថ្ហីចឡហីយ។ ចទចហីនជាង $4 ពាន់លានបន្តថិច—
ចសទេហីរពាក់កណា្ដ ល—នឹងបានចៅ “បណា្ដ ស�្រមន៍ដែលជួបទបទោះការលំបាក” 
ចោយគ្ានការពន្យល់ទបាប់ថ្ចតហីពួកច្រជានរណា ឬពួកច្រចៅឯណាចឡហីយ។
ចតាោះចយហីងចូលមកែល់ចរឿងសំខាន់វញិ។ លតើលយើងនលឹងបតូវចំ�ាយប្ាក់ប៉ុនា្ន?
អ្នកពូដក្រថិតចលខប៉ាន់ស្្នថ្ ការទបាក់ចៅចលហីបម័ណណកម្ចហីនឹងចកហីនចឡហីងចសទេហីរ
ដតពហីរែងននទឹកទបាក់សរបុដែលទតរូវទូទាត់សងអ្នកឲ្យខ្ចហីវញិ។ ម្យ៉ាងវញិចទៀត 
ការសង “ទបាក់កម្ចហី” ចំនួន $8.9 ពាន់លាន ែុលាល រ នឹងចធ្ហីឲ្យរែ្ឋទតរូវចំណាយ—
ចពាល្ឺរអ្នកជាប់ពន្ធរបស់ចយហីង—ទបដ�ល $17.3 ពាន់លាន។ 
វាមានចំនួនជាមធ្យមទបដ�ល $433 លានក្នុងមួយឆ្្នំ  សទមាប់រយៈចពល  
40 ឆ្្នំ ។ ចនាោះមាននម័យថ្ ពន្ធកាន់ដតចទចហីនដថមចទៀត!
លតើលយើងចង់ផ្ដ�់ជូនអនកនលយោ្ាយនូវប្ាក ់$9 ពាន់�ានដុ�្ារដ្មលទៀតលដើ
ម្ីលធវើកិច្ចការដដដ�ៗ ដដ�ពុំ្ានផ្ដ�់ទលឹកមួយតំ�ក់ដ�់ពួកលយើងដមនលទ? 
ចុះ�ុយដដ�លចញពីលហោល្៉ៅរបស់លយើងវិញ?
សូម្រថិតអំពហីវា។ ចទ ចលហីសំចណហី ទបជាមតថិ 3!
JANET S. ROBERTS, ទបធាន
Central Solano Citizen/Taxpayer Group
ROBERT D. JARVIS, អនុទបធាន
Central Solano Citizen/Taxpayer Group
MURRAY T. BASS, សមាជថិក
Central Solano Citizen/Taxpayer Group
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ អនុញ្ញា តឲ្យប័ណ ្ណកម្ចីផ្ដល់មូលនិធិដល់ការសាងសង់មន្ចីរពេទ្យ
ដដលផ្ដល់ការដែទំាសខុភាេដល់កមុារ។ លក្ខន្ិកៈផ្តួចពផ្ចីម។4

ចំណងព�ចីង និងពសចក្ដចីសពង្ខបផ្ូវការ  ពរៀបចំពោយអគ្គពមធាវ ី

�ចីវបបវត្ិ
មន្ទីរពេទ្យកុមារ។ ចបាប់រដ្ឋកំណត់អត្េញ្ញា
ណមន្ើរជេទ្យមិនសេវែងរកប្រាក់ចំជណញឯក�
នចំនួនប្រំាបើ និងកម្មវធិើេប្រាប់កុរារជៅទើតំា
ងម�្ឈមណ្ឌ លជវ�្ជសាប្េេិ្កសារបេ់សាកល
វទិយាល័យ University of California (UC) 
ថាជា “មន្ើរជេទ្យកុរារ។” មន្ើរជេទ្យកុរារជ ដ្ោ ត
ជលើការេយារាលទារក និងកុរារសដលរាន�ំងឺ 
ឬរបួេធ្ងន់ធ្ងរ ឬសាថា នភាេេុខភាេរ៉ាំ ររ ៉ាេ្មគុ
សា្ម ញ សដលប្តរូវការការសែទំាឯកជទេ។ កុរារ
ជាជប្ចើនសដលទទួលជេវាជៅកុ្ងមន្ើរជេទ្យទំាង

ជនះ េុទ្ធសតមកេើប្គរួសារសដលរានប្រាក់ចំណូ
លទាប។ មន្ើរជេទ្យកុរារទទួលមូលនិធិេើប្បភ
េនានាជាជប្ចើន។ មួយភាគធំរនមូលនិធិរបេ់
មន្ើរជេទ្យកុរារ រានមកេើកម្មវធិើ Medicaid 
របេ់េហេ័ន្ធ-រដ្ឋ (ជៅថា Medi-Cal ជៅរដ្ឋ 
California) សដលផដោល់ការជចញរែលៃសែទំាេុខភា
េ�ូនកុរាររានប្រាក់ចំណូលទាបជៅកុ្ងរដ្ឋ។ 
មន្ើរជេទ្យកុរារក៏ទទួលមូលនិធិេើការជចញរែលៃធា
នារ៉ាប់រងេុខភាេលកខេណៈពាណិ�្ជកម្ម កម្មវធិើ
ជចញរែលៃសែទំាេុខភាេជផសេងៗរបេ់រដ្្ឋ ភិរាល 
និងការផដោល់វភិាគទានេើឯក�នផងសដរ។

• អនុញ្ញា តចំនួន $1.5 
ពាន់លានដុលាលៃ រកុ្ងប័ណ្ណកម្ើ ប្តរូវបង់េងមក
វញិេើមូលនិធិទូជៅរបេ់រដ្ឋជដើម ើ្ផដោល់មូលនិ
ធិេប្រាប់ការសាងេង់ ការេប្ងើក �ួល�ុល 
លំអ និងបំពាក់េរាភា រៈមន្ើរជេទ្យកុរារសដលរា
នគុណេម្តិ្ប្គប់ប្រាន់។

• កំណត់ 72 ភាគរយរនមូលនិធិជៅឲ្យមន្ើរជេ
ទ្យរានគុណេម្តិ្សដលមិនសេវែងរកប្រាក់ចំ
ជណញឯក�ន សដលផដោល់ជេវាទូលំទូលាយដ
ល់កុរារសដលរានេិទ្ធិទទួលរានកម្មវធិើរដ្្ឋ
ភិរាល និងកុរារសដលរានតប្មរូវការេុខភា
េេិជេេ សដលរានេិទ្ធិទទួលរានជេវាកម្ម 
កម្មវធិើកុរាររដ្ឋ California 
(California Children’s 
Services Program),  
18 ភាគរយរនមូលនិធិជៅ
កាន់មន្ើរជេទ្យសែទំាកុរារ
ចំារាច់ទូជៅជៅសាកលវិ
ទយាល័យ California, និង 

10 ភាគរយ រនមូលនិធិជៅឲ្យមន្ើរជេទ្យ 
មិនសេវែងរកប្រាក់ចំជណញសាធារណៈ និង
ឯក�នសដលផដោល់ជេវាដល់កុរារសដលរាន
េិទ្ធិទទួលរានជេវាេប្រាប់កម្មវធិើកុរាររដ្ឋ 
California។

ពសចក្ដចីសពង្ខប ការប៉ា ន់សាមា នរបស់អ្នកវភិាគ 
ចបាប់ អំេចីផលប៉ាះពាល់សារពេចីេន្ធសទុ្ធននរោឋា
ភបិលមូលោឋា ន និងរដឋា៖
• បជងកើនចំណាយរនការបង់ 
េងប័ណ្ណកម្ើរដ្ឋ ជាមធ្យម ប្បសហល $80 
លានប្បចំាឆំ្្កុ្ងរយៈជេល 35 ឆំ្្ជប្កាយ។

ការវភិាគពោយអ្នកវភិាគចបាប់

អត្ថបទននវធិានការពនះ អាចរកបានពៅព�ទីវ ុបឹនៃយត៍របៃ់រដ្ឋព�ខាធិការតាមអាៃយដ្្ឋ ន 
 http://voterguide.sos.ca.gov។

ការបា៉ា ន់ស្មា នន ល្ៃប័ណ្ណកម្ទីរដ្ឋ
រានអនុញ្ញា តនូវការខ្ើែ្មើ $1.5 ពាន់លានដុលាលៃ រ

រែលៃប្បចំាឆំ្្ជាមធ្យម េប្រាប់បង់េងប័ណ្ណកម្ើ $80 លានដុលាលៃ រ

អំឡុងជេលរនការេងវញិទំនងជា 35 ឆំ្្

ប្បភេរនការេងវញិ ចំណូលេន្ធទូជៅ
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ការវភិាគពោយអ្នកវភិាគចបាប់  បន្

កមមាវធិទីពៃវាកមមាកុមាររដ្ឋ California (CCS)។ 
កម្មវធិើ CCS គឺជាកម្មវធិើជចញរែលៃសែទំាេុ 
ខភាេថ្ាក់រដ្ឋ-មូលដ្្ឋ ន សដលបង់រែលៃ 
េប្រាប់ការេយារាលឯកជទេ និងជេវា 
ជផសេងៗេប្រាប់កុរារសដលរានសាថា នភាេេុ
ខភាេរ៉ាំ ររ ៉ាេ្មគុសា្ម ញ រមួរានជាអាទិ៍ កុរា
រជាជប្ចើនសដលទទួលការេយារាលជៅមន្ើរ
ជេទ្យកុរារ។ (កុរារភាគជប្ចើនជៅកុ្ងកម្មវធិើ 
CCS ក៏ប្តរូវរានចុះជ ្្ម ះជៅកុ្ង Medi-Cal 
ផងសដរ។) រដ្ឋអនុញ្ញា តឲ្យមន្ើរជេទ្យ និងអ្កផដោល់
ជេវាជវ�្ជសាប្េជ្ផសេងជទៀតទទួលការបង់រែលៃេ 
ប្រាប់ការេយារាលកុរារជៅកុ្ងកម្មវធិើ CCS។
មន្ទីរពេទ្យព្សេងពទៀតក៏េយាបា�កុមារដដរ។ 
មន្ើរជេទ្យជផសេងជទៀតជៅរដ្ឋ California សដ
លេំុប្តរូវរានកំណត់អត្េញ្ញា ណជាេិជេេ
ថាជាមន្ើរជេទ្យកុរារជៅកុ្ងចបាប់រដ្ឋ ក៏ជ ដ្ោ ត
ជលើការជធវែើឲ្យរានកប្មិតខុេសបលៃករ្ាជៅជលើកា
រសែទំាេុខភាេកុរារផងសដរ។ ឧទាហរណ៍ 
មន្ើរជេទ្យមួយចំនួនរានប្ក រុម ឬម�្ឈមណ្ឌ ល
សដលរានឯកជទេកុ្ងការេយារាលកុរារ។ 
មន្ើរជេទ្យទំាងជនះ សតងសតទទួលរានការអនុញ្ញា
តឲ្យេយារាលកុរារជៅកុ្ងកម្មវធិើ CCS ។
ប័ណ្ណកម្ទីកាតេ្វកិច្ជាទូពៅ។ រដ្ឋខ្ើប្រាក់
ជដើម ើ្បង់រែលៃគជប្រាងទុនរយៈជេលសវង ជដ្
យជចញប័ណ្ណកម្ើកាតេវែកិច្ជាទូជៅ។ 
ការបង់េងប័ណ្ណកម្ើទំាងជនះ ប្តរូវរានធានាជដ្
យអំណាចេន្ធជាទូជៅរបេ់រដ្ឋ។ រដ្ឋបង់េងប័
ណ្ណកម្ើកាតេវែកិច្ជាទូជៅេើមូលនិធិទូជៅ សដល
ជាគណនើប្បតិបតិ្ការចម្ងរបេ់រដ្ឋ។ (េប្រាប់
េ័ត៌រានបសនថាមអំេើការជប្បើប្រាេ់ប័ណ្ណកម្ើរបេ់រ
ដ្ឋ េូមជមើល “ទិដ្ឋភាេទូជៅរនបំណុលប័ណ្ណកម្ើ
របេ់រដ្ឋ” បនិ្ចជទៀតជៅកុ្ងមគុ្ជទេ្ក៍ជនះ។)
វធិានការប័ណ្ណកម្ទីរបៃ់មន្ទីរពេទ្យកុមារេទីមុន
មក។ េើមុនមក អ្កជរាះជឆ្្តរានអនុម័តវធិាន
ការេើរទូទំាងរដ្ឋ សដលអនុញ្ញា តឲ្យរដ្ឋជចញប័ណ្ណ

កម្ើកាតេវែកិច្ជាទូជៅ ជដើម ើ្បង់រែលៃគជប្រាងទុន
ជៅមន្ើរជេទ្យកុរារ។ ប័ណ្ណកម្ើទំាងជនះ  
ប្តរូវរានជប្បើប្រាេ់េប្រាប់គជប្រាងជផសេងៗជា
ជប្ចើន រមួរានជាអាទិ៍ ការសាងេង់អរារែ្មើៗ 
និងការសកលម្អអរារសដលរានប្សាប់។ ជៅឆំ្្ 
2004 េំជណើ ប្បជាមតិ 61 រានផដោល់មូលនិធិ 
$750 លាន ជៅកុ្ងប័ណ្ណកម្ើ។ ជៅឆំ្្ 2008 
េំជណើ ប្បជាមតិ 3 រានផដោល់ $980 លាន 
ជៅកុ្ងប័ណ្ណកម្ើ។ រានមន្ើរជេទ្យប្តរឹមសត 
13 បុ៉ជណា្ណ ះ សដលប្តរូវរាន កំណត់អត្េញ្ញា ណ
ជាេិជេេថាជាមន្ើរជេទ្យកុរារជៅកុ្ងចបាប់រដ្ឋ 
សដលរានេិទ្ធិទទួលមូលនិធិជប្កាមវធិានការទំា
ងជនះេើមុនមក។ គិតប្តរឹមសខឧេភា ឆំ្្ 2018 
ភាគជប្ចើនរនការផដោល់មូលនិធិេើវធិានការេើរេើមុន
មក ប្តរូវរានជប្បើប្រាេ់េប្រាប់គជប្រាងនានា សដ
លមូលនិធិជេេេល់ប្តរូវរានរេំរឹងថានរឹងជប្បើ 
ប្រាេ់ជេញជលញជៅប្តរឹមចុងរដូវជ ដ្ោ ឆំ្្ 2018។ 

សំពណចី
អនុញ្ញា តប័ណ្ណកម្ទីបដន្ថមៃម្មាប់មន្ទីរពេទ្យកុ
មារ។ វធិានការជនះអនុញ្ញា តឲ្យរដ្ឋលក់ប័ណ្ណកម្ើ
កាតេវែកិច្ជាទូជៅ $1.5 ពាន់លានបសនថាមជទៀត 
េប្រាប់គជប្រាងសកលម្អទុនជៅ (1) 
មន្ើរជេទ្យកុរារចំនួន 13  និង (2) មន្ើ
រជេទ្យមិនសេវែងរកប្រាក់ចំជណញសាធា
រណៈ និងឯក�នជផសេងជទៀត សដលេយា
រាលកុរារសដលរានេិទ្ធិទទួលរានក
ម្មវធិើ CCS ។ ដូចរានបង្ហា ញជៅកុ្ង 
របូភាេជលខ 1, វធិានការជនះផដោល់ 
72 ភាគរយរនមូលនិធិប័ណ្ណកម្ើ—ប្បសហល 
$1.1 ពាន់លាន—�ូនមន្ើរជេទ្យកុរារមិន
សេវែងរកប្រាក់ ចំសណកឯក�នចំនួនប្រំាបើ។ 
មន្ើរជេទ្យនើមួយៗកុ្ងចំជណាមមន្ើរជេទ្យទំា
ងប្រំាបើជនះ អាចដ្ក់ពាក្យេំុចំសណកជេ្មើ
រ្ារនមូលនិធិជនះ។ វធិានការជនះផដោល់ 18 
ភាគរយរនមូលនិធិប័ណ្ណកម្ើ—$270 លាន—

អនញុ្ញាតឲ្យ្័រ� ្ណកម្ើផ ្ដល់មលូនធិិដល់ការសាងសង់មន្ើរណេទ្យ 
ដដលផ្ដល់ការដែទំាសខុភាេដល់កមុារ។ លក្ខន ្កិៈផ ្តួចណផ្ើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

4
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ អនញុ្ញាតឲ្យ្័រ� ្ណកម្ើផ ្ដល់មលូនធិិដល់ការសាងសង់មន្ើរណេទ្យ 
ដដលផ្ដល់ការដែទំាសខុភាេដល់កមុារ។ លក្ខន ្កិៈផ ្តួចណផ្ើម។4

�ូនមន្ើរជេទ្យកុរារចំនួនប្រំារបេ់ UC ។ 
មន្ើរជេទ្យនើមួយៗរបេ់ UC អាចដ្ក់ពាក្យេំុចំ
សណកជេ្មើរ្ារនមូលនិធិជនះ។ វធិានការជនះ ជធវែើ 
ឲ្យរានលទ្ធភាេជប្បើប្រាេ់រាននូវមូលនិធិប័ណ្ណ
កម្ើ 10 ភាគរយសដលជៅជេេេល់ 
—$150 លាន—�ូនមន្ើរជេទ្យមិ
នសេវែងរកប្រាក់ចំជណញសាធារណៈ 
ឬឯក�នជផសេងជទៀតប្បសហល 150 មន្ើរជេទ្យ 

សដលផដោល់ជេវា�ូនកុរារសដ
លរានេិទ្ធិទទួលរានកម្មវធិើ 
CCS។ វធិានការជនះេំុសបងសចក
ជដ្យសឡកនូវចំសណកជាក់លា
ក់រនចំសណករនមូលនិធិប័ណ្ណក
ម្ើជនះេប្រាប់មន្ើរជេទ្យនើមួយៗ
ជឡើយ។
ការពម្បទីម្បាៃ់មូ�និធិ។ 
វធិានការជនះអនុញ្ញា តឲ្យរាន 
ការររអង្្េលុយេើការល 
ក់ប័ណ្ណកម្ើ សដលនរឹងប្តរូវ 
ជប្បើេប្រាប់ជរាលបំ 
ណងជផសេងៗជាជប្ចើន 
រមួរានជាអាទិ៍ 
“ការសាងេង់ ការេប្ងើក 
ការជធវែើមូ៉សដលែ្មើ ការសកលម្អ 
ការបំពាក់ជប្គឿងេង្ហា រមឹ 
ការបំពាក់ជប្គឿងបរកិាខេ រ 
ការផដោល់ហិរញញាប្ទាន ឬការផដោ
ល់ហិរញញាប្ទានសារជឡើងវញិេ
ប្រាប់មន្ើរជេទ្យសដលរានេិទ្ធិ
ជៅកុ្ងរដ្ឋ។” វធិានការជនះ 
តប្មរូវថាមូលនិធិសដល 
រានផដោល់�ូន មិនប្តរូវជលើេេើចំ
ណាយេរបុរនគជប្រាងជឡើយ 
ជហើយគជប្រាងសដលរានទទួល
មូលនិធិប្តរូវសតបញប់្ជៅកុ្ង 

“រយៈជេលេមប្េប។”
ដំពណទី រការដ្ក់ពាក្យៃំុ។ មន្ើរជេទ្យកុរារសដល
រានេិទ្ធិទទួលរានមូលនិធិប័ណ្ណកម្ើជប្កាមវធិា
នការជនះ នរឹងដ្ក់ពាក្យេំុមូលនិធិជៅកាន់អា
ជាញា ធរហិរញញាប្ទានេរាភា រៈរបូវន្័េុខាភិរាលរដ្ឋ 
California (CHFFA) សដលជាទើភ្ាក់ង្ររាន 
ប្សាប់របេ់រដ្ឋ។ CHFFA នរឹងេជប្មចថាជតើ ប្តរូវ
ផដោល់�ំនួយឥតេំណងជដ្យសផ្អកជលើកត្ាជាជប្ចើ

របូភាេពលខ 1

មន្ចីរពេទ្យដដលមានសិទ្ធទិទតួលបនមូលនិធិប័ណ ្ណកម្ចី
(កននុងចំនួនរាប់�ាន)

មន្ចីរពេទ្យកមុារមិនដសវែងរកបបកចំ់ពណញឯក�ន—72 ភាគរយននមូលនិធិ $1,080

មន្ើរណេទ្យកមុារ នងិមជ្ឈម�្ឌ លបសាវបជាវ, Oakland $135

មន្ើរណេទ្យកមុារ Los Angeles 135

មន្ើរណេទ្យកមុារណោនធើ Orange 135

មន្ើរណេទ្យកមុារ Earl and Loraine Miller (Long Beach) 135

មន្ើរណេទ្យកមុារ្រសស់ាកលវទិយាល័យ Loma Linda University 135

មន្ើរណេទ្យកមុារ Lucile Packard ណៅ Stanford 135

មន្ើរណេទ្យកមុារ Rady, San Diego 135

មន្ើរណេទ្យកមុារ Valley (Madera) 135

មន្ចីរពេទ្យកមុាររបស់សាកលវទិយាល័យ University of California—18 
ភាគរយននមូលនិធិ

$270

មន្ើរណេទ្យកមុារ Mattel ណៅសាកលវទិយាល័យ University of California, Los 
Angeles

$54

មន្ើរណេទ្យកមុាររ្រសស់ាកលវទិយាល័យ University of California, Irvine 54

University of California, មន្ើរណេទ្យកមុារ Davis 54

University of California, មន្ើរណេទ្យកមុារ San Diego 54

University of California, មន្ើរណេទ្យកមុារ San Francisco 54

មន្ចីរពេទ្យពផសេងពទៀត—10 ភាគរយននមូលនិធិ $150

មន្ើរណេទ្យមិនដសវែងរកបរាកច់ណំ�ញសាធារ�ៈ ឬឯកជនប្រដែល 150 មន្ើរណេទ្យ ដដលផ្ដ
ល់ណសវាជនូកមុារដដលមានសទិ្ទិទតួលរានកម្មវធិើ ណសវាកមុាររដ្ឋ California។

$150

ចំនតួនសរបុ $1,500



  ការវភិាគ  |  31

ការវភិាគពោយអ្នកវភិាគចបាប់  បន្

នសដរឬយ៉ងណា។ កត្ាមួយចំនួនទំាងជនះរមួរា
នជាអាទិ៍ ថាជតើ៖

• �ំនួយឥតេំណងនរឹងរមួចំសណកជឆ្ព ះ 
ជៅរកការេប្ងើក ឬការសកលម្អលទ្ធភា
េទទួលរានការសែទំាេុខភាេេប្រា
ប់កុរារសដលរានេិទ្ធិទទួលរានកម្ម
វធិើធានារ៉ាប់រងេុខភាេរដ្្ឋ ភិរាល 
ឬអ្កសដលរានប្រាក់ចំណូលទាប 
មិនទាន់រាន 
ឬមិនរានការធានារ៉ាប់រងសដរឬជទ។ 

• �ំនួយឥតេំណងនរឹងរមួចំសណកដល់ការ
សកលម្អលទ្ធផលរនការសែទំាេុខភាេកុរារ 
ឬអ្ក�ំងឺសដលជាកុរារសដរឬជទ។ 

• មន្ើរជេទ្យសដលដ្ក់ពាក្យេំុ 
នរឹងជលើកកមពេ់កម្មវធិើបជប្ងៀន ឬប្សាវប្ជាវ
វជិា្ជ ជេទ្យកុរារសដរឬជទ។

ផលប៉ាះពាល់សារពេចីេន្ធ
ចំណាយបង់ៃងប័ណ្ណកម្ទីរដ្ឋ។ វធិានការជនះ 
នរឹងអនុញ្ញា តឲ្យរដ្ឋខ្ើប្រាក់ $1.5 ពាន់លាន ជដ្
យលក់ប័ណ្ណកម្ើកាតេវែកិច្ជាទូជៅ�ូនអ្កវនិិ
ជយគ សដលនរឹងទទួលរានការបង់េងវញិជា
ការប្រាក់ ជដ្យជប្បើចំណូលេន្ធទូជៅរបេ់រដ្ឋ។ 
ចំណាយរនប័ណ្ណកម្ើទំាងជនះ នរឹងអាប្េ័យ
ជៅជលើកត្ាជផសេងៗជាជប្ចើន—ដូចជា អប្តា
ការប្រាក់សដលរានប្បេិទ្ធភាេជៅជេលល
ក់វា ការកំណត់ជេលជវលារនការលក់ប័ណ្ណ

អនញុ្ញាតឲ្យ្័រ� ្ណកម្ើផ ្ដល់មលូនធិិដល់ការសាងសង់មន្ើរណេទ្យ 
ដដលផ្ដល់ការដែទំាសខុភាេដល់កមុារ។ លក្ខន ្កិៈផ ្តួចណផ្ើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

4

កម្ើ និងជែរជវលាសដលប្តរូវបង់េងមកវញិ។ 
ជយើងរ៉ាន់សា្ម នថា ចំណាយេប្រាប់អ្កជាប់
េន្ធកុ្ងការបង់េងប័ណ្ណកម្ើនរឹងរានចំនួនេ
របុ $2.9 ពាន់លាន ជដើម ើ្បង់ ដ្ោ ច់ប្រាក់ជដើម 
($1.5 ពាន់លាន) និងការប្រាក់  
($1.4 ពាន់លាន)។ ការជនះនរឹងបណាដោ លឲ្យរាន
ចំណាយបង់េងវញិជាមធ្យម ម្បដែ�  
$80 លាន ម្បចំាឆ្នាំ  កនាុងរយៈពេ�  
35 ឆ្នាំ ពម្កាយ។ ចំនួនទរឹកប្រាក់ជនះតិចជាង
មួយភាគដប់រន 1 ភាគរយរនែវកិាមូលនិ
ធិទូជៅបចុ្ប្ន្របេ់រដ្ឋ។ ចំណាយរដ្ឋរាល 
សដលបង់េើមូលនិធិប័ណ្ណកម្ើ នរឹងប្តរូវរាន
កំណត់ឲ្យជេ្មើនរឹងចំណាយជាក់សេដោងរបេ់ 
CHFFAឬ 1 ភាគរយរនមូលនិធិប័ណ្ណកម្ើ 
សដលជទាះជាយ៉ងណាគឺតិចជាង។
ចលូពមចីល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/ សបមាប់បញ្ចី 
ននគណៈកមាមា ធិការ ដដលបពងកចីតព�ចីងជាចម្បងពដចីម្បចីគំាបទ 

ឬ�ំទាស់វធិានការពនះ។ ចលូពមចីល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors/nov-18-gen.html 

ពដចីម្បចីទទតួលបនអ្នកចលូរ តួមវភិាគទានកេំលូៗទំាង  
10 របស់គណៈកមាមា ធិការ។

បបសិនពបចីអ្នកចង់បនចបាប់ចមង្ននអត្ថបទពេញពលញននវធិានការ
រដឋា សមូទរូស័េម្ករដឋាពលខាធិការ តាមពលខ  
(888) 345-4917  ឬអ្នកអាចអុចីដម៉ាល  

vigfeedback@sos.ca.gov ព�ចីយចបាប់ចមង្មតួយនឹងបត រូវបន
ពផញចីពៅអ្នកពោយឥតគតិនែ។្



32  |  ទឡ្ហីករណ៍	 ទឡ្ីករ�៍ដដ�្ានល្ោះពុម្ពលនៅល�ើទំព័រលនះគឺជាទស្សនៈរបស់អនកនិពន្ធលហើយមិនបតូវ្ានពិនិត្យរកភាពបតលឹមបតូវលដោយភនាក់ងារផ្លូវការ�ាមួយលទ។ 

សណំ�ើ ប្រជាមតិ អនញុ្ញាតឲ្យ្័រ� ្ណកម្ើផ ្ដល់មលូនធិិដល់ការសាងសង់មន្ើរណេទ្យ 
ដដលផ្ដល់ការដែទំាសខុភាេដល់កមុារ។ លក្ខន ្កិៈផ ្តួចណផ្ើម។4

★ ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 4 ★

★ ទឡ្ហីករណ៍ត្រត ណ�ហីម្ហីគំាទទសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 4 ★
ជាច្រហីនទសវត្សមកច�ហីយ	ខ្ញុំបានផ្ដល់ទឡ្ហីករណ៍្្រឆាុំ ងនឹងវធិាន
ការសនឹ្កចឆានោ ត	ច�ហីម ហ្ីធានាថា	អនោកចបាះចឆានោ តទទួលបានការពិចារ
ណាត្រតមួយរុំនួន។
្្រព័ន្ធពន្ធអរលន្ទព្យដ�លមិន្តឹម្តរូវ
ការជុំទាស់មួយចៅនឹងវធិានការណាមួយដ�លចសនោហីសញុំ�ុំចឡហីងពន្ធអ
រលន្ទព្យគឺថា	្្រព័ន្ធពលអរលន្ទព្យចៅកនោញងរ�្ឋ	California	
គឺមិន្តឹម្តរូវចទ	(�ូរមានពន្យល់ចៅកនោញងទឡ្ហីករណ៍្រឋម)។
ការផ្្ស់្រ្ដូរ្្រព័ន្ធច�ហីម ហ្ីច វ្ហីឲ្យវាកាន់ដត្តឹម្តរូវ
្្រព័ន្ធពន្ធអរលន្ទព្យរ្រស់ចយហីងអារមានការផ្្ស់្រ្ដូរ	
ឧទា�រណ៍	ច�ហីម ហ្ីបា៉ា ន់្្រមាណចឡហីងវញិតាមកាលកុំណត់ចលហីអរ
លន្ទព្យពិត្បាក�	្រ៉ាញដនតែ្រញ្ញះអ្តាពន្ធចោយសវ័យ្្រវតតែិ	ច�ហីម ហ្ី
ឲ្យរុំណូលពហីពន្ធទូចៅមិនចកហីនចឡហីងចោយសារដតតមម្អរលន្ទ
ព្យចកហីនចឡហីង។
ជាការពិត	ការលុំបាកមួយកនោញងការច វ្ហីការផ្្ស់្រ្ដូរណាមួយគឺថា	
មនញស្សចផ្សងគ្នោ 	និងអាជហីវកម្មចផ្សងគ្នោ 	មានផល្្រចោជន៍ោរ់
ណាត់ចផ្សងគ្នោ កនោញងការរកសាទញកសាថា នភាព�ដ�ល។

ការពិនិត្យចមហីលកាន់ដតទូលុំទូលាយចលហីការដកលម្អការដែទាុំ សញខ
ភាពរុំចោះវធិានការជាក់លាក់ចនះ	(ការខ្ហី្បាក់ច�ហីម ហ្ីឧ្រតថាម្ភ្រដនថា
ម�ល់មន្ហីរចពទ្យកញមារ)	ខ្ញុំផ្ដល់ចោ្រល់ថា	ចយហីងពិនិត្យចមហីលការ
ដកលម្អ្្រព័ន្ធដែទាុំ សញខភាពរមួជាមញនសិន។	
ចទាះ្រហីជាមានអនោកជុំនាញច ន្ោហីមជាច្រហីនផ្ដល់ការដែទាុំ សញខភា
ពចៅកនោញងស�រ�្ឋអាចមរកិ	(និងចៅ	California)	ក៏ចោយ	
ស�រ�្ឋអាចមរកិបានរុំណាយច្រហីន្រុំផញត	្រ៉ាញដនតែសថាិតឆាងា យពហីរុំណា
ត់ថានោ ក់កុំពូលអនតែរជាតិរុំចោះលទ្ធផលដែទាុំ សញខភាព	ចលហីសពហីចនះ	
ពលរ�្ឋ	California	រា្់រលាននាក់មិនមាន	សូម ហ្ីដតការ្គ្រ�ណ្ដ
្់រចលហីការដែទាុំ សញខភាពលុំោ្់រមូលោ្ឋ ន។
ការចសនោហីសញុំច្រក្ខជនដ�លឈរច ្្ម ះច�ហីម ហ្ីការោិល័យរ�្ឋ
្្រដ�លជាច្រក្ខជនដ�លឈរច ្្ម ះស្មា្់រការោិល័យរ�្ឋចៅ
កនោញងដខវរិ្ិកា—រមួទាុំ ងស្មា្់រតុំដណងអភិបាល—មានគុំនិតខ្ះ
ៗអុំពហីការដកលម្អចលហីការដែទាុំ សញខភាពចៅកនោញងរ�្ឋ	California	។	
ចតាះចយហីងសួរ។
GARY WESLEY

មានមន្ហីរចពទ្យកញមារដ�លមិនដសវងរក្បាក់រុំចណញចៅ	
California	រុំនួន្បាុំ ្រហីនិងមន្ហីរចពទ្យកញមាររ្រស់សាកលវទិយា
ល័យ	California	រុំនួន្បាុំ ។	កុមារដដ�ឈឺធងៃន់ធងៃរទទួ�្ា
នការព្យា្ា�ឯកលទសជាន់ខ្ពស់លនៅកននុងមន្ទីរលពទ្យកុមារថនរដ្ឋ 
Californiaជាងពីរ�ានដងកននុងមួយ្នាំ ។ លទោះបគួសារអាចបង់ប្ា
ក់្ ានប៉ុន្ានក៏លដោយ។
កញមារដ�លមាន្រញ្្សញខភាពស្មញ្ គសា្ម ញ	
និងជុំងឺគុំរាមកុំដ�ង�ល់ជហីវតិ។	មហារកី។	ចគ្លិការាងកចណឌ ៀវ។	
គហីសចលហីសួត។
ចយហីងច វ្ហីការ្រណ្ដញ ះសររីាង្គកញមារទាុំ ងអ
ស់	97%	វះកាត់ច្រះ�ូងកញមារ	96%	និង	
ពយាបាលជុំងឺមហារកីកញមារទាុំ ងអស់	76%	។
ជាមួយនឹងការ្សាវ្ជាវរកច�ហីញែ្មហីៗ	្រចរ្កវទិយាសច្គ្្គ ះជហីវតិែ្មហីៗ	
អនោកឯកចទសកញមារល្ៗអ ្រុំផញត	ការពយាបាលចកហីតចឡហីងរាល់មែងាចៅកនោញ
ងមន្ហីរចពទ្យ’កញមារមនរ�្ឋ	California’។	្ររ្ញ្រ្ននោចនះ	កញមារ	85%	
ដ�លមានជុំងឺមហារកី្គ្្់រ្មបានចាកចរញពហីមន្ហីរចពទ្យចយហីង
ចោយជាសះចស ហ្ីយពហីជុំងឺ។
កនោញងនាមជាមជ្ឈមណឌ ល្សាវ្ជាវកញមារលុំោ្់រទហីមួយ	ចយហីងកុំ
ពញងរកច�ហីញវិ្ ហីសា្សតែច�ហីម ហ្ីច វ្ហីឲ្យកញមារ្គ្់ររ្ូរចៅ	California	
មានសញខភាពល្អ	ចោយមិនចាុំ បារ់ច�ហីររូលមន្ហីរចពទ្យរ្រស់ចយហីង។
ចោយសារដតភាពចជាគជ័យរ្រស់ចយហីង	ត្មរូវការមកចលហីពួកចយហី
ងក៏រកីរច្មហីនផងដ�រ។	លយើង្ានកា្យជាមជ្ឈម�្ឌ�បបចាំតំបន់ 
លហើយកុមារបតូវ្ានបញ្លូនមកពួកលយើងពីមន្ទីរលពទ្យលផ្សងៗលទៀតលនៅ
កននុងរដ្ឋ California ។
សុំចណហី ្្រជាមតិចលខ	4	ចសនោហីសញុំឲ្យអនោកចបាះចឆានោ តពិចារណា
ចលហីការវនិិចោគតិរជាង	$40	កនោញងមួយឆានោុំ ស្មា្់រអនោកជុំងឺមានោ

ក់ដ�លចយហីង	ចមហីលច�ហីញ	.	 .	 .	 លញយនឹងជួយពួកចយហីងកសារ
សមតថាភាពបានកាន់ដតច្រហីនច�ហីម ហ្ីពយាបាលកញមារកាន់ដតច្រហីនចៅ	
California	។
កាលពហី	14	ឆានោុំ មញន	ពលរ�្ឋ	California	បានគ្ុំ ្ទ្័រណ្ណកម្ហី�ុំ
្ូរងរ្រស់ចយហីង។	ចយហីងមានកិតតែិយសដ�លទទួលបានការទញករិ
តតែតាុំ ងពហីចពលចនាះមក។	ទឹក្បាក់ទាុំ ងអស់្តរូវបានរុំណាយ
ចលហីសុំណង់អគ្រែ្មហី	ការច វ្ហីឲ្យមានភាពទុំចនហី្រចឡហីងចលហីអគ្រចា
ស់ៗ	ការ្រដនថាមដ្គកាន់ដតច្រហីន	និងការទិញ្រចរ្កវទិយាល្អ្រុំផញត	
និងទុំចនហី្រ្រុំផញត	.	 .	 .	 ច�ហីម ហ្ីពយាបាលកញមារឲ្យបានកាន់ដតច្រហីន។
ការោិល័យរតនាគ្រ្្រចាុំ រ�្ឋ្គ្់រ្គងរាល់្បាក់មូលនិ្ិ្័រណ្ណក
ម្ហី	្រ៉ាញដនតែក៏បានសច្ាររុំចោះមញខគណៈកម្មការសញខាភិបាលមន្ពឹទ្ធ
សភា	និងសភាថា	“កម្មវ ិ្ ហីចនះនឹងមានភាពចជាគជ័យោ៉ា ងពិចស
សផងដ�រ។”
ចយហីងមានចមាទនភាពរុំចោះកនោញងវជិាជា ជហីវៈដ�លចយហីងបានច វ្ហី។	
កនោញងនាមជាមនញស្ស	ចយហីងមាន្រញពវសិទ្ធិកនោញងការចមហីលច�ហីញរុំណញ រ
ខ្ាុំ ងរ្រស់កញមារស្ូត្តង់	ចសរក្ដហី្សលាញ់ចៅកនោញង្គរួសាររ្រស់ពួ
កចគ	ការច្រ្ដជ្ារិតតែរ្រស់្រញគ្គលិកចយហីង	ការមានសនាតែ នរិតតែល្អរ្រស់
ស្រ ញ្រសជន	និងភាពចជាគជ័យចៅកនោញងសា្ម រតហីរ្រស់មនញស្ស។
ចយហីងអចញជាហីញអនោកឲ្យរូលរមួជាមួយអនោកចបាះចឆានោ តរា្់រលាននាក់
ចៅរ�្ឋ	California	ដ�លបានគ្ុំ ្ទ�ល់មន្ហីរចពទ្យកញមារ។
ចយហីងទាុំ ងអស់គ្នោ អារចបាះចឆានោ តបាទ/
ចាស�ល់សុំចណហី ្្រជាមតិចលខ	4—អគ្រច�ហីម ហ្ីពយាបាលកញមារកា
ន់ដតច្រហីន។
JAMES STEIN, វេជ្ជបណ្ឌិ ត	វះកាត់កញមារ
MARIA	MINON, វេជ្ជបណ្ឌិ ត	នាយក្រញគ្គលិកសញខាភិបាល
ROBERTO	GUGIG, វេជ្ជបណ្ឌិ ត,	ដផនោក្កពះចោះចវៀនកញមារ
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ដដលផ្ដល់ការដែទំាសខុភាេដល់កមុារ។ លក្ខន ្កិៈផ ្តួចណផ្ើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

4
★ ទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 4 ★

★ ទឡ្ហីករណ៍ត្រត ណ�ហីម្ហីទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 4 ★
សុំចណហី ្្រជាមតិចលខ	4	ជួយកញមារឈឺជាង	2	
លាននាក់ជាចរៀងរាល់ឆានោុំ ។	វាមិនោក់ព័ន្ធនឹងពន្ធអរលន្ទព្យ	
ឬសុំចណហី ្្រជាមតិចលខ	13	ចទ។	ចយហីងបានសួរអនោកជុំនាញ	
ច�ហីយចនះជាអវហីដ�លចគបាននិោយ	៖
Joe	Harn,	El	Dorado	សវនករ-អនោក្គ្់រ្គង្្រចាុំ ចខាន ហ្ី	
ដែ្ងថា
“គ្ានប្ាក់មួយដ�ុ្ារ�ាសបមាប់សំល�ើបបជាមតិល�ខ 4 
្ានមកពីពន្ធអច�នបទព្យលទ។ គ្ានប្ាក់មួយដ�្ុារ�ាសបមាប់
ប័�្ណកម្ចីមន្ទីរលពទ្យពីមុន�ាមួយ ្ានមកពីពន្ធអច�នបទព្យលទ។ 
រតនាគាររដ្ឋ អនកបគប់បគងរដ្ឋ អនកវាយតថម្បបចាំលខោនធី 
ឬអនកបបមូ�ពន្ធបគប់រូប (លទោះលនៅកននុងគ�បក្ស�ាក៏លដោយ) សុ
ទ្ធដតលធវើសក្ីយកម្ចំលពោះការពិតលនះ។ ខ្នុំបតវូ្ានទទ�ួស្គា�់្ា 
ជាសវនករ-អនកបគបប់គងដដ�អភិរក្សបំផុត និងមានក�្ាប់ថដមុឺ

ងម៉ាត់បំផុតលនៅកននុងលខោនធីថនរដ្ឋ California ។ អនកអាចការពារ 
សំល�ើបបជាមតិល�ខ 13 និងល្ោះល្នោតគាំបទដ�់សំល�ើបបជាម
តិល�ខ 4 ។“
Jon	Coupal,	្្រធានសមាគមអនោក្រង់ពន្ធ	Howard	Jarvis	
មាន្្រសាសន៍ថា
“សំល�ើបបជាមតិល�ខ 13 
្ានការពារម្ចាស់ផ្ទះអស់រយៈលព�ជាង 40 ្នាំមកលហើយ។ វិធាន
ការលនះមិនគំរាមកំដហងដ�់ការការពារម្ចាស់ផ្ទះលនៅរដ្ឋ California 
ដដ�មាន�ទ្ធភាព លដោយសារដតសំល�ើបបជាមតិល�ខ 13 
ទា�់ដតលសោះ។“
សូមចបាះចឆានោ តគ្ុំ ្ទសុំចណហី ្្រជាមតិចលខ	4	។
ANN-LOUISE KUHNS,	្្រធាន
សមាគមមន្ហីរចពទ្យកញមារមនរ�្ឋ	California

ចនះជាវធិានការ្័រណ្ណកម្ហីកាតពវកិរ្ទូចៅមួយចទៀត។	វា
ចសនោហីសញុំការអនញញ្ញា តពហីអនោកចបាះចឆានោ ត	ច�ហីម ហ្ីអារឲ្យរ�្ឋ	
California	ខ្ហី្បាក់កាន់ដតច្រហីនតាមរយៈការលក់	“្័រណ្ណកម្ហី”	
ដ�ល្តរូវសងជាមួយនឹងការ្បាក់	(អាចលធវើលឡើងតាមរយៈការបលង្កើ
នពន្ធអច�នបទព្យ)	ដ�លមានរយៈចពលច្រហីនទសវត្ស។
ខ្ញុំនិោយថា	“អាច”	ច្ោះចពលខ្ះ្ទព្យមន្័រណ្ណកម្ហី្តរូ
វបានច្្រហី្បាស់ស្មា្់រការផ្ដល់�ិរញញា្រ្ទាន	្រ៉ាញដនតែ្តរូវ
បានសងវញិតាមរយៈអនោកទទួលកម្មវ ិ្ ហី—�ូរជាម្ាស់ផ្ះ	
ចៅច្កាមកម្មវ ិ្ ហីកម្ហីទិញផ្ះ-កសិោ្ឋ ន	Cal-Vet	កាលពហីមញន។
វធិានការ្័រណ្ណកម្ហីផ្ដល់នូវសុំណួរជាច្រហីន៖
1. ចតហីរោ្ឋ ភិបាលជុំោក់្បាក់្រ៉ាញនា្ម នច�ហីយ?
2. ចតហីការរុំណាយសរ ញ្រដ�លបានរពឹំងទញកពហីវធិានការចនះ	
មកចលហីសាធារណៈមានរុំនួន្រ៉ាញនា្ម ន?

3. ចតហីមានការ្រញ្ជា ក់អុំពហីការច្្រហី្បាស់្បាក់ដ�លបានចសនោហីសញុំចនាះ
ឬចទ?

4. ចតហីការច្្រហី្បាស់ដ�លបានចសនោហីសញុំ្តរូវបានផ្ដល់យញតតែិកម្មឬ
ចទ—ចោយបានគិតពិចារណាអុំពហីកិរ្ការចផ្សងចទៀតដ�លចាុំ
បារ់	ឬរង់បាន?

5. ចតហីអនោកចបាះចឆានោ តនឹង្រនតែផ្ដល់�ិរញញា្រ្ទានចលហីគច្មាងតាមរ
យៈការ្រង់ពន្ធអរលន្ទព្យកាន់ដតច្រហីនឬចទ	ចៅចពល្្រព័ន្ធ
ពន្ធអលរន្ទព្យរ្រស់រ�្ឋ	Californiaមិនមានភាព្តឹម្តរូវ?

បបព័ន្ធពន្ធអច�នបទព្យរបស់រដ្ឋCALIFORNIA 
មិនមានភាពបតលឹមបតូវ

កាលពហីឆានោុំ 	1978	អនោកចបាះចឆានោ តមនរ�្ឋ	California	បា
នអនញម័តចលហីការផ្ដួរចផ្ដហីមគុំនិតរ្រស់អនោកចបាះចឆានោ ត	
ដ�លចៅចពលចនាះចគចៅថា	សុំចណហី ្្រជាមតិចលខ	13។	ការផ្ដួរ
ចផ្ដហីមគុំនិតបាន្រដនថាមមា្តាចៅចលហីរ�្ឋ្ម្មនញញញាមនរ�្ឋ	California	
ដ�លបានរារាុំ ង�ល់	“ការវាយតថម្លឡើងវិញ”	មនអរលន្ទព្យ	
ចលហីកដលងដត	និងរ�ូត�ល់ការផ្្ស់្រ្ដូរអរលន្ទព្យមានការផ្ដ
ល់	ឬ្តរូវបានកសាងចឡហីងវញិច្រហីន។
សុំចណហី ្្រជាមតិចលខ	13	បានការោរម្ាស់អរលន្ទព្យពហីការ្រ
ចងកហីនពន្ធច្រហីន	ចោយអា្ស័យចលហីតមម្អរលន្ទព្យកាន់ដតខ្ពស់	
ចទាះោ៉ា ងណា	វាក៏បាន្រចងកហីត្្រព័ន្ធមួយដ�លម្ាស់ផ្ះ	
ែ្មហី	្រង់្បាក់	10–20	�ងច្រហីនជាង	អនោកជិតខាងដ�លមានអរល
ន្ទព្យតមម្�ូរគ្នោ 	្រ៉ាញដនតែបានទទួលកាន់កា្់រជាយូរមកច�ហីយ។
ចលហីសពហីចនះ	ចោយច�តញថា	អរលន្ទព្យអាជហីវកម្មអារ	
ឬដតង្តរូវបានជួល	(ជាជាងលក់)	�ូចរនោះសុំចណហី ្្រជាមតិចលខ	
13	បាននាុំ ឲ្យមានការផ្្ស់្រ្ដូរោ៉ា ង ុ្ំចៅចលហី្រន្ញកពន្ធអរលន្ទ
ព្យរមួ	ពហីអាជហីវកម្មចៅម្ាស់ផ្ះ។
អនោកគ្ុំ ្ទសុំចណហី វធិានការសនឹ្កចឆានោ តគួរដតទទួល្រន្ញ
កកនោញងការពន្យល់អុំពហីមូលច�តញដ�លគួរដតផ្ដល់ការគ្ុំ
្ទ—ផ្ដល់ការរុំណាយចពញចលញ	ជច្មហីសដ�លមាន	
និងត្មរូវការឬការរង់បានចផ្សងចទៀត។
កនោញងករណហី ចនះ	អនោកចសនោហីគួរច្្រហី្បាស់	
ការត្រតច�ហីម ហ្ីច្្ហីយចៅនឹងសុំណួរ	1–5	ខាងចលហី។
GARY WESLEY
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ចលនម្រព្យរបស់ពកួដេ ដៅជាអចលនម្រព្យជំនួស។ 
ការដ្តើ្មបជាសិ្រ្ធវិដិោធនក្្មរ�ឋាធ្្មនុញ ្ញ និងលក្ខនតិកៈ5

ចំណងដជើង និងដសចកតើសដង្ខប  ដរៀបចំដដ្យអេ្គដ្ធាវ ី

ជើវមបវតតិ
រដ្ឋា ភិបាលក្នុងតំបន់បបមូលពន្ធលលើម្ចា ស់អចលនប្រ
ព្យ។ រដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា នរដឋា California - ទើកក រុង, 
ជោនធើ, សាលាជរៀននិងពន្ធមណ្ឌ លពិជេេ ការកប
មូលពន្ធជលើកទព្យេម្បតិ្ផ អ្ែកជលើតមមលៃកទព្យេម្បតិ្រ
បេ់ពួកជគ។ ពន្ធអចលនកទព្យគឺជាកបភពចំណូលធំ
េករាប់រដ្ឋា ភិបាលក្នុងមូលដ្ឋា ន ផដលរកបានជាង 
$60 ពាន់លានដនុលាលៃ រក្នុងមួយឆំ្្។ 
ការគណនាវកិ្កយបបតពន្ធប្រព្យសម្បតិ្របស់ម្ចា ស់
កម្មសិ្រ្ធិ។ វកិ្កយបកតពន្ធកទព្យេម្បតិ្របេ់រាចា េ់កម្ម
េិទ្ធិនើមួយៗគឺជេ្មើនឹងតមមលៃកតរូវបង់ពន្ធជលើអចលនកទ
ព្យរបេ់ខលៃួន គនុណនឹងអករាពន្ធ។ ជាធម្មរា អករាព
ន្ធអចលនកទព្យរបេ់រាចា េ់កម្មេិទ្ធិគឺ 1.1 ភាគរយ។ 
ជៅក្នុងឆំ្្ផដលអចលនកទព្យកតរូវបានទិញ តមមលៃជាប់
ពន្ធគឺជាតមមលៃអចលនកទព្យជោះ បោទា ប់ពើជោះ តមមលៃ 

កតរូវបង់ពន្ធអចលនកទព្យកតរូវបានផកតកមរូវេករាប់អ
តិ្រណារហូតដល់ 2 ភាគរយរាល់ឆំ្្។ ជនះបន្រហូ
តដល់ជពលអចលនកទព្យកតរូវបានលក់ជហើយម្ងជទៀ
តវាកតរូវបានបង់ពន្ធនូវតមមលៃផដលបានទិញវា។ 
អ្កផ្លា ស់្រើលំលៅតតងបបឈមមនុខនឹងលសចក្ើលស្ើ
ចបាប់ដំល�ើងពន្ធប្រព្យសម្បតិ្របស់ម្ចា ស់កម្មសិ្រ្ធិ។ 
តមមលៃទើ្សារមន ទ្ាះភាគជកចើន (អ្ើផដលជគអាចលក់បាន) 
ជកើនជ�ើងជលឿនជាង 2 ភាគរយក្នុងមួយឆំ្្។ 
ជនះរានន័យថា តមមលៃមន ទ្ាះជាប់ពន្ធភាគជកចើនគឺតិ
ចជាងតមមលៃទើ្សាររបេ់វា។ ជដ្យសារផតជហតនុជនះ 
ជៅជពលរាចា េ់ ទ្ាះទិញ ទ្ាះជ្សេង តមមលៃទិញ ទ្ាះថ្មើផតង
ជលើេពើតមមលៃផដលកតរូវបង់ពន្ធមន ទ្ាះកាលពើមនុនរបេ់
អ្កទិញ (េូម្បើផតជពល ទ្ាះរានតមមលៃទើ្សារកបហាក់កប
ផហលគ្្ក៏ជដ្យ)។ ជនះោំឲ្យតមមលៃពន្ធអចលនកទព្យ 
ខ្ពេ់ជាងមនុនេករាប់អ្កទិញ ទ្ាះ។ 

• លនុបបំបាត់តកមរូវការបចចានុប្បន្ ដូចោងជកកាម េករា
ប់រាចា េ់ ទ្ាះផដលរានអាយនុជលើេពើ 55 ឆំ្្ ឬ 
រានពិការធ្ងន់ធ្ងរ ក្នុងការជ ទ្ារមូលដ្ឋា នពន្ធអចលន
កទព្យ របេ់ពួកជគជៅកផនលៃងស្ាក់ជៅ�ំនួេវញិ៖ 
អចលនកទព្យផដល�ំនួេរានតមមលៃជេ្មើឬតិចជាង 
លំជៅដ្ឋា ន�ំនួេេ្ិតជៅក្នុងជោនធើជាក់លាក់
ជហើយការជ ទ្ារជោះជកើតជ�ើងផតម្ងប៉នុជណាណ ះ។

• ដកជចញនូវតមមលៃ�ំនួេនិងកិចចាតកមរូវទើរំាងដូចគ្្
ចំជពាះការជ ទ្ារេករាប់កទព្យផដលកតរូវកខ្ក់ឬបំផ្លៃ
ញជដ្យជកគ្ះមហន្រាយ។

• តកមរូវឲ្យរានការេកមបេកមរួលជលើមូលដ្ឋា នពន្ធ
អចលនកទព្យ�ំនួេអាកេ័យជលើតមមលៃអចលនកទ
ព្យថ្មើ។

ដសចក្ើសដង្ខបរបស់អ្នកវភិាេចបាប់អំពើការ
ប៉ា ន់ោ្ម ននន្លប៉ាះពាល់ោរដពើពន្ធរបស់រ�ឋា 
និងរដ្ឋា ភបិលថ្្ន ក់្ ដូលដ្ឋា ន ៖
• សាលាជរៀន និងរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា នជ្សេងជទៀតកប
ផហលជានឹងបាត់បង់កបាក់ជាង $100 លានដនុលាលៃ រ 
ក្នុងមួយឆំ្្ ជលើចំណូលពន្ធអចលនកទព្យជៅក្នុងពើ
រឬបើឆំ្្ដំបូង ជហើយក្នុងឆំ្្បន្បោទា ប់រានកបផហល 
$1 ពាន់លានដនុលាលៃ រក្នុងមួយឆំ្្ (ក្នុងកបាក់ដនុលាលៃ រ
េព្មថ្ងជនះ)។ ការជកើនជ�ើងកេជដៀងគ្្ជនះផដរជៅ
ក្នុងការចំណាយរបេ់រដឋាជដើម្បើ បំជពញមកវញិនូវកា
រោតបង់ពន្ធអចលនកទព្យសាលា។

ការវភិាេដដ្យអ្នកវភិាេចបាប់

អត្ថប្រននវធិានការលនះអាចរកបានលៅលលើវបិសាយរបស់រដឋាលលខាធិការតាមអាសយដ្ឋា ន  
http://voterguide.sos.ca.gov ។
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ការវភិាេដដ្យអ្នកវភិាេចបាប់  បនត

វធិានពិលសសសបម្ប់ម្ចា ស់ផ្ះមួយចំនួន។ 
ក្នុងករណើ ខលៃះ វធិានពិជេេអននុញ្ញា តឲ្យរាចា េ់ ទ្ាះផដ
លរាន ទ្ាះកសាប់ផ្លៃ េ់ទើជៅ ទ្ាះជ្សេងជដ្យមិនចំាបា
ច់បង់ពន្ធអចលនកទព្យខ្ពេ់ជាងមនុន។ វធិានពិជេ
េទំាងជនះអននុវត្ចំជពាះរាចា េ់អចលនកទព្យផដល
រានអាយនុជលើេពើ 55 ឆំ្្ ឬរានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ 
ឬអចលនកទព្យរបេ់ពួកជគបានរងការប៉ះ
ពាល់ ឬការខូចោតជដ្យជកគ្ះធម្មជាតិ។ 
(ជយើងជៅរាចា េ់ ទ្ាះទំាងជនះថាជា “រាចា េ់ ទ្ាះផដល
រានលកខេណេម្បតិ្។”) ជៅជពលផ្លៃ េ់ទើជៅ ទ្ាះ
ថ្មើជៅក្នុងជោនធើដផដល រាចា េ់ ទ្ាះផដលរានលកខេ
ណេម្បតិ្អាចជ ទ្ារតមមលៃ ទ្ាះរានកសាប់របេ់ខលៃួន
ផដលជាប់ពន្ធ ជៅ ទ្ាះជ្សេង កបេិនជបើតមមលៃទើ្សារ
មន ទ្ាះថ្មើគឺដូចគ្្ ឬតិចជាង ទ្ាះផដលរានកសាប់។ 
ទនទាឹមជនះ រដ្ឋា ភិបាលមនជោនធើអាចអននុញ្ញា តឲ្យរាចា
េ់ ទ្ាះផដលរានលកខេណេម្បតិ្ជ ទ្ារតមមលៃ ទ្ាះផដល
ជាប់ពន្ធរបេ់ពួកជគជៅ ទ្ាះជៅក្នុងជោនធើពើ ទ្ាះជៅ
ក្នុងជោនធើជ្សេងបាន។ ជោនធើដប់ផដលអននុញ្ញា ត
ការជ ទ្ារដូជច្ះ។ ជលើកផលងផតជៅក្នុងករណើ តិចតួច 
រាចា េ់ ទ្ាះផដលរានអាយនុជលើេពើ 55 ឆំ្្ ឬរានពិ
ការធ្ងន់ធ្ងរអាចជ ទ្ារតមមលៃជាប់ពន្ធរបេ់ពួកជគផតម្ដង 
ជៅក្នុង�ើវតិរបេ់ពួកជគ។ កបអប់ជៅ�ិត (“អ្ើជកើត
ជ�ើងជៅជកកាមចបាប់បចចានុប្បន្?”) រានឧទាហរណ៍អំ
ពើរជបៀបដំជណើ រការរបេ់វធិានទំាងជនះ។

ពន្ធរបស់ពួកលគលៅលលើការ្ិរញផ្ះ។ ទើកក រុង 
និងជោនធើកបមូលពន្ធពើការជ ទ្ារកម្មេិទ្ធិ ទ្ាះ 
និងអចលនកទព្យជ្សេងជទៀត។ ទូទំាងរដឋា ពន្ធជលើ 
ការជ ទ្ារកម្មេិទ្ធិបានកបមូលកបាក់កបផហល  
$1 ពាន់លានដនុលាលៃ រេករាប់ទើកក រុង និងជោនធើ។
លខានធើបគប់បគងពន្ធអចលនប្រព្យ។ អ្កវាយតមមលៃ
កបចំាជោនធើកំណត់តមមលៃអចលនកទព្យផដលជាប់ព
ន្ធ។ ទូទំាងរដឋា ការចំណាយរបេ់ជោនធើេករាប់ការិ
យាល័យអ្កវាយតមមលៃ រានទឹកកបាក់េរ នុបកបផហល 
$600 លានដនុលាលៃ រក្នុងមួយឆំ្្។ 
ពន្ធលលើបបាក់ចំណូលផ្្ល់ខលាួនលៅរដឋា  
California ។ រដឋាកបមូលពន្ធជលើចំណូលផ្ទា  
ល់ខលៃួន ជៅជលើចំណូលរកបានជៅក្នុងរដឋា។  កបាក់ចំណូលផដលកតរូវបង់ពន្ធអាចរមួរាន 
កបាក់ចំជណញពើការលក់ ទ្ាះ។ ពន្ធជលើកបា 
ក់ចំណូលផ្ទា ល់ខលៃួនរកបានកបាក់ជាង  
$80 ពាន់លានដនុលាលៃ រក្នុងមួយឆំ្្។ 

សំដណើ
ពបងើកវធិានពិលសសសបម្ប់ម្ចា ស់ផ្ះតដលម្នល
ក្ខណសម្បតិ្។ វធិានជនះជធ្ើវជិសាធនកម្មរដឋាធម្មននុ
ញញារបេ់រដឋា ជដើម្បើពកងើកវធិានពិជេេផដល ្្ដល់កា
រេនសំេកបាក់ពន្ធអចលនកទព្យជៅឲ្យរាចា េ់ ទ្ាះផដល
រានលកខេណេម្បតិ្ ជៅជពលពួកជគទិញ ទ្ាះជ្សេង។ 

ផ្លា ស្់រ្ដូរលក្ខខ�្ឌ តបម រូវសបរា្់ររាចា សអ់ចលនប្រព្យណ�ើម្ើណ្ ទេរមដូលដ្ឋា នពន្ធអ ចលនប្រព្យរ្រសព់កួណេ ណៅជាអចលនប្រព្យជនំសួ។
ការណ្តើមប្រជាស្ិរ្ធវិណិោធនកម្មរ�ឋាធម្មនញុ ្ញ នងិលក្ខន តកិៈ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

5

លតើម្នអ្ើលកើតល�ើងលៅលបកាមចបាប់បចចានុប្បន្?
       ប្ដើឬកបពន្ធផដលរានអាយនុ 55 ឆំ្្រ្ាក់បានទិញ ទ្ាះរបេ់ពួកជគកាលពើ 30 ឆំ្្មនុនក្នុងតមមលៃ $110,000 ដនុលាលៃ រ។ ជៅជពលជនះ 
តមមលៃជាប់ពន្ធ ទ្ាះរបេ់ជគគឺ $200,000 ($110,000 បជង្កើនចំនួន 2 ក្នុងមួយឆំ្្ រយៈជពល 30 ឆំ្្)។ វកិ្កយបកតពន្ធអចលនកទព្យ 
កបចំាឆំ្្របេ់ពួកជគគឺ $2,200 (1.1 ភាគរយមនតមមលៃជាប់ពន្ធ)។ ឥ�ូវជនះ  ទ្ាះរបេ់ពួកជគអាចលក់បាន $600,000។ ប្ដើ ឬកបពន្ធ
ជនះកំពនុងពិចារណាផ្លៃ េ់ទើជៅ ទ្ាះមួយឬពើរជ្សេងជទៀត។

• ផ្ះន ល្ាជាងមនុន។ �ជកមើេដំបូងគឺកតរូវផ្លៃ េ់ទើជៅ ទ្ាះផដលរានតមមលៃ $700,000។ ការផ្លៃ េ់ទើលំជៅផបបជនះមិនរាន
លកខេណេម្បតិ្េករាប់វធិានពិជេេជទ ជកពាះ ទ្ាះថ្មើគឺមថលៃជាង ទ្ាះចាេ់។ កបេិនជបើប្ដើកបពន្ធជនះជធ្ើការផ្លៃ េ់ប្ដូរផបបជនះ 
តមមលៃជាប់ពន្ធមន ទ្ាះថ្មើគឺ $700,000 (តមមលៃទិញ ទ្ាះ)។ វកិ្កយបកតពន្ធអលចនកទព្យរបេ់ពួកជគនឹងជកើនជ�ើងដល់ $7,700។

• ផ្ះលោកជាងមនុន។ �ជកមើេទើពើរគឺកតរូវផ្លៃ េ់ទើជៅ ទ្ាះផដលរានតមមលៃ $450,000 ។ ក្នុងករណើ ជនះ វធិានពិជេេនឹងអននុវត្។ 
តមមលៃជាប់ពន្ធេករាប់ ទ្ាះថ្មើរបេ់ពួកជគគឺ $200,000 (ដូច ទ្ាះចាេ់ផដរ)។ វកិ្កយបកតពន្ធអលចនកទព្យរបេ់ពួកជគនឹងជៅ 
$2,200 ដផដល។
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ ផ្លា ស្់រ្ដូរលក្ខខ�្ឌ តបម រូវសបរា្់ររាចា សអ់ចលនប្រព្យណ�ើម្ើណ្ ទេរមដូលដ្ឋា នពន្ធអ ចលនប្រព្យរ្រសព់កួណេ ណៅជាអចលនប្រព្យជនំសួ។
ការណ្តើមប្រជាស្ិរ្ធវិណិោធនកម្មរ�ឋាធម្មនញុ ្ញ នងិលក្ខន តកិៈ5

ចាប់ពើមថ្ងទើ 1 ផខមករា ឆំ្្ 2019 
ជៅ វធិានការ ៖

• អននុញ្ញា តឲ្យផ្លា ស់្រើលៅកតនលា
ងណាក៏បាន លៅក្នុងរដឋា។ 
រាចា េ់ ទ្ាះផដលរានលកខេ
ណេម្បតិ្អាចជ ទ្ារតមមលៃ
ទ្ាះជាប់ពន្ធរានកសាប់រប
េ់ពួកជគជៅ ទ្ាះមួយជទៀត 
ជៅកផនលៃងណាក៏បានជៅក្នុងរដឋា។ 

• អននុញ្ញា តឲ្យ្ិរញផ្ះតដលន ល្ា
ជាងមនុន។ រាចា េ់ ទ្ាះផដលរាន
លកខេណេម្បតិ្អាចជ ទ្ារត 
មមលៃ ទ្ាះរានកសាប់ផដលជាប់ 
ពន្ធ (ជដ្យរានការផក 
តកមរូវខលៃះៗ) ជៅ ទ្ាះ 
ផដលកាន់ផតមថលៃ។ តមមលៃ
ជាប់ពន្ធផដលបានជ ទ្ារពើ
ទ្ាះរានកសាប់ជៅ ទ្ាះថ្មើ 

កតរូវបានផកតកមរូវពើជកកាមជ�ើងជលើ។  
តមមលៃជាប់ពន្ធជលើ ទ្ាះថ្មើគឺជកចើនជាងតមមលៃជាប់ពន្ធរ
បេ់ ទ្ាះពើមនុនប៉នុផន្តិចជាងតមមលៃទើ្សារមន ទ្ាះ 
ថ្មើ។ ឧទាហរណ៍គឺរានបង្ហា ញជៅក្នុងកបអប់ជៅ
�ិត (“អ្ើជកើតជ�ើងជៅជកកាមេំជណើ កបជាមតិ
ជលខ 5?”)។ 

• កាត់បន្ថយពន្ធសបម្ប់ផ្ះ្ិរញ ្្មើតដលម្នត
នមលាតិចជាង។ ជៅជពលរាចា េ់ ទ្ាះផដលរានល
កខេណេម្បតិ្ផ្លៃ េ់ទើជៅ ទ្ាះផដលរានតមមលៃតិច
ជាង តមមលៃជាប់ពន្ធផដលបានជ ទ្ារពើ ទ្ាះរានកសា
ប់ជៅ ទ្ាះថ្មើកតរូវបានផកតកមរូវចនុះជកកាម។ ឧទាហរ
ណ៍គឺរានបង្ហា ញជៅក្នុងកបអប់ជៅ�ិត (“អ្ើជកើ
តជ�ើងជៅជកកាមេំជណើ កបជាមតិជលខ 5?”)។ 

• ដកតដនកំណត់លលើចំនួនដងតដលម្ចា ស់ផ្ះអា
ចលបបើបបាស់វធិានពិលសស។ មិនរានផដនកំណ
ត់ជលើចំនួនដងរាចា េ់ ទ្ាះផដលរានលកខេណេម្ប
តិ្អាចជ ទ្ារតមមលៃជាប់ពន្ធរបេ់ពួកជគជទ។

្លប៉ាះពាល់ោរដពើពន្ធ
ម្នការកាត់បន្ថយចំណូលពើពន្ធអចលនប្រព្យចំ
លោះរដ្ឋា ភិបាលក្នុងមូលដ្ឋា ន។ វធិានការអាចរានឥ
ទ្ធិពលជកចើនជៅជលើចំណូលពើពន្ធអចលនកទព្យ៖

• ម្នការកាត់បន្ថយពន្ធពើមននុស្ស
តដលបានផ្លា ស់្រើលំលៅដតដល។ 
ឥ�ូវជនះ រាចា េ់ ទ្ាះកបផហល 85,000 
ោក់ផដលរានអាយនុជកចើនជាង 55 ឆំ្្ ផ្លៃ េ់ទើ
ជៅ ទ្ាះជ្សេងក្នុងមួយឆំ្្ៗ ជដ្យមិនរានការអននុ
ជកគ្ះពន្ធអចលនកទព្យ។ អ្កផ្លៃ េ់ទើលំជៅទំាង
ជនះភាគជកចើនកតរូវបង់ពន្ធអចលនកទព្យកាន់ផតខ្ព
េ់។ ជៅជកកាមវធិានការជនះ ពន្ធជលើអចលនកទ
ព្យរបេ់ពួកជគនឹងទាបជាងមនុនជកចើន។ ជនះនឹង
កាត់បនយ្ចំណូលពើពន្ធអចលនកទព្យ។ 

• ពន្ធអាចកាន់តតខ្ពស់ជាងមនុនពើតនមលាផ្ះតដលន ល្ា
ជាងមនុន និងអគារផ្ះកាន់តតលបចើន។ វធិានការ

េតីអ�ីេកីតេឡីងេ�េ្រកាមសំេណី្របជាមតិ 5?

$300,000 $200,000 $100,000

េដាយេ្របីប�ី្របពន�ដូចគា� ពីឧទាហរណ៍មុនេនះ ផ�ះបច�ុប្បន�របស់ពួកេគមានតៃម�ែដលជាប់ពន�ចំនួន
$200,000 េហីយតៃម�ទីផ�រគឺ $600,000។ េបីពួកេគផា� ស់ទីលំេ� តៃម�ជាប់ពន�ៃនផ�ះថ�ីរបស់ពួកេគគឺ៖

$700,000 $600,000

េបីប�ី្របពន�ទិញផ�ះតៃម� $700,000 ដូេច�ះតៃម�ែដលជាប់ពន�ៃនផ�ះថ�ីគឺ $300,000 
(ដូច�នបងា� ញខាងេ្រកាម)។ វ �ក�យប្រតពន�អចលន្រទព្យ្របចំាឆា�ំ របស់ពួកេគគឺ $3,300។ 
េនះនឹងេ្រចីនជាងអ�ីែដលពួកេគ�នបង់េ�ផ�ះមុនរបស់ពួកេគ ($2,200) 
បុ៉ែន�តិចជាងខា�ំ ងជាងអ�ីែដលពួកេគនឹងទូទំាងេ�េ្រកាមច�ប់បច�ុប្បន� ($7,700)។. 

តៃម�ជាប់ពន�របស់ផ�ះថ�ី តៃម�ជាប់ពន�ពីមុនរបស់ផ�ះ តៃម�ទីផ�ររបស់ផ�ះថ�ី តៃម�ទីផ�ររបស់ផ�ះមុន

តៃម�ទីផ�ររបស់ផ�ះថ�ី តៃម�ទីផ�ររបស់ផ�ះមុនតៃម�ជាប់ពន�របស់ផ�ះថ�ី តៃម�ជាប់ពន�ពីមុនរបស់ផ�ះ

$150,000 $200,000 75%

េបីប�ី្របពន�ទិញផ�ះតៃម� $450,000 តៃម�ជាប់ពន�ៃនផ�ះថ�ីគឺ $150,000 
(ដូច�នបងា� ញខាងេ្រកាម)។ វ �ក�យប្រតពន�អចលន្រទព្យ្របចំាឆា�ំ របស់ពួកេគគឺ $1,650។ 
េនះនឹងតិចជាងអ�ីែដលពួកេគ�នបង់េ�ផ�ះមុនរបស់ពួកេគ 
និងអ�ីែដលពួកេគនឹងទូទំាងេ�េ្រកាមច�ប់បច�ុប្បន� ($2,200)។. 

$450,000 $600,000

ផ�ះៃថ�ជាងមុន។ 

ផ�ះធូរៃថ�ជាង។
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ជនះនឹងជធ្ើឲ្យមននុេសេកាន់ផតជកចើនលក់ ទ្ាះ 
របេ់ពួកជគ និងទិញ ទ្ាះជ្សេងវញិជដ្យសារផត
ការអននុជកគ្ះពន្ធេករាប់ពួកជគក្នុងការជធ្ើដូ ជច្ាះ។ ចំនួនអ្កផ្លៃ េ់ទើលំជៅអាចជកើនជ�ើងកប
ផហលពើរឬបើមនុឺនោក់។ មននុេសេកាន់ផតជកចើនផដ
លរានចំណាប់អារម្មណ៍ជលើការទិញនិងលក់ ទ្ាះ 
នឹងរានឥទ្ធិពលខលៃះមកជលើតមមលៃ ទ្ាះ និងអគ្រ ទ្ាះ។ 
ការជកើនតមមលៃ ទ្ាះ និងអគ្រ ទ្ាះនឹងោំឲ្យរានចំណូ
លពន្ធអលចនកទព្យកាន់ផតជកចើន។ 

ការបាត់បង់ចំណូលពើមននុេសេផដលបាន
ផ្លៃ េ់ទើ នឹងធំជាងការចំជណញពើតមមលៃ ទ្ាះ 
និងអគ្រ ទ្ាះផដលរានតមមលៃមថលៃជាង។ ជនះរានន័យថា 
វធិានការនឹងកាត់បនយ្ពន្ធអចលនកទព្យេករា
ប់រដ្ឋា ភិបាលក្នុងមូលដ្ឋា ន។ ក្នុងពើរឬបើឆំ្្ដំបូង 
សាលាជរៀននិងរដ្ឋា ភិបាលក្នុងមូលដ្ឋា នជ្សេ
ងជទៀត កបផហលជានឹងបាត់បង់ចំណូលជាង 
$100 លានដនុលាលៃ រក្នុងមួយឆំ្្។ យូរជៅ 
ការបាត់បង់ទំាងជនះនឹងជកើនជ�ើង ោំឲ្យសាលាជរៀន 
និងរដ្ឋា ភិបាលក្នុងមូលដ្ឋា នជ្សេងជទៀតបាត់បង់កបាក់
កបផហល $1 ពាន់លានដនុលាលៃ រ ក្នុងមួយឆំ្្ (ក្នុងកបា
ក់ដនុលាលៃ របចចានុប្បន្ជនះ)។ 
ការចំណាយរបស់រដឋាកាន់តតលបចើនសបម្ប់
សាលាលរៀន។ ចបាប់បចចានុប្បន្តកមរូវឲ្យរដឋា ្្ដល់
មូលនិធិកាន់ផតជកចើនជៅដល់សាលាជរៀនមួ
យចំនួនធំជដើម្បើកគបដណ្ដ ប់ជលើការបាត់បង់
ពន្ធអចលនកទព្យរបេ់ពួកជគ។ ជាលទ្្ធ ល 
ការចំណាយរបេ់រដឋាេករាប់សាលាជរៀន 
នឹងជកើនជ�ើង ជាង $100 លានដនុលាលា រ ក្នុងមួយឆំ្្ 
ជៅពើរឬបើឆំ្្ដំបូង។ យូរជៅ ការចំណាយកាន់ផត 
ជកចើនរបេ់រដឋាជលើសាលាជរៀន នឹងជកើនជ�ើងរហូតដល់ 
បបតែល $1 ោន់លានដនុលាលា រ ក្នុងមួយឆំ្្ ក្នុង
ទឹកកបាក់ដនុលាលៃ របចចានុប្បន្ជនះ។ (ជនះគឺតិចជាង 1 
ភាគរយមនថវកិារបេ់រដឋា។) 

ផ្លា ស្់រ្ដូរលក្ខខ�្ឌ តបម រូវសបរា្់ររាចា សអ់ចលនប្រព្យណ�ើម្ើណ្ ទេរមដូលដ្ឋា នពន្ធអ ចលនប្រព្យរ្រសព់កួណេ ណៅជាអចលនប្រព្យជនំសួ។
ការណ្តើមប្រជាស្ិរ្ធវិណិោធនកម្មរ�ឋាធម្មនញុ ្ញ នងិលក្ខន តកិៈ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

5

បលង្កើនចំណូលពើពន្ធលផ្រកម្មសិ្រ្ធិអចលនប្រព្យ។ 
វធិានការជនះនឹងបជង្កើនការលក់ ទ្ាះ ជហើយវាក៏នឹងប
ជង្កើនពន្ធជ ទ្ារកម្មេិទ្ធិអចលនកទព្យផដលបានកបមូល
ជដ្យកក រុង និងជោនធើ្ងផដរ។ ការជកើនចំណូល
ជនះអាចនឹងរានចំនួនកបផហលរាប់េិបលានដនុលាលៃ រ
ក្នុងមួយឆំ្្។
បលង្កើនចំណូលពើពន្ធលលើបបាក់ចំណូល។ 
ជដ្យជហតនុថា វធិានការជនះនឹងបជង្កើនចំនួន ទ្ាះលក់
ក្នុងមួយឆំ្្ៗ វានឹងអាចបជង្កើនចំនួនអ្កបង់ពន្ធផដល
កតរូវបង់ពន្ធជលើកបាក់ចំណូលបានមកពើកបាក់ចំជណ
ញក្នុងការលក់ ទ្ាះរបេ់ពួកជគ្ងផដរ។ ជនះកបផហល
បជង្កើនចំណូលពន្ធជលើកបាក់ចំណូលរបេ់រដឋាចំនួនកប
ផហលរាប់េិបលានដនុលាលៃ រក្នុងមួយឆំ្្។ 
ការចំណាយរដឋាបាលកាន់តតខ្ពស់សបម្ប់លខានធើ។ 
អ្កវាយតមមលៃកបចំាជោនធើនឹងកតរូវបជង្កើតដំជណើ រការ
ជដើម្បើគណោតមមលៃ ទ្ាះជាប់ពន្ធផដលបានកគប់ដណ្ដ ប់
ជដ្យវធិានការជនះ។ ជនះនឹងោំឲ្យរានការចំណាយ
មួយដងេករាប់អ្កវាយតមមលៃកបចំាជោនធើក្នុងទឹក កបាក់ រាប់សិបលានដនុលាលា រ ឬជកចើនជាងជនះ ជដ្យ
រានការជកើនមថលៃចំណាយជាបន្បោទា ប់តិចតួច។
ចដូលដ ើ្ល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/ សមរាប់បញ្ើ 
ននេណៈករា្ម ធិការ ដ�លបដងកើតដ�ើងជាច្្ងដ�ើ្្ើគំាម្រ 

ឬជំទាស់វធិានការដនះ។ ចដូលដៅកាន់ http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors/nov-18-gen.html  

ដ�ើ្្ើចដូលដៅកាន់អ្នករ ួ្ វភិាេទានកពំដូលទំាង  
10 របស់េណៈករា្ម ធិការ។

មបសិនដបើអ្នកចង់បនចបាប់ច្លាងននអត្ថប្រដពញដលញននវធិានការ
រ�ឋា សដ្ូ ្រដូរស័ពទ្េ ករ�ឋាដលខាធិការតា្ដលខ  
(888) 345-4917  ឬអ្នកអាចអុើដ ៉្ាល  

vigfeedback@sos.ca.gov ដ�ើយចបាប់ច្លាង្ួយនឹងមត រូវបន
ដ្ញើជដូនអ្នកដដ្យឥតេតិន្លា។
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ ផ្លា ស្់រ្ដូរលក្ខខ�្ឌ តបម រូវសបរា្់ររាចា សអ់ចលនប្រព្យណ�ើម្ើណ្ ទេរមដូលដ្ឋា នពន្ធអ ចលនប្រព្យរ្រសព់កួណេ ណៅជាអចលនប្រព្យជនំសួ។
ការណ្តើមប្រជាស្ិរ្ធវិណិោធនកម្មរ�ឋាធម្មនញុ ្ញ នងិលក្ខន តកិៈ5

★ ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 5 ★

★ ទឡ្ហីករណ៍ត្រត ណ�ហីម្ហីគំាទទសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 5 ★
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	មិនជួយដេ់មនុស្សចាស់ដដេមានចំណូេទា្រភាគ
ណបចហីនណទ	្ុ៉រដនតែវាជួយដេ់ផេប្រណោជន៍អចេនបទព្យសាជហីវកម្មដដេផ្ដេ់មូេ
និធិណៅវា។
អត្ថប្រណោជន៍អចេនបទព្យណៅពហីណបរោយសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	គឺ
កំពុងដតពយាោម្រន្លា ចមនុស្សចាស់ជាមួយនឹងរោរភូតកុហក។	
ចបា្់រ្រចុ្្រ្បន្នអនុញ្ញា ត	រួចលហើយ	ដេ់អ្នក្រង់ពន្ធដដេជាមនុស្សចាស់	
និងជនដដេមានពិរោរភាពធ្ងន់ធ្ងរ	ណដហីម្បហីរកសារោរណេហីកដេងពន្ធអចេនបទព្យ	
ណៅណពេពួកណគផ្លា ស់ទហីេំណៅ។	សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	គឺដ្រលាកពហីណគ—វាជារោរ
សបមាកពន្ធថ្មហីសបមា្់រអ្នកមានចំណូេខ្ពស់្ំរផុត	ដដេ្រនតែទិញផ្ទះធំៗ	និងថថលាៗ	
្រន្្្់រពហីមានអាយុ	55	ឆ្្នំ ។
“Gary	Passmore	ប្រធានសមាជ	California	សបមា្់រមនុស្សចាស់	ដថលាងថា”	
ណតហីណហតុអ្ហីបានជាផេប្រណោជន៍អចេនបទព្យណប្រហីបបាស់មនុស្ស	
ចាស់	និងជនដដេមានពិរោរភាពជាវត្ថុ្រញំ្្ណដហីម្បហីេក់	ផ្ទះថថលាជាងមុន	
។មនុស្សចាស់បានចូេនិវតតែរចួណហហីយ	ណៅផ្ទះសមធម៌រ្រស់ពួកណគ	
ណោយមិនមាន	‘រោរពិន័យណេហីរោរផ្លា ស់ទហីេំណៅ។’	ពួកណគប្រឌិតវាណឡហីង។	
ប្រឆំ្ងសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5!”
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ណធ្ហីឲ្យរោររោរពារអគ្ហីភ័យ	រោរដថទំាសុខភាព	
និងសាលាណរៀនរ្រស់ណយហីង	មានហានិភ័យ	ណបពាទះវាបសរូ្រយកបបាក់		
$1	ពាន់លានដុលាលា រពហីបក រុង	និងណោនធហី។

ពេរដ្ឋវយ័ណក្មងណៅ	California	មានរោរពិបាកក្នុងរោរទិញផ្ទះដំ្ូរងរ្រស់ពួក
ណគ។	មនុស្សចាស់	ជនដដេមានពិរោរភាពនិងបគរួសារជាណបចហីនមិនអាចមានេទ្ធ
ភាពរកអាផ្តមិនដដេមានសុវត្ថិភាពបានណទ។	វាជារោរខុសឆ្ងដដេមានអត្ថ	
ប្រណោជន៍អចេនបទព្យណៅពហីណបរោយវធិានរោរណនទះ	ដដេណធ្ហីឲ្យេំណៅោ្ឋ នរោន់ដត
ថថលាណឡហីងៗ។
Melinda	Dart	បគរូ្រណបងៀន្រឋមចូេនិវតតែដថលាងថា“ក្នុងន្មជាបគរូ្រណបងៀនចូេនិវ
តតែ	ខំុ្បារម្ភអំពហីរោរ្រង់បបាក់កម្ហីទិញផ្ទះ	និងកំពុងរកសាទុកបបាក់ចូេនិវតតែន៍ខលាទះ

	ៗសបមា្់រកូនរ្រស់ខំុ្។	សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	នឹងមិនជួយខំុ្ទាេ់ដតណសាទះ	
ណហហីយវាមិនគួរនិោយថា	វាជួយខំុ្ណទ។	
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	បតរូវបានជំទាស់ណោយបគរូ្រណបងៀន	គិលានុោ្ឋ ក	
អ្នកពនលាត់អគ្ហីភ័យ	និងណមធាវសីបមា្់រមនុស្សចាស់និងេំណៅោ្ឋ ន	
ណបពាទះថាវាជារោរណបាកបបាក់។	សូមចូេរមួជាមួយណយហីងក្នុងរោរណបាទះណឆ្្ន តប្រឆំ្ង
នឹងណេខ	5	។
NAN BRASMER,	ប្រធាន
សម្ពន្ធ	California	សបមា្់រជនជាតិអាណមរកិដដេចូេនិវតតែ
HELEN HUTCHISON,	ប្រធាន
សម្ព័ន្ធអ្នកណបាទះណឆ្្ន តបសតែហីថនCalifornia
TIM GAGE,	អតហីតន្យក
ន្យកោ្ឋ នហិរញញាវត្ថុ	California

សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ផ្ដេ់ដេ់មនុស្សចាស់ទំាងអស់	(អាយុ	55	ឆ្្នំ ណឡហីង)	និង
ជនដដេមានពិរោរភាពធ្ងន់ធ្ងរនូវសិទ្ធិណដហីម្បហីផ្លា ស់ទហីេំណៅណោយមិនមានរោរពិន័យ
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ5	ដដេជារោរផ្ដួចណផ្ដហីមគំនិតសបមា្់រភាពបតឹមបតរូ
វចំណពាទះពន្ធអចេបទព្យ	េុ្រ្ំរបាត់	“រោរពិន័យណេហីរោរផ្លា ស់ទហីេំណៅ”	
ដដេមានបសា្់រន្ណពេ្រចុ្្រ្បន្ន	ណដហីម្បហីរោរពារមនុស្សចាស់	(អាយុ	55	
ឆ្្នំ ណឡហីង)	និងជនដដេមានពិរោរភាពធ្ងន់ធ្ងរដដេចង់ផ្លា ស់ទហីេំណៅណៅផ្ទះ
ដដេរោន់ដតមានសុវត្ថិភាព	ងាយបសរួេ	ឬជិតបក រុមបគរួសាររ្រស់ពួកណគ។	
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ5	កំណត់កបមិតពិន័យពន្ធអចេនបទព្យដដេពួកណគអាចនឹ
ងប្រឈម	ប្រសិនណ្រហីពួកណគទិញផ្ទះមួយណទៀត	ណៅក្នុងណោនធហីណាមួយថនរដ្ឋ។
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	េុ្រ្ំរបាត់ឧ្រសគ្ក្នុងរោរផ្លា ស់ទហីេំណៅសបមា្់រមនុ	ស្សចាស់	(អាយុ	55	ឆ្្នំ ណឡហីង)
មនុស្សចាស់រា្់រលានន្ក់ដដេរស់ណៅ	California	រស់ណៅក្នុងផ្ទះ	
ដដេមិនសមរម្យចំណពាទះតបមរូវរោររ្រស់ពួកគាត់—វាអាចធំណពក	
មានជណណ្ដហី រណបចហីនណពក	ឆ្្ង យណពកពហីបក រុមបគរួសារ	និងមនុស្សជាទហីបសលាញ់ជាណដហីម។	
ណៅណបរោមសំណណហី ប្រជាមតិណេខ5	ម្ាស់ផ្ទះដដេមានវយ័ចាស់	(អាយុ	55	ឆ្្នំ ណឡហីង	)	
នឹងអាចណផ្រតថមលាផ្ទះជា្់រពន្ធ្រចុ្្រ្បន្នរ្រស់ពួកណគបាន	ណទាទះពួកណគណផ្រណៅណៅទហីណាក៏
ណោយណៅក្នុងរដ្ឋ។
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ពបងឹងភាពអង់អាចដេ់អ្នកចូេនិវតតែដដេមានចំណូ
េណថរ
អ្នកចូេនិវតតែភាគណបចហីនដដេមានចំណូេណថរ	ជាញឹកញា្់របានមកពហីបបាក់ចូេ
និវតតែន៍	និង/បបាក់សង្មកិច្។	សំណណហី ប្រជាមតិណេខ5	េុ្រ្ំរបាត់េទ្ធភាពថនរោ
រ្រណងកហីនពន្ធអចេនបទព្យ	100%,	200%,	ឬសូម្បហីដត	300%	ដដេបគរូ្រណបងៀន	
អ្នកពនលាត់អគិ្ភ័យ	្ូ៉រេិស	និងអ្នកចូេនិវតតែណផ្សងណទៀតបតរូវដត្រង់បបាក់	ប្រសិន
ណ្រហីពួកណគចង់េក់ផ្ទះ្រចុ្្រ្បន្នរ្រស់ពួកណគ	ណដហីម្បហីទិញផ្ទះណៅកដនលាងណផ្សងណទៀតណៅ
រដ្ឋ	California	។
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	រោរពារប្រឆំ្ងនឹងមូេោ្ឋ នពន្ធអចេនបទព្យ	
“រោរពិន័យណេហីរោរផ្លា ស់ទហីេំណៅ”
ណៅណបរោមចបា្់រ	California	្រចុ្្រ្បន្ន	ពន្ធអចេនបទព្យបតរូវបានរោត់ទុកក្នុងភា
គរយតូចមួយថនតថមលាអចេនបទព្យណៅណពេទិញ។	ណនទះបតរូវបានណគស្ាេ់ថាជា	
“មូេោ្ឋ នពន្ធអចេនបទព្យ”។	ណេហីសពហីណនទះ	មានរោរកបមិតតិចតួចអំពហីរោរ្រ
ណងកហីនពន្ធអចេនបទព្យប្រចំាឆ្្នំ ។	មនុស្សចាស់	និងជនដដេមានពិរោរភាពធ្ងន់
ធ្ងរដដេមានចំណូេណថរ	និងមិនអាចមានេទ្ធភាព្រង់ពន្ធអចេនបទព្យធំៗ

បាន។	្ុ៉រដនតែប្រសិនណ្រហីពួកណគណបជហីសណរសីផ្លា ស់ទហីេំណៅណៅផ្ទះថ្មហី	“មូេោ្ឋ នពន្ធ”	
រ្រស់ពួកណគណកហីនណឡហីងោ៉ងោលាំ ង	ណោយសាររោរណកហីនតថមលាផ្ទះណៅ្ុ៉រន្្ម នទសវត្សចុ
ងណបរោយណនទះ។	សំណណហី ប្រជាមតិណេខ5	រោរពារពេរដ្ឋ	California	ទំាងណនទះពហី	
“រោរពិន័យណេហីរោរផ្លា ស់ទហីេំណៅ”	ណោយអនុញ្ញា តឲ្យពួកណគរកសាបាននូវមូេោ្ឋ ន
ពន្ធទា្រជាង	និងបតឹមបតរូវជាង។
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ពបងហីកអត្ថប្រណោជន៍ថនសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	13	
នំ្ឲ្យមានណស្ថរភាពពន្ធ	និងភាពស្ង្់រចិតតែ
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ5	េុ្រ្ំរបាត់	“រោរពិន័យណេហីរោរផ្លា ស់ទហីេំណៅ”	
ដដេមានណៅថថ្ងណនទះ	ដដេរមួចំដណកដេ់កង្ទះេំណៅោ្ឋ នណៅក្នុងរដ្ឋ	
California។	ដូចគា្ន នឹងសំណប្រជាមតិ	13	(1978)	ដដេបាន្រងាក រមនុស្ស
ចាស់រា្់រលានន្ក់ពហីរោររោត់បបាក់ពន្ធពហីផ្ទះរ្រស់ពួកគាត់	សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	
5	នឹងជួយមនុស្សរា្់រលានន្ក់ដថមណទៀត	ន្ណពេ្រចុ្្រ្បន្នណនទះ។	
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ5	នឹងជួយរោត់្រន្ថយកង្ទះោតេំណៅោ្ឋ នណហហីយនឹងនំ្ម
កនូវណស្ថរភាព	និងសនតែិភាពក្នុងចិតតែសបមា្់របគរួសារថា្ន ក់កណា្ដ េ	និងបគរួសារអ្នក
ណធ្ហីរោររា្់រលានបគរួសារទូទំាងរដ្ឋ	California	។
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ពបងឹងភាពអង់អាចដេ់ជនដដេមានពិរោរភាពធ្ងន់ធ្ងរ
ដដេជា្់រណៅក្នុងផ្ទះដដេមិនសមរម្យ
ជនដដេមានពិរោរភាពធ្ងន់ធ្ងរជាណបចហីនណៅក្នុងរដ្ឋ	California	រស់ណៅក្នុងផ្ទះ
ដដេដេងមានសុវត្ថិភាព	ឬដេងងាយបសរួេសបមា្់រពួកណគណទៀតណហហីយ	្ុ៉រដនតែ
ពួកណគមិនមានេទ្ធភាពផ្លា ស់្រ្ដូរទហីេំណៅណទ	ណោយសារពន្ធអចេនបទព្យអាច
ណកហីនណឡហីងោលាំ ងប្រសិនណ្រហីពួកណគទិញផ្ទះថ្មហីណៅកដនលាងណផ្សងក្នុងរដ្ឋ	California	។	
ករណហី ណនទះណៅដតអាចណកហីតមានណឡហីង	ណទាទះ្រហីពួកណគផ្លា ស់ទហីណៅរស់ណៅផ្ទះដដេមិ
នសូវថថលាក៏ណោយ។	ណៅណបរោមសំណណហី ប្រជាមតិណេខ5	ម្ាស់ផ្ទះដដេមានពិរោរ
ភាពធ្ងន់ធ្ងរនឹងអាចផ្លា ស់ទហីេំណៅណៅផ្ទះដដេរោន់ដតសមរម្យណោយមិនទទួេ	
“រោរពិន័យណេហីរោរផ្លា ស់ទហីេំណៅ។”
PENNY LILBURN,	ន្យកប្រតិ្រតតែិ
Highland	Senior	Center
KYLE MILES,	ណម្រញ្ជា រោរ
AMVETS ន្យកោ្ឋ ន	California
SUSAN CHANDLER,	ប្រធាន
Californians	for	Disability	Rights,	Inc.
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ផ្លា ស្់រ្ដូរលក្ខខ�្ឌ តបម រូវសបរា្់ររាចា សអ់ចលនប្រព្យណ�ើម្ើណ្ ទេរមដូលដ្ឋា នពន្ធអ ចលនប្រព្យរ្រសព់កួណេ ណៅជាអចលនប្រព្យជនំសួ។
ការណ្តើមប្រជាស្ិរ្ធវិណិោធនកម្មរ�ឋាធម្មនញុ ្ញ នងិលក្ខន តកិៈ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

5
★ ទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 5 ★

★ ទឡ្ហីករណ៍ត្រត ណ�ហីម្ហីទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 5 ★
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ជួយពេរដ្ឋ	CALIFORNIA	
ដដេចង់មានឱរោសផ្លា ស់ទហីេំណៅ
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ដដេជា	គំនិតផ្ដដួចលផ្ដើមសបមាប់ភាពបតលឹមបតូវល�ើពន្ធអច
�នបទព្យេុ្រ្ំរបាត់	“រោរពិន័យណេហីរោរផ្លា ស់ទហីេំណៅ”	ដដេ្រចុ្្រ្បន្ន្៉រទះពាេ់ដ
េ់មនុស្សចាស់	(អាយុ	55	ឆ្្នំ ណឡហីង)	និងជនដដេមានពិរោរភាពធ្ងន់ធ្ងរដដេរស់
ណៅរដ្ឋ	California	ដដេមានអារម្មណ៍ថា	ជា្់រណៅក្នុងផ្ទះ	ណហហីយដេងចង់បាន	
ឬដដេមិនបតឹមបតរូវសបមា្់រតបមរូវរោររ្រស់ពួកណគ។	
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	អនុញ្ញា តឲ្យពេរដ្ឋវយ័ចំណាស់ណៅ	California	
េក់ផ្ទះ្រចុ្្រ្បន្នរ្រស់ពួកណគ	និងទិញេំណៅោ្ឋ ន្រឋមថ្មហី—ណោយមិនប្រឈមនឹង	
“រោរពិន័យណេហីរោរផ្លា ស់ទហីេំណៅ”	ពន្ធអចេនបទព្យ។	សំណណហី ប្រជាមតិណេខ		
5	ណធ្ហីឲ្យរោន់ដតមានតបមរូវរោររោន់ដតធំណេហីេំណៅោ្ឋ នសបមា្់របគរួសារណផ្សងណទៀត		
រមួទំាងអ្នកទិញនិងអ្នកជួេផ្ទះណេហីកដំ្ូរងផងដដរ។
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	មិនដំណឡហីងរោរចំណាយណេហីេំណៅោ្ឋ នណទ។
រោរផ្ដួចណផ្ដហីមគំនិតណនទះមិនដំណឡហីងរោរចំណាយណេហីេំណៅោ្ឋ នណទ។
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	មិនយកមូេនិធិពហីសុវត្ថិភាពសាធារណៈណទ
រោរផ្ដួចណផ្ដហីមគំនិតណនទះមិនយកមូេនិធិណចញពហីន្យកោ្ឋ ន្ូ៉រេិស	
ឬដថទំាសុខភាពណទ។
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	មិនយកមូេនិធិពហីសាលារដ្ឋណទ។
រោរផ្ដួចណផ្ដហីមគំនិតណនទះមិនយកមូេនិធិណចញពហីសាលាណរៀនរដ្ឋណទ។

អ្នកណសដ្ឋកិច្ឈានមុខណគណៅ	CALIFORNIAដថលាងថា	សំណណហី ប្រជាមតិណេខ		
5	នឹង្រណងកហីនចំណូេរដ្ឋ
រោរពិនិត្យណមហីេដផ្នកណសដ្ឋកិច្ណេហីសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ដដេបានណធ្ហីណោយ
អ្នកណសដ្ឋកិច្េ្បហីពហីររ្ូរណៅក្នុងរដ្ឋ	បានសន្និោ្ឋ នថា	រោរអនុញ្ញា តឲ្យមនុស្សចាស់	
ជនដដេមានពិរោរភាពធ្ងន់ធ្ងរ	និងជនរងណបគាទះណោយណបគាទះមហនតែរាយ	
ផ្លា ស់ទហីេំណៅ	នឹង្រណងកហីនចំណូេពន្ធ	និងផ្ដេ់មូេនិធិរោន់ដតណបចហីនសបមា្់រណសវា
សាធារណៈដដេចំាបាច់្ំរផុត។
ប្រសិនណ្រហីមនុស្សចាស់អាចផ្លា ស់ទហីេំណៅណៅផ្ទះថ្មហីទហីមួយបាន	ដដេសាកស
មនឹងតបមរូវរោររ្រស់ពួកគាត់ជាងមុន	(ដូចជា្រន្ថយទំហំណបរោយណពេកូនៗ
ណចញពហីផ្ទះ)	ណន្ទះផ្ទះរ្រស់ពួកគាត់នឹងរកបបាក់ចំណូេពន្ធបានរោន់ដតណបចហីន	
ណៅណពេេក់ណៅអ្នកទិញថ្មហី។
MARILYN MARKHAM,	សមាជិកបក រុមប្ឹរកសាភិបាេ
សម្ពន្ធណមធាវសីបមា្់រមនុស្សចាស់ណៅ	California
TOM CAMPBELL, Ph.D., សាបសាតែ ចារ្យណសដ្ឋកិច្
MICHAEL C. GENEST,	អតហីតន្យក
ន្យកោ្ឋ នហិរញញាវត្ថុរដ្ឋ	California

ប្រឆំ្ងនឹងសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5
ណយហីងជំរញុឲ្យណបាទះណឆ្្ន តប្រឆំ្ងនឹងសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	
សបមា្់រណហតុផេសាមញញាមួយ។	ណយហីងមានវ្ិរតតែិធ្ងន់ធ្ងរចំណពាទះេំណៅោ្ឋ នដដេអា
ចទិញបានណៅរដ្ឋ	California	ណហហីយសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	នឹងមិនបានណធ្ហីអ្ហី	
ណដហីម្បហីជួយសបមាេវ្ិរតតែិណនទះណទ
អ្ហីដដេសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	នឹងណធ្ហី	៖
• សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	នឹង្រនតែដំណឡហីងរោរចំណាយណេហីេំណៅោ្ឋ ន។
• សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	អាចនំ្ឲ្យបាត់្រង់បបាក់រា្់ររយលានដុលាលា រ	ណហហីយ	
ក្នុងណន្ទះ	$1	ពាន់លានដុលាលា រ	ណេហីបបាក់ចំណូេក្នុងមូេោ្ឋ នសបមា្់រសាលា
ណរៀនរដ្ឋផងដដរ។

• សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	នឹងណធ្ហីឲ្យបាត់្រង់ចំណាយណេហីណសវាកម្មក្នុងមូ	េោ្ឋ ន	រមួមានអគ្ហីភ័យ	្ូ៉រេិស	និងរោរដថទំាសុខភាព	រហូតដេ់		
$1	ពាន់លានដុលាលា រ។

• សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ផ្ដេ់នូវរោរសបមាកពន្ធដ៏ធំសបមា្់រអ្នកមានណៅរដ្ឋ	
California	។

• សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ណធ្ហីឲ្យធាលា ក់ចុទះឧសសាហកម្មអចេនបទព្យ	ដដេជាអ្នក
ឧ្រត្ថម្ភដតមួយគត់ថនរោរផ្ដួចណផ្ដហីមគំនិត។

ណយហីងជំរញុឲ្យណបាទះណឆ្្ន តប្រឆំ្ងនឹងសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ណោយសារវាមិនបា
ន្ំរណពញនូវចំនុចោងណបរោម៖
• វាមិនសាងសង់អគារថ្មហីណាមួយណទ។
• វាមិនជួយដេ់អ្នកទិញផ្ទះដំ្ូរងណទ។
• វាមិននំ្ឲ្យថថលាឈ្នេួផ្ទះចុទះណថាកណទ។
• វាមិនណោទះបសាយរោរឥតមានផ្ទះសដម្បងណឡហីយ។
ណមធាវីដផ្នកេំណៅោ្ឋ ន្រញ្ជា ក់ចបាស់	៖	Shamus	Roller	
មកពហីគណបមាងចបា្់រេំណៅោ្ឋ នជាតិ	និងជាណជហីងឯកសបមា្់រេំណៅោ្ឋ នដដេមាន
តថមលាសមរម្យដថលាងថា	“សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	មិនណធ្ហីអ្ហីណដហីម្បហីេំណៅោ្ឋ នតថមលាស
មរម្យណទ	ណហហីយដថមទំាងណធ្ហីឲ្យសា្ថ នភាពរោន់ដតអាបកក់ណឡហីងដថមណទៀតផង។”	។
សបមា្់ររយៈណពេ	30	ឆ្្នំ ចុងណបរោយណនទះ	ម្ាស់ផ្ទះវយ័ចំណាស់ដដេផ្លា ស់
ទហីេំណៅណៅផ្ទះតូចជាង	និងណថាកជាង	អាចយកពន្ធអចេនបទព្យ្រចុ្្រ្បន្នរ
្រស់ពួកណគណៅជាមួយពួកណគ	ដដេជារោរណេហីកទឹកចិតតែណដហីម្បហីទុកផ្ទះធំជាង	និ
ងថថលាជាងសបមា្់របគរួសារវយ័ណក្មង។	ម្ាស់ផ្ទះទំាងណនទះអាចណធ្ហីដូណច្នទះបាន	ម្ដង	
ណៅក្នុងមួយជហីវតិរ្រស់ពួកណគ។	ណនទះជារោរ្រនតែសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	13។

្ុ៉រដនតែសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ផ្លា ស់្រ្ដូរសមហីរោរណនទះ។	ប្រសិនណ្រហីវាបតរូវបានអនុម័ត
ម្ាស់ផ្ទះដដេមានអាយុណេហីស	55	ឆ្្នំ 	អាចណប្រហីបបាស់រោរសបមាកពន្ធរ្រស់ពួកណគ	
ណដហីម្បហី្រនតែរោរទិញផ្ទះថថលាជាង	ម្ដងណហហីយ	ម្ដងណទៀត	ណៅកដនលាងណាក៏បានណៅក្នុងរដ្ឋ	
California	។	ទនឹ្មណនទះ	អ្នកទិញផ្ទះដដេមានវយ័ណក្មង	ណេហីកដំ្ូរង	
ដដេមានចំណូេតិចតួច	នឹងប្រឈមមុខនឹងតថមលាផ្ទះរោន់ដតខ្ពស់	ណហហីយអ្នកជួេនឹងរោន់
ដតពិបាករោលា យជាម្ាស់ផ្ទះ។
អ្នកវភិាគចបា្់រ	California	មិនមាន្រក្សដថលាងថា	សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	នឹ
ង្រណា្ដ េឲ្យោត្រង់បបាក់ចំណូេោ៉ងណបចហីនណៅថា្ន ក់មូេោ្ឋ ន។	ណន្ទះជាមូេ
ណហតុដដេអ្នកពនលាត់អគ្ហីភ័យ	បគរូ្រណបងៀន	និងគិលានុ្រោ្ឋ កសុទ្ធដតនិោយថា	
ប្រឆំ្ងនឹងសំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	។	រោរផ្ដួចណផ្ដហីមគំនិតណនទះនឹងនំ្ឲ្យមា
នរោររោត់្រន្ថយណសវាសាធារណៈសំោន់ៗ	រមួមានរោររោរពារអគ្ហីភ័យ	
រោររោរពាររ្រស់្ូ៉រេិស	និងរោរដថទំាសុខភាពជាណដហីម។	មូេនិធិសាលារដ្ឋមា
នប្រភពសំោន់មកពហីពន្ធអចេនបទព្យក្នុងមូេោ្ឋ ន។	សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	
មានន័យថា	មានបបាក់ចំណូេក្នុងមូេោ្ឋ នតិចសបមា្់រសាលារដ្ឋរ្រស់ណយហីង។
“រោរពនលាត់ណភលាហីងណឆទះថបពដដេ្៉រទះពាេដេ់សហគមន៍រ្រស់ណយហីង្ុ៉រន្្ម ន	
ឆ្្នំ កនលាងមកណនទះ	តបមរូវឲ្យមានរោរណប្រហីធនធានក្នុងមូេោ្ឋ នរោន់ដតណបចហីន	
—មិនដមនរោន់ដតតិចណទ—។	Brian	Rice,	ប្រធានសមាគមអ្នកពនលាត់អគិ្ភ័យជំ
ន្ញ	California	“ណយហីងមិនអាចណប្រហីបបាស់សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5”	បានណទ	។
អ្នកដដេមានផេប្រណោជន៍ពហីដផ្នកអចេនបទព្យ	ដដេចង់ណប្រហីបបាស់	
សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	ណៅណេហីសនលាឹកណឆ្្ន ត	បានសណបមចចិតតែទាញយកផេចំ
ណណញពហីអ្នកដថទ។	ណហតុអ្ហី?	អ្នកបតរូវសួរពួកណគ។	្ុ៉រដនតែណយហីងគិតថា	វាបតរូវដតពាក់
ព័ន្ធនឹងផេចំណណញរ្រស់ពួកណគ។
ណយហីងមិនអាចណប្រហីបបាស់សំណណហី ប្រជាមតិណេខ	5	បានណទ។	
សូមចូេរមួជាមួយណយហីង	និងណបាទះណឆ្្ន តប្រឆំ្ង។
ដសង្យេ់្រដន្ថមណោយចូេណមហីេ	www.noprop5.com
CAROL KIM,	សមាជិកបក រុមប្ឹរកសាភិបាេ
សមាគមអ្នក្រង់ពន្ធថា្ន ក់កណា្ដ េ
SHAMUS ROLLER,	ន្យកប្រតិ្រតតែិ
គណបមាងចបា្់រេំណៅោ្ឋ នជាតិ
GARY PASSMORE,	ប្រធាន
សមាជថនបពឹទា្ធ ចារ្យរដ្ឋ	California
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ បំបាតច់ោលមូលនិធិការជសួជលុផ្ូវ និងគមនាគមន៍មួយចំនួន។ 
តមម រូវឲ្យមានពន្ធចមបងឥន្ធនៈ និងថ្រ្្យន្តមួយចំនួន 
មត រូវបានអនុម័តចោយអង្គចបាះច ន្ោ ត។ ការចផ្តើមមបជាសិទ្ធវិចិោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ ្ញ។6

ចំណងចជើង និងចសចក្ើសចងខេបផ្ូវការ  ចរៀបចំចោយអគ្គចមធាវ ី

ជើវមបវត្តិ
ការអនុម័តពន្ធរដ្ឋ
លក្ខខណ្ឌ តម្រូវផ ន្ែកច្បាប់។ ជ្កាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញ អង្គនើតិបញ្ញតិ្អាចអនុម័តពន្ធថ្មើ  
ឬបជងកើនពន្ធមាន្រាប់ជោយេំជេងពើរភាគបើតតបុ៉ជ ណ្ ោះ។ (អង្គនើតិបញ្ញតិ្អាចអ
នុម័តចបាប់្បជេទជ្សេងៗជោយេំជេងភាគជ្ចើនធម្មតា។) ជរាហុ៊យរដ្ឋមួយចំនួ
នតដលជៅថាថថលៃឈ្លួ (ដូចជា ថថលៃឈ្លួអាជាញា ប័ណណរថយន្) េ្ិតជ្កាមនិយមន័
យពន្ធរបេ់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ។

លក្ខខណ្ឌ នៃការអៃុ្័តដោយអនែកដោះដ ន្ែ ត។ អង្គនើតិបញ្ញតិ្មិនចំាបាច់
ទទួលបានការអនុម័តជោយអ្កជបាោះជ្្តេ្មាប់ពន្ធថ្មើ ឬពន្ធតដលបាន
បជងកើនតដលខលៃួនអនុម័ត។ អ្កជបាោះជ្្ត—តាមរយៈដំជណើ រការ្ួ្ចជ្្ើម—
អាចអនុម័តពន្ធថ្មើ ឬបជងកើនពន្ធតដលមាន្រាប់ជោយមិនចំាបាច់មានការចូលរ ួ
មពើអង្គនើតិបញ្ញតិ្ក៏បានតដរ។

ពន្ធរដ្ឋចលើចមបងឥន្ធនៈ និងរ្យន្ត
ពៃ្ធដលើដមបងឥៃ្ធៃៈ។ រដ្ឋគិតថថលៃអាករពិជេេជៅជលើរំាង 
និងជ្បងម៉ាេូ៊ត។ ពន្ធទំាងជនោះ្តរូវបានកំណត់ជៅតាមមួយហ្ក េុង។ 
រដ្ឋក៏គិតថថលៃពន្ធជលើការលក់រំាង និងជ្បងម៉ាេូ៊ត្ងតដរ។ ពន្ធទំាងជនោះ្តរូវ
បានកំណត់ជាភាគរយថនតថមលៃជ្បងឥន្ធនៈ។ ជាទូជៅ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្មរូវឲ្យចំ
ណូលតដលបានមកពើពន្ធជលើជ្បងឥន្ធនៈទំាងជនោះ្តរូវចំ្យជៅជលើមហ្វិ
ថើ  ល្ៃូវថ្ល់ និង ល្ៃូវឆលៃងកាត់។

ពៃ្ធដលើរថយៃ្ត។ ចបាប់រដ្ឋត្មរូវឲ្យមាចា េ់រថយន្បង់ពន្ធកំណត់ជាក់លា
ក់ចំនួនពើរេ្មាប់ឯកេិទ្ធិថន្បតិបតិ្ការជៅជលើមហ្វថិើរាធារណៈ។ 
ទំាងជនោះគឺ (1) ថថលៃឈ្លួអាជាញា ប័ណណរថយន្ និង (2) ថថលៃឈ្លួតកលម្អគមនា
គមន៍តដលជទើបតតបានអនុម័តថ្មើៗជនោះ តដលថថលៃឈ្លួទំាងពើរជនោះគឺត ្្អកជៅ

ជលើតថមលៃរបេ់រថយន្។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញត្មរូវឲ្យចំណូលពើថថលៃឈ្លួគមនាគមន៍ 
្តរូវចំ្យជៅជលើមហ្វថិើ  ល្ៃូវថ្ល់ និង ល្ៃូវឆលៃងកាត់។ 

មូលនិធិគមនាគមន៍ចៅរដ្ឋ CALIFORNIA 
មូលនិធិគមនាគមន៍ជៅរដ្ឋ California បចចាុប្បន្ជនោះ ្តរូវបានប៉ាន់រា្ម ន
ថាមានទឹក្បាក់េរបុ $35 ពាន់លានដុលាលៃ រ។ កុ្ងចំនួនទឹក្បាក់ជនោះ 
$16 ពាន់លានដុលាលៃ រ បានមកពើធនធានកុ្ងមូលោ្ឋ ន $12 
ពាន់លានដុលាលៃ រ បានមកពើ្បេពនានារបេ់រដ្ឋ និង $7 ពាន់លានដុលាលៃ រ 
បានមកពើ្បេពនានារបេ់េហព័ន្ធ។ មូលនិធិកុ្ងមូលោ្ឋ ន 
ភាគជ្ចើនបានមកពើពន្ធជលើការលក់ ថថលៃឈ្លួ ល្ៃូវឆលៃងកាត់ 
និងមូលនិធិទូជៅរបេ់ទើ្ក រុង និងជោនធើ ចំតណកមូលនិធិេហព័ន្ធភាគជ្ចើ
នបានមកពើពន្ធជលើជ្បងឥន្ធនៈរបេ់េហព័ន្ធ។ មូលនិធិរដ្ឋភាគជ្ចើនបាន
មកពើពន្ធជលើជ្បងឥន្ធនៈ និងរថយន្របេ់រដ្ឋ។ មូលនិធិរដ្ឋមានការជកើនជេើ
ង្បតហលបើភាគបួនកុ្ងរយៈជពលពើរ្ំ្កនលៃងមកជនោះភាគជ្ចើនគឺជោយរា
រតតចបាប់ថ្មើៗជនោះ។

ច្បាប់្ូលៃិធិគ្នាគ្ៃ៍រដ្ឋថ្ើៗដៃះ។ ជៅ្ំ្ 2017 អង្គនើតិប
ញ្ញតិ្បានអនុម័តជេចក្ើ្ពាងចបាប់្ពឹទ្ធេភា (SB) 1 ជដើម្បើបជងកើ
នមូលនិធិរដ្ឋ្បចំា្ំ្េ្មាប់គមននាគមន៍តាមរយៈពន្ធជលើជ្បង
ឥន្ធនៈ និងរថយន្ជ្សេងៗជាជ្ចើន (បង្ហា ញកុ្ងរបូភាពជលខ 1)។ 
ជាពិជេេ SB 1 បានបជងកើនអាករពិជេេជលើរំាងធម្មតា (្តឹម 12 
ជេនកុ្ងមួយហ្ក េុង) និងពន្ធលក់ជ្បងម៉ាេូ៊ត (្តឹម 4 ភាគរយ)។ 
វាក៏បានកំណត់នូវអ្តាជថរជៅជលើអាករពិជេេជលើរំាងទើពើរ 
(បតនម្ពើជលើ) និងអាករពិជេេជលើជ្បងម៉ាេូ៊ត តដលអាករពិជេេ
ទំាងពើរជនោះអាចមានការផ្លៃ េ់បូ្រជាជរៀងរាល់្ំ្ត ្្អកជៅជលើតថមលៃជ្បងឥ
ន្ធនៈ។ បតនម្ពើជលើជនោះជទៀត SB 1 បានបជងកើតនូវថថលៃឈ្លួតកលម្អគម
នាគមន៍ (តដលមានលំោប់ចាប់ពើ $25 ដល់ $175 កុ្ងមួយ្ំ្) និង

• លុបជចាលចបាប់ពន្ធេ្ើពើគមនាគមន៍ និងមា្តាថថលៃឈ្លួ្ំ្ 
2017តដលចំ្យេ្មាប់ការ�ួេ�ុល និងការតកលម្អ ល្ៃូវ
ថ្ល់កុ្ងមូលោ្ឋ ន មហ្វថិើរដ្ឋ និងគមនាគមន៍រាធារណៈ។  

• ត្មរូវឱ្យអង្គនិតិបញ្ញតិ្ោក់វធិានការ្មួយឱ្យជ្បើ ពន្ធឬ 
ថថលៃឈ្លួកំណត់ជាក់លាក់ អំពើជ្បងឥន្ធនៈ ឬជ្បងម៉ាេូ៊តឬ
េិទ្ធិពិជេេជដើម្បើ្បតិបតិ្រថយន្ មួយជៅជលើ ល្ៃូវរាធារណៈ 
ជៅឱ្យអង្គជបាោះជ្្ត េ្មាប់ការយល់្ពម។ 

ចសចក្តើសចងខេបការវាយតថមថ្នការវភិាគរបស់អង្គ នើតបិញ ្ញត្តថិន
ផលប៉ះពាល់ោរចពើពន្ធសទុ្ធថនរោ្ឋ  ភបិាលមូលោ្ឋ ន និងរដ្ឋ៖

• បនយ្ចំណូលរដ្ឋកំពុងទទួលចំនួន $5.1 ពាន់ លានដុលាលៃ រ
ពើការលុបបំបាត់ពន្ធជ្បងឥន្ធនៈ និង រថយន្តដលអនុម័តជោ

យអង្គនិតិបញ្ញតិ្្ំ្ 2017 ។ ចំណូលទំាងជនោះជាចម្បងនឹង
្តរូវចំ្យ េ្មាប់ការតថទំាមហ្វថិើនិង�ួេ�ុល ល្ៃូវក៏ដូច
ជា កម្មវធិើ ល្ៃូវឆលៃងកាត់្ងតដរ។

• លកខេខណ្ឌ ត្មរូវតដលអ្កជបាោះជ្្តយល់្ពមថ្
មើ ឬបជងកើន ជលើពន្ធជ្បងឥន្ធនៈ និងរថយន្តដល្តរូវបាន 
អនុម័តជោយអង្គនើតិបញ្ញតិ្នាជពលអនាគត 
អាចនំាជអាយចំណូលចុោះទាបពើពន្ធជនាោះ ពំុជនាោះជទ ្បាក់ជនាោះ 
្បតហលពំុអាចមានេ្មាប់ជ្បើ្បាេ់។

ការវភិាគចោយអនោកវភិាគអង្គនើតបិញ ្ញត្តិ

អត្ថបទនៃវធិាៃការដៃះអាច្រកដ�ើញដៅដលើដគហទំព័រ របស់រដ្ឋដលខាធិការតា្អាសយោ្ឋ ៃ  
http://voterguide.sos.ca.gov ។
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វភិាគចោយអនោកវភិាគអង្គនិតបិញ ្ញត្ត ិ បន្ត

ថថលៃឈ្លួេ្មាប់រថយន្តដលគ្្ម នការបំភាយឧេ្ម័ន (កំណត់ជៅតថមលៃ 
$100 កុ្ងមួយ្ំ្ េ្មាប់្ំ្គំរ ូ2020 និង្ំ្ជ្កាយៗជទៀត)។ 
វាក៏្្ល់នូវការថលត្មរូវអតិ្រ្ជៅជពលអនាគត្ងតដរ។ 
្ំ្រារជពើពន្ធជនោះ រដ្ឋរពឹំងថាពន្ធនឹងជកើនជេើង $4.4 ពាន់លានដុលាលៃ រ។ 
ពើរ្ំ្គិតចាប់ពើជពលជនោះ ជៅជពលពន្ធទំាងអេ់មាន្បេិទ្ធភាព ជហើ
យការថលត្មរូវអតិ្រ្បានចាប់ជ្្ើម រដ្ឋរពឹំងថាពន្ធជកើនជេើង 
$5.1 ពាន់លានដុលាលៃ រ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ត្មរូវឲ្យចំណូលថ្មើជេទើរតតទំាងអេ់ជនោះ
្តរូវចំ្យជៅជលើជគ្លបំណងគមនាគមន៍។ ជេចក្ើ្ពាងចបាប់្ពឹទ្ធេភា 
1 ជ្បើ្បាេ់្បតហលពើរភាគបើថនចំណូលជៅជលើការ�ួេ�ុលមហ្វថិើ 
និង ល្ៃូវថ្ល់ ចំតណកចំណូលតដលជៅជេេេល់ជ្បើ្បាេ់ជៅជលើកម្មវធិើ 
ជ្សេងៗ (ដូចជា េ្មាប់ ល្ៃូវឆលៃងកាត់្ទង់្ទាយធំ)។

ចសចក្តើចសនោើចបាប់
តម្រូវឲ្យអង្គៃើតិបញ្ញត្តិទទួលោៃការអៃុ្័តពើអនែកដោះដ ន្ែ ត
សមរាប់ពៃ្ធដលើដមបងឥៃ្ធៃៈ ៃិងរថយៃ្ត។ េំជណើ ្បជាមតិ 6 
ជធវើវជិរាធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ជដើម្បើត្មរូវឲ្យអង្គនើតិបញ្ញតិ្ទទួលបានការអ
នុម័តពើអ្កជបាោះជ្្តេ្មាប់ពន្ធថ្មើ ឬពន្ធតដលបានបជងកើនជលើការលក់ 
ការេ្ុកទុក ឬការជ្បើ្បាេ់រំាង ឬជ្បងម៉ាេូ៊ត ក៏ដូចជាេ្មាប់ពន្ធ
តដលបង់េ្មាប់ឯកេិទ្ធិថន្បតិបតិ្ការរបេ់រថយន្ជៅជលើមហ្វថិើរា
ធារណៈ។ ដូជច្ោះ អង្គនើតិបញ្ញតិ្នឹង្តរូវការការអនុម័តពើអ្កជបាោះជ្្តេ
្មាប់ពន្ធដូចជា ពន្ធអាករពិជេេ និងពន្ធជលើការលក់រំាង និងម៉ាេូ៊ត 
ថថលៃឈ្លួអាជាញា ប័ណណរថយន្ និងថថលៃឈ្លួតកលម្អគមនាគមន៍។ 

លុបបំោត់ពៃ្ធដលើដមបងឥៃ្ធៃៈ ៃិងរថយៃ្តផដលោៃអៃុ្័តថ្ើៗដៃះ។ 
េំជណើ ្បជាមតិ 6 ក៏លុបបំបាត់រាល់ពន្ធជលើជ្បងឥន្ធនៈ និងរថយន្តដ
លបានអនុម័តជោយអង្គនើតិបញ្ញតិ្ជ្កាយ ថថងៃទើ 1 តខមករា្ំ្ 2017 
និងរហូតដល់កាលបរជិចឆេទតដល េំជណើ ្បជាមតិ 6 ចូលជាធរមានជៅតខធូ្។ 
ការជនោះ នឹងលុបបំបាត់នូវពន្ធតដលបានបជងកើនជលើជ្បងឥន្ធនៈ និងថថលៃឈ្លួ
តកលម្អគមនាគមន៍តដលបានអនុម័តជោយ SB 1។ 

ផលប៉ះពាល់ោរចពើពន្ធ
លុបបំោត់ចំ្ណូលដលើពៃ្ធពើ SB 1។ ជៅកុ្ង្ំ្រារជពើពន្ធបចចាុ
ប្បន្ េំជណើ ្បជាមតិ 6 នឹងកាត់បនយ្ចំណូលជលើពន្ធ SB 1 
ពើ $4.4 ពាន់លានដុលាលៃ រមកជៅ្តឹម $2 ពាន់លានដុលាលៃ រ—
ថយចុោះ$2.4 ពាន់លានដុលាលៃ រ ។ ($2 ពាន់លានដុលាលៃ រជៅកុ្ងចំណូលតដ
លជៅជេេេល់ នឹងបានមកពើពន្ធតដល្បមូលមុនជពលតដលេំជណើ
្បជាមតិ 6 ចូលជាធរមានជៅតខធូ្។) ពើរ្ំ្ គិតចាប់ពើជពលជនោះ ការកា
ត់បនយ្ចំណូលនឹងមានចំនួនេរបុ $5.1 ពាន់លានដុលាលៃ រ ្បចំា្ំ្។ 
ការកាត់បនយ្មូលនិធិ នឹងប៉ោះពាល់ភាគជ្ចើនជៅជលើកម្មវធិើតថទំា 
និង�ួល�ុលមហ្វថិើ និង ល្ៃូវថ្ល់ ក៏ដូចជាកម្មវធិើ ល្ៃូវឆលៃងកាត់្ងតដរ។

ដធវើឲ្យការអៃុ្័តពៃ្ធដលើដមបងឥៃ្ធៃៈ ៃិងរថយៃ្តកំណត់ជាក់លាក់កាៃ់ផត
ពិោក។ េំជណើ ្បជាមតិ 6 នឹងជធវើឲ្យកាន់តតពិបាកកុ្ងការអនុម័តពន្ធជលើ 
ជ្បងឥន្ធនៈ និងរថយន្កំណត់ជាក់លាក់ ពើជ្ពាោះអ្កជបាោះជ្្តក៏នឹង 
្តរូវអនុម័តជលើពន្ធទំាងជនាោះតដរ។ ជាលទ្្ធ ល អាចមានចំណូលកាន់តតតិច 
ពំុដូជច្ាោះជទនឹងជាករណើ មួយ។ រាល់ការកាត់បនយ្ចំណូល 
ពំុ្តរូវបានដឹងជេើយ ពើជ្ពាោះវានឹងអា្េ័យជៅជលើចំ្ត់ការនាជពលអនា

គតជោយអង្គនើតិបញ្ញតិ្ និងអ្កជបាោះជ្្ត។

ចលូចមើល http://www.sos.
ca.gov/campaign-lobbying/

cal-access-resources/
measure-contributions/2018-
ballot-measure-contribution-
totals/ សមមាប់បញ្ើ ថនគណៈកម្មការ 
ដដលបចងកើតច�ើងជាចម្បងចដើម្បើគំាមទ 
ឬជំទាស់វធិានការចនះ។ ចលូចមើល  

http://www.fppc.ca.gov/transparency/
top-contributors/nov-18-gen.html 

ចដើម្បើទទលួបានអនោកចលូរមួវភិាគទាន 
កពំលូៗទំាង 10 របស់គណៈកម្មការ។

មបសិនចបើអនោកចង់បានចបាប់ចមង្ថន
អត្ថបទចពញចលញថនវធិានការរដ្ឋ 

សមូទរូស័ព្ទមករដ្ឋចលខាធិការ តាមចលខ 
(888) 345-4917  

ឬអនោកអាចអុើដម៉ល  
vigfeedback@sos.ca.gov  

ច�ើយចបាប់ចមង្មួយនឹងមត រូវបានចផញើចៅអនោកចោ
យឥតគតិថ្។្

្ំរបាតណ់ោលមលូនធិិការជសួជលុផ្វូ នងិគមនាគមនម៍យួចនំនួ។ 
តបម រូវឲ្យមានពន្ធណប្រងឥន្ធនៈ នងិថ្រ្្យន្តមយួចនំនួ 

បត រូវបានអនម័ុតណោយអង្គណបាះណ ន្ោ ត។ ការណផ្តើមប្រជាសទិ្ធវិណិោធនកម្មរដ្ឋធម្មនញុ ្ញ។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

6

របូភាពចលខ 1

ចំណូលពើចសចក្ើមពាងចបាប់មពទឹ ្ធសភា 1

អមតាពន្ធ
ចំណូលមបោំ ន្ោំ  

(គតិជាពាន់លាន)

អមតាពើមុន អមតា្្មើ ន្ោំ  បច្បុ្បននោ កនោងុរយៈចពលពើរ ន្ោំ

ពន្ធចលើោំង
អាករពណិសស (ធម្មតា) 18 ណសន 30 ណសន $1.9 $2.1
អាករពណិសស (្រនន ថែមពើណលើ) នប្រប្ររួលa 17.3 ណសន —b

0.2
ពន្ធចលើម៉ាស៊តូ
អាករពណិសស នប្រប្ររួលc 36 ណសន 0.7 0.7
ការលក់ 1.75 ណសន 5.75 ណសន 0.3 0.4
ពន្ធចលើរ្យន្ត
ថ្ន្កលម្អគមនាគមន៍ — $25 ដល់ 

$175

1.5 1.6

ថ្ឈ្ នោលួរ្យន្តនដលគ្្ម នការ្ំរភាយ
ឧស្មន័

— $100 —b —d

 សរបុ $4.4 $5.1
a ក�ំតប់្រោំ ន្ោំ នផ ្អកណលើតថម។្ អបតា្រច្្ុរ្បន នោគ ឺ11.7 ណសន ្៉រនុន ្តអបតាមានលោំ្់រោ្់រពើ 9.8 ណសន ដល់ 21.5 ណសន កាលពើមនុ។
b អបតា្្មើពុទំានម់ានប្រសទិ្ធភាពណទ។
c ក�ំតប់្រោំ ន្ោំ នផ ្អកណលើតថម។្ អបតា្្មើ្ំរផតុគ ឺ16 ណសន ្៉រនុន ្តអបតាមានលោំ្់រោ្់រពើ 10 ណសន ដល់ 18 ណសន កាលពើមនុ។
d $48 លាន។



42 | ទឡ្ហីករណ៍	 ទឡ្ីករ�៍ដដ�្ានល្ោះពុម្ពលនៅល�ើទំព័រលនះគឺជាទស្សនៈរបស់អនកនិពន្ធលហើយមិនបតូវ្ានពិនិត្យរកភាពបតលឹមបតូវលដោយភនាក់ងារផ្លូវការ�ាមួយលទ។ 

សណំ�ើ ប្រជាមតិ ្ំរបាតណ់ោលមលូនធិិការជសួជលុផ្វូ នងិគមនាគមនម៍យួចនំនួ។ 
តបម រូវឲ្យមានពន្ធណប្រងឥន្ធនៈ នងិថ្រ្្យន្តមយួចនំនួ 
បត រូវបានអនម័ុតណោយអង្គណបាះណ ន្ោ ត។ ការណផ្តើមប្រជាសទិ្ធវិណិោធនកម្មរដ្ឋធម្មនញុ ្ញ។6

★ ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ6 ★

★ ការណ្លហីយត្រណៅនឹងទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ6 ★
កំុយល់ច្រឡ។ំ	អ្នកនយោបាយយៅយចរៅរដ្ឋ	និងការចបាក់ពិយេេបាន្ំរណា
យលុយរាប់លានយដហីម ហ្ីដាក់បញ្ចូលេំយណហី ចបជាមតិ	6	យៅយលហីេន្លឹកយ ្្ន ត។	
េំយណហី ចបជាមតិ	6	នលឹងយ វ្ហីឲ្យស្ពា ន	ផ្ចូវថ្នល់	និងចបព័ន្ធគមនាគមន៍របេ់យយហីងកា
ន់តតគ្មា នេុវត្ិភាព	យ�ហីយយយហីងនលឹងចតរូវបង់លុយកាន់តតយច្រហីនរយៈយពលយចូរ		
ពហីយចរោះផ្ចូវថ្នល់បន្តចទ រុឌយចរោមតថមយទៀត។
អង្គយ�តុ៖	 េំយណហី ចបជាមតិ	6	ពំុមានបទបញ្ញត្តិណាមួយតដលធានាថា	តមម្ហ្កា
េរបេ់យយហីងនលឹងចតរូវបានកាត់បនយ្យឡហីយ។
អង្គយ�តុ៖	 អ្នកយបាោះយ ្្ន តអនុម័តេំយណហី ចបជាមតិ	69	
ោ៉ា ងយច្រហីនយលហីេលប់យៅតែមិថុនា	តដលបង្កា រអ្នកនយោបាយយៅ	
Sacramento	ពហីការលួ្រឆមាក់មចូលនិ្ិគមនាគមន៍	និងធានាថាមចូលនិ្ិរំោងយនោះ	
ចតរូវបានយចបហីចបាេ់េចមាប់តតការតកលម្អគមនាគមន៍ប៉ាុយណាណ ោះ។
អង្គយ�តុ៖	 េំយណហី ចបជាមតិ	6	លុបបំបាត់ចបាក់	$5	រន់លានចបចំា ្្នំ យៅក្នុង	
មូ�និធិគមនាគមន៍ដដ�មានបសាប	់យ�ហីយនលឹងប៉ាោះរល់ដល់គយចមាងគមនាគម
ន៍ក្នុងមចូលដា្ឋ នជាង	6,500	គយចមាង	ដដ�កំពុងដំល�ើរការបច្ចនុប្នន	ទចូរំោងរដ្ឋ	
California។	យពលយនោះមិនតមនជាយពលតដលចតរូវបញ្ឈប់ដំយណហី រការយឡហីយ។
អង្គយ�តុ៖	 េំយណហី ចបជាមតិ	6	គំរាមកំត�ងដល់េុវត្ិភាពស្ធារណៈ។	
រដ្ឋ	California	មានស្ពា ន	និងផ្ចូវតដលឆ្ងកាត់ពហីយលហីជាង	1,600	
តដលមានឱនភាព	និងគ្មា នេុវត្ិភាពតផ្នករ្រនាេមពា័ន្ធ	យ�ហីយ	89%	មនយោន
ហ្ីមានផ្ចូវថ្នល់តដលមាន្ំរណាត់ថា្ន ក់ស្្នភាព	“អន់”	ឬ	“មានហ្និភ័យ”	។	
េំយណហី ចបជាមតិ	6	លុបបំបាត់គយចមាងតដលយ វ្ហីការជួេជុលេុវត្ិភាពស្ពា ន	
និងផ្ចូវតដលឆ្ងកាត់ពហីយលហី	និងជួេជុលផ្ចូវថ្នល់តដលយចគ្ោះថា្ន ក់។
អង្គយ�តុ៖	 េំយណហី ចបជាមតិ	6	នលឹងយ វ្ហីឲ្យអ្នកយបហីកបរចតរូវ្ំរណាយយច្រហីនក្នុងរយៈ
យពលតវង។	អ្នកយបហីកបរជាម្្យមចតរូវ្ំរណាយ	$739	ក្នុងមួយ ្្នំ យៅយលហី្ំរណា

យយលហីរថយន្តដចូ្រជា	ការថ្លឹងមលតចមរូវតផ្នកោងមុែ	និងតផ្នកោងយចកាយរថយន្ត	
ការជួេជុលបចូម	និងេំបកកង់	តដលបណាដា លមកពហីស្្នភាពផ្ចូវថ្នល់តដលអន់។	
វធិានការយនោះនលឹងយ វ្ហីឲ្យស្្នភាពផ្ចូវថ្នល់កាន់តតអន់តថមយទៀត	យ�ហីយយ វ្ហីឲ្យយយហីង	ចតរូវ្ំរណាយកាន់តតយច្រហីនយៅយលហីការជួេជុលរថយន្តយដាយគ្មា នការរពំលឹងទុក។
េំយណហី ចបជាមតិ	6	ចតរូវបានចប្ំងយដាយអង្គការជាង	200	អង្គការ	
រមួមានជាអាទិ៍៖	 •	អ្នកពន្ត់អគ្គហីភ័យអាជហីពរដ្ឋ	California	 •	
េង្គមវេិវករេុហីវលិអាយមរកិ	 	
•	េមពា័ន្ធអ្នកយបាោះយ ្្ន តចេ្តហីរដ្ឋ	California	 •	េភារណិជ្ជកមមារដ្ឋ	
California		 •	េមាគមចតង់េុហីតរដ្ឋ	California
•	េមាជមនុេ្សចាេ់រដ្ឋ	California	 •	េមពា័ន្ធពលរដ្ឋអាយមរកិឡាទហីនរដ្ឋ	
California	(LULAC)	 •	េមាគមអាជហីវកមមាឡាទហីន	 •	
េមាគមអ្នកលបាតមហ្វថិហីរដ្ឋ	California
ចចានយចាលេំយណហី ចបជាមតិn	6—បញ្ឈប់ការវាយលុកយលហីេុវត្ិភាពស្ពា ន	&	ផ្ចូវថ្នល់។
www.NoProp6.com
BRIAN K. RICE,	ចបធាន
អ្នកពន្ត់អគ្គហីភ័យអាជហីពរដ្ឋ	California
MARK GHILARDUCCI,	នាយក
ការោិល័យយេវាេយ្ង្្គ ោះបនាទា ន់រដ្ឋ	California
YVONNE GONZALEZ DUNCAN,	រដ្ឋនាយក
េមពា័ន្ធពលរដ្ឋអាយមរកិឡាទហីនរដ្ឋ	California	(LULAC)

យបាោះយ ្្ន ត	គំ្ចទ	យលហីេំយណហី ចបជាមតិ	6	យដហីម ហ្ី	បន្ទាបតថម្ដដ�អនកបង់សបមាប់
សាំងភ្ាមៗ។
េំយណហី ចបជាមតិ	6	យ វ្ហីកិ្្រការពហីរោ៉ា ង។	វាលុបយចាលការបយងកាហីនចទង់ចរោយ្ំនចូវ
ពន្ធយលហីហ្កា េ	មា៉ា េ៊ចូត	និងរថយន្ត	តដលតចមរូវឲ្យបង់ពន្ធយដាយអង្គនហីតិបញ្ញត្តិកា
លពហី ្្នំ មុន។	ទហីពហីរ	វាតចមរូវឲ្យមានការអនុម័តពហីអ្នកយបាោះយ ្្ន តេចមាប់រាល់ការប៉ាុន
ប៉ាងនាយពលអនាគតយដាយអង្គនហីតិបញ្ញត្តិក្នុងការយ វ្ហីវាមដាងយទៀត។	តតប៉ាុណណលឹ ងយទ។
យនោះគឺជាមចូលយ�តុតដលេំយណហី ចបជាមតិ	6	េមនលឹងទទួលបានការយបាោះយ ្្ន ត	
គំ្ចទ	ពហីអ្នក	៖
អង្គយ�តុ៖	 ្ំរណាយក្នុងការរេ់យៅរដ្ឋ	Californiaយឡហីងចេឺតៗ	យ�ហីយចគរួស្រ
តដលជាកមមាករនិយោជិតកចមនលឹងយដហីរតាមរោន់ណាេ់។	កំយណហី នពន្ធយលហីហ្កា េ	
និងរថយន្ត	អា្រយ វ្ហីឲ្យចគរួស្រតដលមានេមាជិកបួននាក់ចតរូវ្ំរណាយយលហីេពហី	
$500	ក្នុងមួយ ្្នំ !	យនាោះមិនតមនជាកាក់ឬយេនយទ	យនាោះគឺជាលុយពិតៗ។
អង្គយ�តុ៖	 កំយណហី នពន្ធយលហីហ្កា េមិនយុត្តិ្ម៌យឡហីយ។	វាគឺជាពន្ធចតឡប់យចកាយ	
តដលបងកាការលំបាកដល់ចគរួស្រតដលជាកមមាករនិយោជិត	និងចគរួស្រចកហីចកយច្រហីន
ជាងចគរួស្រអ្នកមាន។
អង្គយ�តុ៖	 ពលរដ្ឋ	California	បង់ចបាក់ចបត�ល	95.5	យេន	ជចូនរដា្ឋ ភិបាល
េចមាប់រាល់ហ្កា ឡុងមនហ្កា េ។	យនាោះគឺចបត�ល	$18 លនៅកននុងពន្ធ និងថ្្ឈនដួ�
ល�ើការចាក់បំលពញជាទូលទៅ—គឺយច្រហីនជាងការតដលអ្នកយបហីកបរបង់ចបាក់យៅក្នុងរ
ដ្ឋយផ្សងយទៀត។
អង្គយ�តុ៖	 រដ្ឋ	California	មានអតិយរកថវកិា	$16	រន់លាន	
ប៉ាុតន្តអ្នកនយោបាយយៅ	Sacramento	បានេយចម្រ្ំរណាយចបាក់រាប់រន់លាន	
យៅ ្្នំ យនោះយៅយលហីគយចមាងេំណពវ្ិរត្តរបេ់ពួកយគ	ជំនួេឲ្យការតកលម្អផ្ចូវថ្នល់	
ស្ពា ន	និងមហ្វថិហី។	តាមពិតយៅ	អង្គនហីតិបញ្ញត្តិបានកាត់បនយ្មចូលនិ្ិ	
Caltrans	ជាក់តេដាងចតលឹម	18	ភាគរយក្នុងរយៈយពលដប់ ្្នំ កន្ងមកយនោះ។
អង្គយ�តុ៖	 72%	មនពន្ធ	និងមថ្ឈ្នលួរោក់ទងនលឹងរថយន្តរំោងអេ់របេ់រដ្ឋ	
តដលបានចបមចូលយដាយរដ្ឋ	ចតរូវបានយចបហីចបាេ់េចមាប់កមមាវ ិ្ ហីយផ្សងៗយចរៅពហីផ្ចូវថ្ន
ល់	និងមហ្វថិហី។	វាជាយពលតដលចតរូវបញប់្តល្ងនយោបាយមចូលនិ្ិគមនាគ
មន៍យ�ហីយ។
(ពិនិត្យលមើ�អង្គលហតុទាំងលនះ និងដសវងយ�់បដន្ថមលនៅ 
GiveVotersAVoice.com)
កំុឆកាួតនលឹងអ្នកចប្ំងតដលអោះអាងថាគ្មា នលុយជួេជុលផ្ចូវថ្នល់	ចបេិនយបហីេំ

	យណហី ចបជាមតិ	6	ចតរូវបានអនុម័ត។	ចបេិនយបហីពន្ធ	និងមថ្ឈ្នលួរោក់ទងនលឹងគមនា

គមន៍តដលយយហីងបានបង់រ្ួរ	មុនលព�	កំយណហី នពន្ធថមាហីយនោះ្រចូលជា្រមានចតរូវបាន្ំរ
ណាយយៅយលហីគមនាគមន៍យនាោះ—រដ្ឋនលឹងមាន	$5.6	រន់លានដុល្ារ	ចបចំា ្្នំ េម្
រាប់តចមរូវការគមនាគមន៍	លដោយពុំចាំ្ាច	់ដំយឡហីងពន្ធ។
យ�តុដចូយ្រ្នោះយ�ហីយយទហីបអ្នកជំនាញតផ្នកគមនាគមន៍អពយាចកលឹត្យយល់ចេបនលឹង
តចមរូវការរបេ់អង្គនហីតិបញ្ញត្តិក្នុងការផដាល់អាទិភាពយលហីការ្ំរណាយរបេ់ែួ្ន	
យ�ហីយកំយណហី នពន្ធយលហីហ្កា េ	និងរថយន្តមិនចំាបា្់រចតរូវជួេជុលផ្ចូវថ្នល់យឡហីយ។
“ការខះ្ខ្ាយ�ុយរបស់អនកជាប់ពន្ធដដ�ចំ�ាយលទៅល�ើគមនាគមន៍គឺជាលរឿង�្ ី
�្ាញ។ រដ្ឋ California អាចមានផ្លូវ្ន�់អស្ចារ្យ បបសិនលបើរដ្ឋបគាន់ដតអនុម័តកំដ�
ទបមង់មូ�ដ្ឋាន។”—Robert	K.	Best,	អតហីតចបធាន	Caltrans
មុនយពលដំយឡហីងពន្ធយលហីហ្កា េ	និងរថយន្តចតលឹម	$52	រន់លានដុល្ារ	
ក្នុងរយៈយពល	10	 ្្នំ អង្គនហីតិបញ្ញត្តិគួរតតយបាេេមា្អ តអំយពហីពុករលួយ	
និងអចបេិទ្ធភាពតដលបណាដា លឲ្យរដ្ឋ	California	ចតរូវ្ំរណាយ	62%	យលហីេពហី
ម្្យមភាគជាតិក្នុងការកស្ង្ំរតណកផ្ចូវមហ្វថិហី។
ពលរដ្ឋ	California	ជិតមួយលាននាក់	រងការឈឺចាប់ពហីតមម្ហ្កា េែពាេ់	
—ម្ាេ់អាជហីវកមមាោ្ន តតចូ្រ	ចគរូបយចងៀន	និវត្តជន	េមាជិកេ�ជហីព—បាន្ុរោះ�
តយ្លោយលហីបណដាលឹ ងរោមរោរយដហីម ហ្ីដាក់េំយណហី ចបជាមតិ	6	យៅយលហីេន្លឹកយ ្្ន ត។
យបាោះយ ្្ន ត	គំ្ចទ	យលហីេំយណហី ចបជាមតិ	6	យដហីម ហ្ីឲ្យចគរួស្រអ្នកេន្ំសលុយ
រាប់រយដុល្ារក្នុងមួយ ្្នំ 	យដាយលុបយចាលនចូវការដំយឡហីងពន្ធយលហីហ្កា េ	
និងរថយន្តតដលមិនចំាបា្់រ—និងបញប់្តល្ងនយោបាយតដលអ្នកនយោបាយ	
Sacramento	យលងជាមួយនលឹងមចូលនិ្ិគមនាគមន៍របេ់យយហីង។
ល្ោះល្នោត គាំបទ ល�ើសំល�ើបបជាមតិ 6 លដើម្ីជួយឲ្យបគួសារជីវភាពមធ្យម និងបគួ
សារដដ�ជាកម្ករនិលយោជិតរបស់រដ្ឋ California មាន�ុយច�ំាយបគបប់គាន់។
យបាោះយ ្្ន តគំ្ចទ	យលហីេំយណហី ចបជាមតិ	6	យដហីម ហ្ីរោមរោរថា	អ្នកនយោបាយចតរូវ្ំរ
ណាយលុយបង់ពន្ធគមនាគមន៍របេ់យយហីងតាមបំណង	និងតាមការេនយា	
—យដហីម ហ្ីតថរំោផ្ចូវថ្នល់	មហ្វថិហី	និងស្ពា នរបេ់យយហីង។
ល្ោះល្នោតគាំបទ ល�ើសំល�ើបបជាមតិ 6 លដើម្ីបន្ទាបតថម្ហ្កាសភ្ាមៗ!
JOHN COX,	ចបធានកិត្តិយេ
ផដាល់ជចូនអ្នកយបាោះយ ្្ន តនចូវេំយឡង—គំ្ចទ	យលហីេំយណហី ចបជាមតិ	6
DELORES CHAVEZ,	ចបធាន
េមាគមអ្នកនយោបាយអាយមរកិឡាទហីន
PEGGI BUFF,	ចបធាន
េមាគមភាពជាអ្នកដលឹកនំាចេ្តហីរដ្ឋ	California
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្ំរបាតណ់ោលមលូនធិិការជសួជលុផ្វូ នងិគមនាគមនម៍យួចនំនួ។ 
តបម រូវឲ្យមានពន្ធណប្រងឥន្ធនៈ នងិថ្រ្្យន្តមយួចនំនួ 

បត រូវបានអនម័ុតណោយអង្គណបាះណ ន្ោ ត។ ការណផ្តើមប្រជាសទិ្ធវិណិោធនកម្មរដ្ឋធម្មនញុ ្ញ។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

6
★ ទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ6 ★

★ ការណ្លហីយត្រណៅនឹងទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ6 ★
្ំរណាយក្នុងការរេ់យៅក្នុងរដ្ឋ	California	គឺវាែពាេ់យពករ្ួរយៅយ�ហីយ។	
យបាោះយ ្្ន តគំ្ចទ	យលហីេំយណហី ចបជាមតិ	6	យដហីម ហ្ីបនាទា បតមម្តដលអ្នកបង់យៅស្្នហី
យ៍យចបងឥន្ធនៈ។
កំុឆកាួតនលឹងអ្នកចប្ំងការចបាក់ពិយេេ	តដលអោះអាងថាគ្មា នលុយជួេជុលស្ពា ន	
និងផ្ចូវថ្នល់	លុោះចតាតតពន្ធចតរូវបានដំយឡហីងយនាោះ។	រំោងយនោះគឺជាអង្គយ�តុ៖
• រដា្ឋ ភិបាលមានអតិយរកថវកិា	$16	រន់លាន	ប៉ាុតន្តអង្គនហីតិបញ្ញត្តិបានេយចម
្រ្ំរណាយចបាក់រាប់រន់លាន ្្នំ យនោះយៅយលហីគយចមាងេំណពវ្ិរត្តរបេ់ពួកយគ	
ជំនួេឲ្យការតកលម្អផ្ចូវថ្នល់	ស្ពា ន	និងមហ្វថិហី។

• អ្នកនយោបាយ	Sacramento	បានកាត់បនយ្មចូលនិ្ិ	Caltrans	ចតលឹម	18	
ភាគរយក្នុងរយៈយពលដប់ ្្នំ កន្ងមកយនោះ។	72%	មនពន្ធ	និងមថ្ឈ្នលួរោក់
ទងនលឹងរថយន្តរំោងអេ់របេ់រដ្ឋ	ចតរូវបានយចបហីចបាេ់េចមាប់កមមាវ ិ្ ហីយផ្សងៗ	
យចរៅពហីផ្ចូវថ្នល់	និងមហ្វថិហី។	

• ពន្ធយលហីយចបងឥន្ធនៈកាន់តតែពាេ់បានធ្ាក់យៅយលហីអ្នកយចបហីចបាេ់	តដលបយងកាហី
នតមម្ទំនិញចគប់ោ៉ា ងតដលយយហីងទិញ។	្ំរណាយយៅរដ្ឋ	California	
គឺវាែពាេ់យពករ្ួរយៅយ�ហីយ។	ការបយងកាហីនពន្ធចទង់ចរោយ្ំយនោះយ វ្ហីឲ្យអវហីៗកាន់តត
ោ៉ា ប់យឺុនតថមយទៀត។

មយា៉ាងវញិយទៀត	អ្នកនិយោបាយមិនចបាប់ឲ្យអ្នកបានដលឹងយឡហីយ៖
យេ្រកដាហីចរង្របាប់ពន្ធយលហីហ្កា េតដលលាក់ទុករបេ់អង្គនហីតិបញ្ញត្តិគឺជាមចូលយ�តុ

តដលអនុញ្្ញ តឲ្យពន្ធយកហីនយឡហីងយដាយេវ័យចបវត្តិយរៀងរាល់ ្្នំ យដាយគ្មា នការយបាោះ
យ ្្ន តពហីចបជាជន។
ពលរដ្ឋ	California	ជាយច្រហីនបានរងទុក្ខយដាយស្រតត្ំរណាយែពាេ់ក្នុងកា
ររេ់យៅរ្ួរយៅយ�ហីយ។	េំយណហី ចបជាមតិ	6	យ វ្ហីតតកិ្្រការពហីរោ៉ា ងប៉ាុយណាណ ោះ	
យដហីម ហ្ីជួយឲ្យការរេ់យៅរដ្ឋ	California	កាន់តតមានលទ្ធភាព្ំរណាយបាន៖
ទហីមួយ	វាលុបយចាលការបយងកាហីនពន្ធយលហីហ្កា េ	និងរថយន្តតដលអយុត្តិ្ម៌	
និងចទង់ចរោយ្ំ។
ទហីពហីរ	វាតចមរូវឲ្យមានការយបាោះយ ្្ន តពហីចបជាជនមុនយពលអ្នកនយោបាយអា្រស្ក
ល្ងបយងកាហីនពន្ធយលហីហ្កា េ	និងរថយន្តមដាងយទៀត។
យបាោះយ ្្ន តគំ្ចទ	យលហីេំយណហី ចបជាមតិ	6	យដហីម ហ្ីតមម្ហ្កា េរោបជាងមុន!	
្រចូលយមហីល	www.GiveVotersAVoice.com	និង	www.GasTaxRepeal.org 
យដហីម ហ្ីតេវងយល់បតនម្។
លោក JON COUPAL,	ចបធាន
េមាគមអ្នកបង់ពន្ធ	Howard	Jarvis
JOHN KABATECK,	នាយកចបចំារដ្ឋ	California
េ�ព័ន្ធអាជហីវកមមាឯករាជ្យជាតិ
JESSE ROJAS,	ចបធាន
គណៈកមាមា ្ិការ	PAC	េចមាប់កមមាករកេិដា្ឋ ន	និងចគរួស្ររដ្ឋ	California

យបាោះយ ្្ន តចប្ំង	យលហីេំយណហី ចបជាមតិ	6៖	បញ្ឈប់ការវាយលុកយលហីេុវត្ិភាព	
ស្ពា ន	&	ផ្ចូវថ្នល់
អ្នកពន្ត់អគ្គហីភ័យអាជហីពរដ្ឋ	California,	េមាគមអ្នកលបាតមហ្វថិហីរដ្ឋ	
California,	េង្គមវេិវករេុហីវលិអាយមរកិ	និងអ្នកយឆ្ហីយតបដំបចូងជំរញុ	យទ	
យលហីេំយណហី ចបជាមតិ	6	ពហីយចរោះវានលឹងបញ្ឈប់គយចមាងគមនាគមន៍េំោន់ៗ	និងប
ងកាយចគ្ោះថា្ន ក់ដល់េុវត្ិភាពស្ពា ន	និងផ្ចូវថ្នល់យយហីង។
េំយណហី ចបជាមតិ	6	លុបបំបាត់	$5	រន់លាន	ចបចំា ្្នំ យៅក្នុង	មូ�និធិដដ�មានបសាប	់
តដលយចបហីចបាេ់ក្នុងការជួេជុលផ្ចូវថ្នល់	ស្ពា ន	និងយ�ដា្ឋ រ្រនាេមពា័ន្ធ។	េំយណហី ចបជាមតិ	
6	នលឹងបញ្ឈប់គយចមាង	ដដ�កំពុងដំល�ើរការបច្ចនុប្នន	ទចូរំោងរដ្ឋ	California	
យដហីម ហ្ីយ វ្ហីឲ្យចបយេហីរយឡហីងនចូវស្ពា ន	និងផ្ចូវតដលឆ្ងកាត់ពហីយលហី	យដហីម ហ្ីបំយពញតាមេ្តង់ដារេុ
វត្ិភាពរញ្ជួយដហី	និងយដហីម ហ្ីតកលម្អេុវត្ិភាពផ្ចូវថ្នល់របេ់យយហីង។
រំោងយនោះគឺជាអង្គយ�តុ៖	 •	រដ្ឋ	California	មានស្ពា ន	
និងផ្ចូវតដលឆ្ងកាត់ពហីយលហីជាង	1,600	តដលមានឱនភាព	និងគ្មា នេុវ
ត្ិភាពតផ្នករ្រនាេមពា័ន្ធ។	 •	តប៉ាតេិបចបំាបួនភាគរយ	(89%)	មនយោន ហ្ី	
មានផ្ចូវថ្នល់តដលមានស្្នភាព	‘អន់’	ឬ	‘មានហ្និភ័យ’	។	 •	យោង
តាមរដ្ឋបាលេុវត្ិភាព្ររា្ររណ៍មហ្វថិហីជាតិ	មានមនុេ្សស្្ប់ជាង	
3,600	នាក់យៅយលហីដងផ្ចូវថ្នល់រដ្ឋ	California	ក្នុង ្្នំ 	2016។	
ការតកលម្អស្្នភាពផ្ចូវថ្នល់	និងលក្ខណៈពិយេេេុវត្ិភាពផ្ចូវថ្នល់	ចតរូវបានយគរ
កយ�ហីញថាមានចបេិទ្ធភាពោ៉ា ងយច្រហីនក្នុងការតកលម្អេុវត្ិភាព្ររា្ររណ៍។
េំយណហី ចបជាមតិ	6	លុបបំបាត់មចូលនិ្ិេចមាប់គយចមាងតកលម្អេុវត្ិភាពផ្ចូវថ្នល់	
និងគមនាគមន៍ជាង	6,500	គយចមាង
យោងតាមទហីភា្ន ក់ង្រគមនាគមន៍រដ្ឋ	California	មានគយចមាងតកលម្អគមនាគមន៍
ក្នុងមចូលដា្ឋ នជាង	6,500	គយចមាងតដលកំពុងដំយណហី រការយៅ	បគប	់េ�គមន៍រដ្ឋ	
California	រមួមានជាអាទិ៍៖	 •	គយចមាង្ំរនួន	3,727	តដលជួេជុលចគលុក	និ
ងចកាលយរៅេ៊ចូយឡហីងវញិយលហីផ្ចូវថ្នល់តដលែចូ្រ	និងគ្មា នេុវត្ិភាព	 •	ការជួេជុល	
ឬផ្្េ់បដាចូរស្ពា ន	និងផ្ចូវតដលឆ្ងកាត់ពហីយលហី្ំរនួន	554	 •	ការតកលម្អ្ំរនួន	453	
ដងយៅយលហីចបតិបត្តិការ	និងយេវាគមនាគមន៍ស្ធារណៈ	រមួមានជាអាទិ៍	រថយន្តចក រុង	
និងរថយភ្ហីង	 •	គយចមាង្ំរនួន	337	តដលជួយបន្ធចូរបនយ្ការកកេទាោះ្ររា្ររណ៍
ចបេិនយបហីេំយណហី ចបជាមតិ	6	ចតរូវបានអនុម័ត	ការស្ងេង់នលឹងផ្្អ កភ្ាមៗយៅក្នុ
ងទហីចក រុង	និងយោន ហ្ីនានាទចូរំោងរដ្ឋ	តដលយ វ្ហីឲ្យែ្ជោះោ្ជ យលុយ	និងយ វ្ហីឲ្យស្្នភាព
ផ្ចូវថ្នល់កាន់តតោ៉ា ប់យឺុនតថមយទៀត។
អ្នកយបាោះយ ្្ន តនិោយឮោំ្ង	និង្របាេ់ៗយដហីម ហ្ីយចបហីចបាេ់មចូលនិ្ិផ្ចូវថ្នល់
អ្នកយបាោះយ ្្ន តអនុម័តេំយណហី ចបជាមតិ	69	ោ៉ា ងយច្រហីនយលហីេលប់យៅតែមិថុនា	
តដលបង្កា រអ្នកនយោបាយយៅ	Sacramento	ពហីការលួ្រឆមាក់មចូលនិ្ិគមនាគមន៍	
និងធានាថាមចូលនិ្ិរំោងយនោះចតរូវបានយចបហីចបាេ់េចមាប់តតការតកលម្អគមនាគម
ន៍ប៉ាុយណាណ ោះ។	យយហីងមិនគួរលុបបំបាត់្ំរណចូ លគមនាគមន៍តដលមានគណយនយ្យ

ភាព្ំរយរោះអ្នកជាប់ពន្ធ	មិនអា្របតងវរបាន	យ�ហីយអ្នកយបាោះយ ្្ន តយបដាជាញា ្ិរត្តោ៉ា ង
យលហីេលប់្ំរយរោះការជួេជុលផ្ចូវថ្នល់យយហីង។
េំយណហី ចបជាមតិ	6	លុបបំបាត់ការង្ររាប់រន់	និងយ វ្ហីឲ្យប៉ាោះរល់ដល់យេដ្ឋកិ្្រយយហីង
េភារណិជ្ជកមមារដ្ឋ	California	ចប្ំងនលឹង	េំយណហី ចបជាមតិ	6	
ពហីយចរោះវាអា្រលុបបំបាត់ការង្រ	68,000	ចបចំា ្្នំ 	និងចបាក់	$183	រន់លាន
យៅក្នុងការវនិិយោគយេដ្ឋកិ្្រ	ពហីយចរោះគយចមាងស្ងេង់ផ្ចូវថ្នល់រាប់រន់គយចមាង
ចតរូវបានផ្្អ ក។
េុវត្ិភាពស្ធារណៈ	និងអ្នកដលឹកនំាមចូលដា្ឋ នចប្ំងនលឹងេំយណហី ចបជាមតិ	6
•	អ្នកពន្ត់អគ្គហីភ័យអាជហីពរដ្ឋ	California	 •	េមាគមអ្នកលបាតមហ្វថិហីរដ្ឋ	
California	 •	េង្គមវេិវករេុហីវលិអាយមរកិ	 •	អ្នកយឆ្ហីយតប	និងចគរូយពទ្យអមយវជ្ជ
ស្ចេ្តចគ្មានអាេន្ន	 •	េភារណិជ្ជកមមារដ្ឋ	California	 	
•	េមពា័ន្ធអ្នកយបាោះយ ្្ន តអភិរក្សនិយម	california	 •	
ចក រុមចបលឹកសារណិជ្ជកមមាអគ្រ	&	េំណង់រដ្ឋ	California	 	
•	េមាគមន៍យោន ហ្ីរដ្ឋ	California	 •	េមពា័ន្ធទហីចក រុងរដ្ឋ	California	 •	
េមពា័ន្ធភាពេចមាប់ការង្ររដ្ឋ	California	 •	េមាគមអាជហីវកមមាឡាទហីន	 •	
California	េមាគមជាតិេចមាប់ការរកី្រយចមហីនរបេ់ចបជាពលរដ្ឋ
ភាគតិ្រ (National Association for the Advancement of 
Colored People, NAACP)	 •	េមាជមនចពលឹរោ្ធ ចារ្យរដ្ឋ	California	 •	
េមពា័ន្ធពលរដ្ឋអាយមរកិឡាទហីនរដ្ឋ	California	(LULAC)	
“អនកល្្ើយតបបគាមានអាសនន លមើ�ល�ើញមុនលគនូវហានិភ័យដផនក
សុវត្ថិភាពចំលពោះអនកលបើកបរដដ�បង្កលឡើងលដោយផ្លូវ្ន�់ខូច ស្ពាន
ដដ�គ្ានសុវត្ថិភាពរចនាសម្ព័ន្ធ និងលហដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដដ�ហួសស
ម័យ។ តាមរយៈការបញ្ឈប់គលបមោងដក�ម្អគមនាគមន៍រាប់ពាន់គលបមោង 
សំល�ើបបជាមតិ 6 នលឹងលធវើឲ្យផ្លូវ្ន�់ ស្ពាន និងបបព័ន្ធគមនាគមន៍របស់លយើ
ងកាន់ដតគ្ានសុវត្ថិភាព លហើយប�្ា�ឲ្យមានលបគោះ្នាក់ និងមនុស្សស្ាប់ 
លដោយចរាចរ�៍កាន់ដតលបចើន។”—Mark	Ghilarducci,	ចបធាន	ការោិល័យ
យេវាេយ្ង្្គ ោះបនាទា ន់រដ្ឋ	California
បញ្ឈប់ការវាយលុកយលហីេុវត្ិភាពស្ពា ន	&	ផ្ចូវថ្នល់។	យបាោះយ ្្ន តចប្ំង	
យលហីេំយណហី ចបជាមតិ	6
NoProp6.com
BRIAN K. RICE,	ចបធាន
អ្នកពន្ត់អគ្គហីភ័យអាជហីពរដ្ឋ	California
KWAME AGYARE,	នាយកចបចំាតំបន់
េង្គមវេិវករេុហីវលិអាយមរកិ
DOUG VILLARS,	ចបធាន
េមាគមអ្នកលបាតមហ្វថិហីរដ្ឋ	California
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ អនុលោមល ោ៉ ងសន្សំពន្លឺថ្ងៃលៅរដ្ឋ CALIFORNIA លៅនឹងច្បាប់សហពន័្ធ។ 
អនុញ្ញា តឲ្យអង្គនីតបិញ ញាត្បិ ្ដូររយៈលពលល ោ៉ ងសន្សំពន្លឺថ្ងៃ។ 
លក្ខន្ិកៈអង្គនីតបិញ ញាត្។ិ7

ច្សំណងល�ីង និងលសច្ក្សីលង្ខបជាផ្ដូវការ លរៀបច្សំលោយអគ្គលមធាវ ី

សាវតា
ច្បាប់សហព័ន្ធបង ក្ើតង ោ៉ ្សន ស្ំពន្លឺថ ង្ៃសម្៉
ប់ផ ន្ែកថនឆ្នែសំ ។ ចបាប់េហព័ន្ធបជងកើតតំបន់ជ ោ៉
ងេ្ដង់ដារេម្៉ប់តំបន់នើមួយៗននេហរដ្ឋ។ 
ឧទាហរណ៍ រដ្ឋ California រដ្ឋជ្សេងជ�ៀតជៅភា
គខាងលិចេ្ិតក្នុងក្នុងតំបន់ជ ោ៉ ងេ្ដង់ដារបោ េនុើ
ហ្ិក។ ចបាប់េហព័ន្ធតម្មរូវឲ្យជ ោ៉ ងេ្ដង់ដារននរដ្ឋ
នើមួយៗជដើរមនុនគ្្មួយជ ោ៉ ង ចាប់ពើជដើមខែមើនា 
ដល់ជដើមខែវចិ្ិកា—កំឡនុងជពលខដលជគស្គា ល់
ថាជាជ ោ៉ ងេនសំេពន្លឺន ង្ៃ (DST)។ អំឡនុងជពលនន 
DST ម្ពរះអា�ិត្យររះ និងម្ពរះអា�ិត្យលិចជកើត

ជឡើងយលឺតជាងធម្មតាមួយជ ោ៉ ង។ បច្នុប្បន្ជនរះ 
ចបាប់េហព័ន្ធ ពនុំអននុញ្ញា តឲ្យរដ្ឋអននុម័ត DST 
ជពញមួយឆំ្្ជឡើយ។ ជទារះជាយោ ងណា ចបាប់េ
ហព័ន្ធអននុញ្ញា តឲ្យរដ្ឋជម្�ើេជរ ើេ DST និងជៅ
ខតេ្ិតជលើជ ោ៉ ងេ្ដង់ដារជពញមួយឆំ្្ ដូចគ្្នឹង
បច្នុប្បន្ជនរះ៉នករណើ ជៅក្នុងរដ្ឋ Arizona និង 
Hawaii។
រដ្ឋ California បានងបាះងឆ្នែ តង�ើ DST 
ម្បផហ� 70 ឆ្នែសំ  កន្្មកងហើយ។ ជៅឆំ្្ 
1949 អ្កជបរះជឆ្្តជៅរដ្ឋ California 
បនអននុម័តវធិានការ ្្ដួចជ ្្ដើមមួយ 

• បជងកើតតំបន់ជពលជវលា 
កំណត់ជដាយចបាប់េហព័ន្ធ 
ជា "ជ ោ៉ ងេង់្ដារបោ េនុើហ្ិក" 
ជាជពលជវលាេង់្ដារ ជៅក្នុងរដ្ឋ 
California។

• ្្ល់�ូនថាជ ោ៉ ងេនសំេពន្លឺន ង្ៃជៅរដ្ឋ 
California ចាប់ជ្្ើមជៅជ ោ៉ ង 2 ម្ពឹកជៅន ង្ៃ 
អា�ិត្យ�ើពើរននខែមើនាជហើយបញប់្ជៅជ ោ៉ ង 2 
ម្ពឹកជៅន ង្ៃអា�ិត្យដំបូងននខែវចិ្ិកាម្េបតាម
ចបាប់េហព័ន្ធបច្នុប្បន្។

• អននុញ្ញា តឱ្យអងគានើតិបញញាតិ្ជដាយការជបរះជឆ្្ត 
ពើរភាគបើ ជដើម្បើជធ្ើការផ្្េ់បូ្រនាជពលអនា
គត ជលើរយៈជពលជ ោ៉ ងេនសំេពន្លឺន ង្ៃរបេ់រដ្ឋ 

California រមួបញ្ូលទំាងការអននុវត្ម្បចំាឆំ្្
របេ់ែួ្ន ម្បេិនជបើការផ្្េ់បូ្រគលឺម្េបតាម

 ចបាប់េហព័ន្ធ។

លសច្ក្សីលង្ខបការវាយតថមថ្នការវភិាគរបស់
អង្គ នីតបិញ ញាត្ថិនផលបោះពាល់សារលពពីន្ធសទុ្ធ
ថនរោ្ឋ  ភបិាលមដូលោ្ឋ ន និងរដ្ឋ៖
• វធិានការជនរះមិន៉នឥ�្ធិពល
ស្រជពើពន្ធជដាយផ្ទា ល់ជ�ជដាយ
ស្រខតការបូ្រ ជ ោ៉ ងេនសំេពន្លឺន ង្ៃ 
អាម្េ័យជលើេកម្មភាពនាជពល 
អនាគតជដាយ អងគានើតិបញញាតិ្និងរដា្ឋ ភិបល
េហព័ន្ធ។

ការវភិាគលោយអ្នកវភិាគអង្គនីតបិញ ញាត្ិ

ការណោះណ ន្ោ តសណបមចណោយអង្គនើត្ិរញ ្ញត ្ណិៅណ�ើ AB 807 (សណំ�ើ ប្រជាមត ិ7)
(ជពំកូ 60, �ក្ខន ្កិៈ ន្ោំ  2018)

ម្ពឹ�្ធេភា៖  ការគំ្ម្� 26 ការម្បឆំ្ង 9

រដ្ឋេភា៖  ការគំ្ម្� 68 ការម្បឆំ្ង 6

អត្ថបទថនវធិានការងនះអាច្រកង�ើញងៅង�ើងេហទសំព័រ របស់រដ្ឋង�ខាធិការតាមអាសយដ្្ឋ ន 
 http://voterguide.sos.ca.gov ។
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ការវភិាគលោយអ្នកវភិាគអង្គនីតបិញ ញាត្ ិ បន្

ខដលបនបជងកើត DST ជៅរដ្ឋ California។ អងគា
នើតិបញញាតិ្អាចជធ្ើការផ្្េ់ប្ដូរជលើវធិានការ ្្ដួចជ ្្ដើ
មជនារះខតតាមរយៈការដាក់ជេ្ើការផ្្េ់ប្ដូរទំាង
ជនារះ�ូនអ្កជបរះជឆ្្តជដើម្បើជេ្ើេនុំការអននុម័តពើ
ពួកជគបោនុជណាណ រះ។ 

លសច្ក្លីស្នីច្បាប់
េំជណើ ម្បជាមតិ 7 អននុញ្ញា តឲ្យអងគានើតិបញញា
តិ្ខដល៉នេំជឡងជឆ្្តពើរភាគបើជធ្ើការផ្្
េប្ដូរ DST (ដូចជា តាមរយៈការេ្ិតជៅជលើ 
DST ជពញមួយឆំ្្) ឲ្យខតការផ្្េ់ប្ដូរជនារះ
ម្តរូវបនអននុញ្ញា តជដាយចបាប់េហព័ន្ធ។ 
ជៅជពល៉នការផ្្េ់ប្ដូរជនារះ រដ្ឋ California 
នឹងរកសាកំឡនុងជពល DST បច្នុប្បន្។

ឥទ្ធពិលលលីសារលពពីន្ធ
ពុសំ៉នឥទ្ធិព�ថនសារងពើពន្ធផ្ទា �់ងៅង�ើ
រដ្ឋ និ្រដ្្ឋ ភិបា�ថ្នែ ក់មូ�ដ្្ឋ នង�ើយ។ 
វធិានការជនរះ 
នឹងពនុំ៉នឥ�្ធិពលផ្ទា ល់ជៅជលើចំណាយ 
ឬចំណូលរបេ់រដ្ឋ 
និងរដា្ឋ ភិបលថ្ាក់មូលដា្ឋ នជឡើយ។ 
ជនរះគលឺជដាយស្រខតរាល់ការបោរះពាល់ នឹងអា 
ម្េ័យជៅជលើចំណាត់ការនាជពលអនាគតជដា
យអងគានើតិបញញាតិ្—ជហើយជាេកា្ដ ននុពលគលឺ 
រដា្ឋ ភិបលេហព័ន្ធ—ជធ្ើការផ្្េ់ប្ដូរ DST។
្�បោះពា�់ផដ�អាច្ងកើត៉នងដ្យសារកា
រផ្្ស់បូ្រ DST។ ម្បេិនជបើអងគានើតិបញញាតិ្ផ្្
េ់ប្ដូរ DST អាច៉នឥ�្ធិពលជ្សេងៗជាជម្ចើន។ 
ឧទាហរណ៍ ម្បេិនជបើអងគានើតិបញញាតិ្អននុម័ត 

DST ជពញមួយឆំ្្ជនារះ 
ម្ពរះអា�ិត្យររះ និងម្ពរះអា�ិត្យលិច 
នឹងជកើតជឡើងមួយជ ោ៉ ងបនាទា ប់ ចជន្ារះខែវចិ្ិកា 
និងខែមើនា។ ការផ្្េ់ប្ដូរជនរះ អាចបោរះពា
ល់ដល់បរិ៉ ណថាមពលេនុ�្ធខដលជម្បើម្ប
េ់េម្៉ប់បំភ្លឺ កជ ្្ដ  និងជធ្ើឲ្យម្តជាក់ជៅ
អំឡនុងខែទំាងជនារះ។ បខនម្ពើជលើជនរះជ�ៀត 
ម្បព័ន្ធបច្នុប្បន្នន DST អំឡនុងខ្្កននឆំ្្ �ំន
ងជាបោរះពាល់ដល់បរិ៉ ណននការ��ួលទានដំ
ជណករបេ់ម្បជា�នមួយចំនួនជៅជពលប្ដូរពើ
ជ ោ៉ ងេ្ដង់ដារ និង DST ពើរដងក្នុងមួយឆំ្្។ 
ការជនរះបោរះពាល់អាចជកើត៉នជៅជលើអ្ើៗ
ដូចជា ្លិតភាពរបេ់កម្មករនិជយ�ិក 
និងចំនួនជម្គ្រះថ្ាក់។ DST ជពញមួយឆំ្្ 
នឹងលនុបបំបត់ឥ�្ធិពលទំាងជនរះ។ ឥ�្ធិពល
េនុ�្ធននការផ្្េ់ប្ដូរទំាងជនរះជៅជលើហិរញញា
វត្នុរបេ់រដ្ឋ និងរដា្ឋ ភិបលថ្ាក់មូលដា្ឋ ន 
ពនុំ៉នភាពចបាេ់លាេ់ជ� 
បោនុខន្�ំនងជា៉នតិចតួច។
ច្ដូលលមីល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/ សម្៉ប់បញ្ី 
ថនគណៈក ម៉ា ធិការ ដដលបលងកីតល�ងីជាច្ម្បងលដីម្បគីាសំ ម្ទ 

ឬ�សំទាស់វធិានការលនះ។ ច្ដូលលមីល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors/nov-18-gen.html 

លដីម្បទីទលួបានអ្នកច្ដូលរមួវភិាគទានកសំពដូលៗទាសំ ង 
 10 របស់គណៈក ម៉ា ធិការ។

ម្បសិនលបីអ្នកច្ង់បានច្បាប់ច្មង្ថនអត្ថបទលពញលលញថនវធិានការ
រដ្ឋ សដូមទដូរស័ព្ទមករដ្ឋលលខាធិការ តាមលលខ  
(888) 345-4917  ឬអ្នកអាច្អីុដមោល  

vigfeedback@sos.ca.gov លហយីច្បាប់ច្មង្មួយនឹងម្ត រូវបាន
លផញីលៅអ្នកលោយឥតគតិថ្។្

អនណុោមណ ោ៉ ងសន្ពំន ្លឺថ្ ងៃណៅរដ្ឋ CALIFORNIA ណៅនងឹចបា្់រសហពន័្ធ។ 
អនញុ្្ញតឲ្យអង្គនើត្ិរញ ្ញត ្្ិរ ្រូរយៈណព�ណ ោ៉ ងសន្ពំន ្លឺថ្ ងៃ។ 

�ក្ខន ្កិៈអង្គនើត្ិរញ ្ញត ្។ិ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

7



46  | ទឡ្ហីករណ៍  ទឡ្ីករ�៍ដដ�្ានល្ោះពុម្ពលនៅល�ើទំព័រលនះគឺជាទស្សនៈរបស់អនកនិពន្ធ លហើយមិនបតូវ្ានពិនិត្យរកភាពបតលឹមបតូវលដោយភនាក់ងារផ្លូវការ�ាមួយលទ។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ អនណុោមណ ោ៉ ងសន្ពំន ្លឺថ្ ងៃណៅរដ្ឋ CALIFORNIA ណៅនងឹច្បា្់រសហពន័្ធ។ 
អនញុ្ញាតឲ្យអង្គនើត្ិរញ ញាត ្្ិរ ្ដូររយៈណពលណ ោ៉ ងសន្ពំន ្លឺថ្ ងៃ។ 
លក្ខន ្កិៈអង្គនើត្ិរញ ញាត ្។ិ7

★  ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 7 ★

★ការណ្លហីយត្រណៅនឹងទឡ្ហីករណ៍ក្នុងការគំាទទសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 7★

អ្នកគំាទទម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ អចិថ្តនរៃ ម�ហីកមេតុផ�ថាវានឹងជួយ
សន្ំថាមព�របស់មយហីង។ វាមិនពិតមទ។ ការសិកសា 
ជាមទចហីនទតរូវបានម វ្ហីមឡហីងម�ហីទបធានបទមនះ មេហីយគាមា នភ
សរៃុតាងជាក់សសរៃងណាសែ�បង្្ញថាម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ 
នឹងជួយសន្ំសំថចមយហីងមទ។ ការបមងកហីនសការៃ នុព�ណាមួយក្នុង
ស្ថា នភាពមវជ្ជស្ទសរៃទតរូវយកមកពិចារណាម្ៀបនឹងមទគាះថា្ន ក់ថន
ភាពងងឹតមៅមព�ទពឹកក្នុងរែូវរង្រ។
ការបរៃូរម ោ៉ ងរបស់មយហីងពហីរែងក្នុងមួយឆ្្នំ អាចមិនទសរួ�មទ។ 

 បោុសនរៃការតទមរូវឱ្យចាប់មផរៃហីមថ ង្ៃក្នុងភាពងងឹតនារែូវរង្គលឺពិតជា
មិនង្យទសរួ�មទ - វាអាចបងកមទគាះថា្ន ក់។ វា អាចបងកមទគាះថា្ន
ក់សទ៉ប់កុ៉រសែ�ម វ្ហីែំមណហី រមៅស្លាមរៀន ឬរង់ចំារ្យ
នរៃទក រុងមៅក្នុងភាពងងឹត មេហីយក៏មទគាះថា្ន ក់សទ៉ប់មនុស្មព
ញវយ័សែ�ទតរូវចាប់មផរៃហីមម វ្ហីែំមណហី រមៅម វ្ហីការមៅក្នុងភាពងងឹត
សែរ។ ការពិមស្្ន៍សែ�បរាជ័យែូចគា្ន មនះមៅក្នុងឆ្្នំ  1974 
ក្នុងការមទបហីម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ មពញមួយឆ្្នំ  បានបញ្្ជ ក់ពហីការពិតែ៏
មទគាះថា្ន ក់មនះ។

គុណសម្បតរៃិសែ�បង្្ញយោ ងចបាស់ថនការមទបហីទបព័ន្ធម ោ៉ ងស
ន្ំពន្លឺថ ង្ៃ បចុ្ប្បន្នមៅនិទាឃរែូវ រែូវម រ្ៃ  និងរែូវស្ឹកម�ហីទជ រុះ 
មេហីយមទបហីម ោ៉ ងសរៃង់ដារមៅរែូវរង្រ៖
• ៉នពន្លឺថ ង្ៃមៅមព�លាងៃ ចមៅក្នុងរែូវម រ្ៃ
• ៉នពន្លឺថ ង្ៃមៅមព�ទពឹកមៅក្នុងរែូវរង្រ
• មជៀសវាងការកំណត់ឱ្យពួកមយហីងមទបហីមព�មវលាមែហីរ 1 ម ោ៉ ង 
ម�ហីសរែ្ឋជិតខាងមៅភាគខាង�ិច និងទបមទស Mexico 
មិុកសិុក 4 សែក្នុងមួយឆ្្នំ

៉នមទគាះថា្ន ក់មទចហីនមឡហីងសទ៉ប់កុ៉រ 
និងមនុស្មពញវយ័មៅក្នុងរែូវរង្រ និងមព�មផ្ងមទៀត 
ម�ហីសរែ្ឋសែ�មៅជំុវញិមយហីង។ វា មិន៉នទបមយជន៍មទ។ 
មបាះមឆ្្ន តទបឆំ្ងសំមណហី ទបជាមតិម�ែ 7។
សមាជិកព រ្ឹទ្ធសភា HANNAH-BETH JACKSON
ែមណ្ឌ �ទពឹទ្ធសភាទហី 19

មតហីមយហីងខាតបង់អវហីែ្ះក្នុងការផ្្ស់បរៃូរម ោ៉ ងរបស់មយហីងពហីរែង
ក្នុងមួយឆ្្នំ ? មនះជាការពិតមួយចំនួនមែហីម្បហីពិចារណា។
ការសិកសាមវជ្ជស្ទសរៃមៅស្ក�វទិយា�័យក្នុងឆ្្នំ  2012 
បានរកមឃហីញថា ហានិភ័យថនការគំាងមបះែូងមកហីនមឡហីង 
10% ក្នុងរយៈមព� 2 ថ ង្ៃបនាទា ប់ពហី៉នការបរៃូរម ោ៉ ង។
មៅឆ្្នំ  2016 ការទស្វទជាវបសនថាមបានបង្្ញថាហានិ
ភ័យថនជំងលឺដាច់សរថសឈាមែួរកបា�មកហីនមឡហីង 8% 
មៅមព�មយហីងបរៃូរម ោ៉ ងរបស់មយហីង។ សទ៉ប់អ្នកជំងលឺមហារកី 
ហានិភ័យថនជំងលឺដាច់សរថសឈាមែួរកបា�មកហីនមឡហីង 25% 
មេហីយសទ៉ប់អ្នកសែ�៉នអាយុម�ហីសពហី 65 ឆ្្នំ  ហានិភ័យ
ថនជំងលឺដាច់សរថសឈាមែួរកបា�មកហីនមឡហីង 20%។ ទំាងអស់
មនះមកហីតមឡហីងមទរះមយហីងរខំានទទមង់ថនែំមណករបស់មយហីង។
ឪពុក រ៉ៃ យទគប់របូចបាស់ជាែឹងមេហីយថា៉នមរឿងអវហីមកហីតមឡហី
ងមៅមព�សែ�ទទមង់ថនែំមណកកូនរបស់មយហីងទតរូវបានរខំា
នពហីរែងក្នុងមួយឆ្្នំ ។
ឥឡូវ សូមពិចារណាអំពហី�ុយ។ ការបរៃូរម ោ៉ ងបស់មយហីងពហី
រែងក្នុងមួយឆ្្នំ បមងកហីនការមទបហីទបាស់អគិ្សនហីរបស់មយហីង 
4% មៅតាមតំបន់ជាមទចហីនថនពិភពមលាក បមងកហីនបរិ៉
ណមទបងឥន្ធនៈសែ�មយហីងមទបហីទបាស់ក្នុងឡានរបស់មយហីង 
មេហីយសរបុជាទឹកទបាក់គលឺ៉នតថម្ $434 លានែុល្ារ។ 
មនាះជា�ុយសែ�មយហីងអាចសន្ំបាន។
ការបរៃូរម ោ៉ ងរបស់មយហីងមិនបរៃូរម ោ៉ ងសែ�ទពះអាទិត្យរះ 

ឬ�ិចមនាះមទ។ ទពះអាទិត្យរះ ឬ�ិចមៅមព�ណាមនាះគលឺ
្មមាជាតិជាអ្នកកំណត់។ រយៈមព�ភ្លឺមៅរែូវម រ្ៃ នឹងសតងសត
យូរ។ រយៈមព�ភ្លឺមៅរែូវរង្រនឹងសតងសតែ្ហី។ 
ចាប់តំាងពហីឆ្្នំ  2000 មក ទបមទសចំនួន 14 
បានបញ្ឈប់ការបរៃូរម ោ៉ ង។ មេហីយបចុ្ប្បន្ន 68% ថនបណារៃ  
ទបមទសទំាងអស់មិន៉នការបរៃូរម ោ៉ ងមទ។ ពួកមគអនុញ្ញា ត 
ឱ្យ្មមាជាតិកំណត់មព�មវលា មិនសមនរដា្ឋ ភិបា�របស់មគមទ។ 
ការកាត់បនថាយហានិភ័យសុែភាព។ 
ការកាត់បនថាយការមទបហីទបាស់ថាមព�។ ការសន្ំសំថច។
ការមបាះមឆ្្ន តគំាទទ សំមណហី ទបជាមតិម�ែ 7 អនុញ្ញា តឱ្យរែ្ឋ 
California ពិចារណាពហីការបរៃូរម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ 
ឬម ោ៉ ងសរៃង់ដារ ឱ្យមៅជាម ោ៉ ងសទ៉ប់មពញមួយឆ្្នំ —ម វ្ហីកា
រផ្្ស់បរៃូរអវហីមផ្ងសែ�សំខាន់ជាងការបរៃូរម ោ៉ ងរបស់មយហីង។
សំមណហី ទបជាមតិម�ែ 7 នឹងតទមរូវឱ្យ៉នការមបាះមឆ្្ន តពហីរ
ភាគបហីថនសភា មុនមព�ការសមទមចចុងមទកាយណាមួយទតរូវ
បានម វ្ហីមឡហីង។
សមាជិកសភា KANSEN CHU
មណ្ឌ �ទហី 25 ថនសភារែ្ឋ California
សមាជិកសភា LORENA GONZALEZ
សភាតំណាងរាទសរៃថា្ន ក់រែ្ឋ មណ្ឌ � 80
វេជ្ជបណិ្ត SION ROY វេជ្ជបណិ្ត ឯកវទសជំងឺវបះដូង
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អនណុោមណ ោ៉ ងសន្ពំន ្លឺថ្ ងៃណៅរដ្ឋ CALIFORNIA ណៅនងឹច្បា្់រសហពន័្ធ។  
អនញុ្ញាតឲ្យអង្គនើត្ិរញ ញាត ្្ិរ ្ដូររយៈណពលណ ោ៉ ងសន្ពំន ្លឺថ្ ងៃ។  លក្ខន ្កិៈអង្គនើត្ិរញ ញាត ្។ិ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

7
★  ទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 7 ★

★ ការណ្លហីយត្រណៅនឹងទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងនឹងសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 7 ★
អ្នកទបឆំ្ងសំមណហី ទបជាមតិម�ែ 7 មិនអាច " ជំទាស់អង្
មេតុសផ្នកវទិយាស្ទសរៃ និងមសែ្ឋកិច្សែ�បង្្ញថាការផ្្
ស់បរៃូរម ោ៉ ងចំនួនពហីរែងក្នុងមួយឆ្្នំ បងកមទគាះថា្ន ក់ែ�់សុែ
ភាព និងមសែ្ឋកិច្របស់មយហីងមទ។ សំមណហី ទបជាមតិម�ែ 7 
និយយអំពហីការរកសាសេគមន៍ កសន្ងម វ្ហីការ ស្លាមរៀន 
និងផូ្វ ្្ន�់ឱ្យ៉នសុវតថាិភាព និងផ�ិតភាព។
មៅមព�ណាសែ�៉នការបរៃូរម ោ៉ ង ការសិកសានានាបានបង្្ញថាជំងលឺ
មបះែូង និងជមងៃលឺដាច់សរថសឈាមក្នុងកបា�មកហីតមឡហីងកាន់សតមទចហីន។
កុ៉រទតរូវអនុវតរៃែុសទ៉្ប់ែំមណក្មមាតារបស់ពួកមគ មេហីយម វ្ហីឱ្យពួ
កមគបាត់បង់ការមផ្រៃ តអារមមាណ៍កាន់សតខំ្ាងមៅក្នុងថា្ន ក់មរៀន។
មទគាះថា្ន ក់ចរាចរណ៍ និងរបួសមៅកសន្ងម វ្ហីការបានមកហីនមឡហីងយោ ង
ខំ្ាង បនាទា ប់ពហីមយហីងបរៃូរម ោ៉ ងរបស់មយហីង។
មនះមិនទាន់និយយែ�់ការខាតបង់សផ្នកមសែ្ឋកិច្របស់មយហីង
ផង សែ�ទតរូវចំណាយ $434 លានែុល្ារ ក្នុងមួយឆ្្នំ ងពហីការ

បាត់បង់ផ�ិតភាព មៅមព�៉នការបរៃូរម ោ៉ ងមួយម ោ៉ ងមៅមុែ 
និងមួយម ោ៉ ង្យមទកាយមនាះ។
រែ្ឋ California អាចមដាះទស្យបញ្្ែ៏មទគាះថា្ន ក់ថនការបូ្រម ោ៉ ងមនះ 
មដាយមបាះមឆ្្ន តគំាទទសំមណហី ទបជាមតិម�ែ 7 ។
សូមចូ�រមួជាមួយឪពុក រ៉ៃ យ អ្នកជំនាញមវជ្ជស្ទសរៃ និងអ្នកតសូ៊ម
តិម�ហីការការររសុវតថាិភាពមៅកសន្ងម វ្ហីការ មដាយមបាះមឆ្្ន ត "គំាទទ" 
សំមណហី ទបជាមតិម�ែ 7 ។
www.YesProp7.info.
សមាជិកសភា KANSEN CHU
មណ្ឌ �ទហី 25 ថនសភារែ្ឋ California
សមាជិកសភា LORENA GONZALEZ
សភាតំណាងរាទសរៃថា្ន ក់រែ្ឋ California មណ្ឌ � 80

សូមមបាះមឆ្្ន ត "ទបឆំ្ង" សំមណហី ទបជាមតិម�ែ 7 ។
សំមណហី ទបជាមតិម�ែ 7 នឹងម វ្ហីឱ្យរែ្ឋ California 
បរៃូរមៅមទបហីម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ អចិថ្តនរៃយ៍។
មយហីងបានស្ក�្បងវាមរៃងមេហីយពហីមុន 
មេហីយវាគលឺជាការខាតបង់មួយែ៏្ំ។ មៅឆ្្នំ  1974 វបិតរៃិថាមព�មួ
យបាននំាឱ្យមលាកទបធានា្ិបតហី Nixon ទបកាសភាពអាសន្នថនម ោ៉
ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ។ ភាពអាសន្នមនាះទតរូវ៉នរយៈមព� 16 សែ បោុសនរៃទតរូវ
បានបញប់្មទកាយរយៈមព� 10 សែ មដាយស្រសតទបជាជនមិនស 
បបាយចិតរៃសែ�ទពះអាទិត្យរះយលឺតមពក មៅមព�ទពឹក។
ម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ មិនបមងកហីតម ោ៉ ងបសនថាមមទ។ វាទគាន់សតបរៃូមព�សែ
�ថ ង្ៃ៉នពន្លឺបោុនាមា នម ោ៉ ងបោុមណាណ ះ។ ទបសិនមបហីអ្នករស់មៅក្នុងទក រុង 
Anaheim ទពះអាទិត្យនឹងរះមៅម ោ៉ ង 6:55 នាទហីទពឹកមៅ
ថ ង្ៃបុណ្យណូសអ�ឆ្្នំ មនះ។ ជាមួយនឹងម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ 
ទពះអាទិត្យនឹងរះមៅម ោ៉ ង 7:55 នាទហីទពឹក
មយហីងមទបហីម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ មៅរែូវម រ្ៃ  ែូមច្នះមព�មយហីងទតឡប់មៅែ
�់ផទាះពហីកសន្ងម វ្ហីការ វាមៅភ្លឺមៅមឡហីយ។ មេហីយមយហីងបរៃូរមៅម ោ៉ ងសរៃង់
ដាមៅក្នុងរែូវរង្ ែូមច្នះថ ង្ៃរះម�ឿនក្នុងមព�ទពឹក។
មតហីវា៉នទបមយជន៍អវហីក្នុងការមទបហីម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺ
ថ ង្ៃ អចិថ្តនរៃយ៍? ទពះអាទិត្យនឹងរះយលឺតមួយម ោ៉ ង 
ទបសិនមបហីមយហីងសថាិតមៅម�ហីសរៃង់ដារ។ ទបសិនមបហីអ្នករស់មៅក្នុងទក រុង 
Eureka ឬ Susanville មៅថ ង្ៃចូ�ឆ្្នំ ្មាហី ម ោ៉ ង 8 
ទពឹកក៏មៅងងឹតមៅមឡហីយមទ"។ ទបសិនមបហីអ្នករស់មៅ 
ទហីទក រុង Los Angeles ឬ Twentynine Palms ទពះអាទិ
ត្យនឹងមិនរះមទរេូតែ�់ម ោ៉ ង 7:30 ទពឹក រះយលឺងជាងមនះ 
ពហីសែវចិ្ិកាែ�់សែកុមៈ្។
អ្នកសែ�ចូ�ចិតរៃភាញា ក់មឡហីងទនទាឹមនឹងទពះអាទិត្យរះ 
នឹងភាញា ក់មឡហីងក្នុងភាពងងឹត។ អ្នកនឹងទតរូវមរៀបចំសទ៉ប់ទក រុម
ទគរួស្ររបស់អ្នកមៅក្នុងភាពងងឹត។ កូនៗរបស់អ្នកនឹងទតរូវ
មែហីរមៅស្លាមរៀន ឬរង់ចំារ្យនរៃស្លា មុនទពះអាទិត្យរះ។ 

សទ៉ប់អ្នកសែ�ហាត់ទបាណ ឬចូ�រមួកមមាវ ិ្ ហីស្សនាមុនមៅម វ្ហីការ 
អ្នកនឹងទតរូវបានម វ្ហីវាមៅក្នុងភាពងងឹត។
អ្នកែ្ះនិយយថាការមទបហីម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ អាចជួយសន្ំសំថចថាមព� 
ឬម វ្ហីឱ្យមយហីង៉នសុវតថាិភាពជាងមុន។ បោុសនរៃគាមា នភសរៃុតាងវទិយាស្ទសរៃ
ណាបញ្្ជ ក់ែូមច្នះមទ។ វាទគាន់សតជាមេតុផ�ថនភាពង្យទសរួ�មួ
យបោុមណាណ ះ។ ឥឡូវ មយហីងមទបហីម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ មៅរែូវម រ្ៃ មែហីម្បហីមយហី
ង៉នពន្លឺថ ង្ៃសវងមៅមព�លាងៃ ច សែ�មយហីងអាចរកីរាយជាមួយវាបាន 
ជាជាងការ៉នពន្លឺថ ង្ៃចមន្ាះពហីម ោ៉ ង 5 មៅម ោ៉ ង 6 ទពឹក 
ជាមព�សែ�មយហីងចង់ឱ្យវាងងឹតមនាះ។ មេហីយបនាទា ប់មកមៅក្នុងរែូវរង្រ 
មយហីងបរៃូរមៅម ោ៉ ងសរៃង់ដារវញិ ែូមច្នះវាមិនសូវងងឹតមទមៅមព�ទពឹក។
ការមទបហីម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ អចិថ្តនរៃយ៍នឹងម វ្ហីឱ្យមយហីងមិ
ន៉នភាពទសបគា្ន ជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់មយហីង។ 
ែណៈមព�សែ�មយហីងមទបហីម ោ៉ ងែូចរែ្ឋ Arizona 
សតមព�ែ្ះមៅក្នុងឆ្្នំ  មយហីងសបរជាមទបហីម ោ៉ ងែូចរែ្ឋតំបន់ភ្នំមៅវញិ 
មព�មផ្ងមទៀតក្នុងឆ្្នំ  មយហីងមទបហីម ោ៉ ងែូចរែ្ឋ Nevada រែ្ឋ Oregon 
រែ្ឋ Washington និងទបមទស Mexico ។
សមនមេហីយ វាជាបញ្្បនរៃិចបនរៃួចមៅមព�សែ�មយហីង 
"បរៃូរម ោ៉ ងមៅមុែ" មេហីយមយហីងបាត់បង់រយៈមព�មួយម ោ៉ ងមនាះ 
(មទាះបហីជាវាជា"មរឿង�្អសែ�មយហីងទទួ�បានមួយម ោ៉ ងបសនថាម 
មៅមព�សែ�មយហីង "បរៃូរម ោ៉ ងមៅមទកាយ"វញិមនាះ ) ។ បោុសនរៃការ
ផ្្ស់បរៃូរទំាងមនះគលឺគាមា នទបមយជន៍មទ សតនំាឱ្យការយ�់ទចឡជំាមួ
យម ោ៉ ងរបស់រែ្ឋមផ្ងមទៀត មេហីយសែសែ�៉នមព�ទពឹកងងឹត 
មយហីងនឹងទតរូវសូ៊ទទំា ទបសិនមបហីមយហីងមទបហីម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ អចិថ្តនរៃយ៍។
សមាជិកព រ្ឹទ្ធសភា HANNAH-BETH JACKSON
មណ្ឌ �ទពឹទ្ធសភាទហី 19

PHILLIP CHEN សមាជិកសភា
មណ្ឌ �ទហី 55
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ កណំតត់ម្លៃដែល្ន្ទីរព្យាបាលតម្ងនោ្សមរាប់អ្នកជំងឺ្ិន
សមរាកនព្ទ្យចំនោះការព្យាបាលនោយការលាងឈា្។ 
លក្ខន្ិកៈន្ដទី្មបជាសិទ្។ិ8

ចំណងនជទីង និងនសចក្ទីសនង្ខប្លៃលូវការ  បាននរៀបចំនោយអគ្គន្ធាវ ី

សាវតា
ការព្យាបាលនោយលាងឈា្
ខូចតម្រងនោ្រ។ តម្រងជោ្រដែលមានេុខភាពល្អ 
ជមរោះ ឈា្ររបេ់្រនុេ្សជែើ្រ ើ្យកជចញនូវកាកេំណល់ 
និងសារធាតុរាវដែល្ិរនរំបាច់។ �ំងឺតម្រងជោ្រេំជៅជលើជពលដែ
លតម្រងជោ្ររបេ់្រនុេ្សែំជណើ រការ្ិរនល្អ។ យូរៗជៅ ្រនុេ្សមានា
ក់អាចវវិត្ជៅជា�ំងឺខូចតម្រងជោ្រ ដែលមតរូវបានជគសាគា ល់ថាជា�ំងឺ
តម្រងជោ្រែំណាក់កាលចុងជមកាយ។ វាមានន័យថា ្ុរខងារតម្រង
ជោ្រដលងែំជណើ រការល្អមគប់មរាន់ ជែើ្រ ើ្ឱ្យ្រនុេ្សរេ់បានជោយរាមា
នការវោះកាត់បូ្រតម្រងជោ្រ ឬការពយាបាលជាបន្បោទា ប់ដែលជគជៅ
ថាការលាងឈា្រ។
ការលាងឈា្រន វ្ើតា្រ្ុរខងារតម្រងនោ្រ្្រ្មតា។ ការលាងឈា
្រជ វ្ើតា្រដបបេិប្និ្ិរត្តា្រ្ុរខងារ្្រមាតារបេ់្រម្រងជោ 
្រដែលមានេុខភាពល្អ។ ្រនុេ្សភាគជមចើនដែលមាន�ំ
ងឺតម្រងជោ្រមតរូវឆ្លងកាត់ការលាងឈា្រដបបវិ្ ើជមរោះ
ឈា្រជោយដែក ដែលជាទម្រង់្ួរយននការលាងឈា្រ 
ដែលឈា្រជោោះមតរូវបានយកជចញពើរាងកាយ 
ចជមមាោះតា្ររយៈមា៉ា េុើន ជែើ្រ ើ្យកជចញនូវកាកេំណល់ 
និងសារធាតុរាវ្ិរនរំបាច់ ជ�ើយបោទា ប់្រកបញ្ូលវាជៅកនាុងរាងកា
យវញិ។ ការពយាបាលជោយវិ្ ើជមរោះឈា្រជោយដែកជនោះមានរយៈ
ជពលមបដ�ល 4 ជមា៉ា ង និងជា្្រមាតាមតរូវជ វ្ើបើែងកនាុង្ួរយេប្្�៍។
អ្នកជងឺដែលមតរូវលាងឈា្រភាគនមចើនទទួលការព្យាបា
លនៅគ្ើនិក។ អនាកដែលមាន�ំងឺខូចតម្រងជោ្រអាចទទួ

លការពយាបាលជោយការលាងឈា្រជៅ្រនទាើរជពទ្យោោ 
ឬជៅផទាោះរបេ់ពួកជគផ្ទា ល់ ប៉ាុដន្ភាគជមចើនទទួលការពយាបាលជៅគ្លើ
និកពយាបាល�ំងឺលាងឈា្ររា៉ាំ នរ ៉ា (CDCs)។ គិតមតរឹ្រដខឧេភាឆ្នាំ  
2018 CDC ដែលទទួលបានអាជាញា ប័ណ្ណចំនួន 588 
ជៅរែ្ឋ California បានផ្ល់ការពយាបាលែល់អនាក�ំងឺ
មបដ�ល 80,000 ោក់កនាុង្ួរយដខៗ។ CDC នើ្ួរយៗ 
ជ វ្ើមបតិបតិ្ការលាងឈា្រជា្រ្្យ្រ 22 កដន្លង ជោយ
កដន្លងនើ្ួរយៗផ្ល់ការពយាបាលែល់អនាក�ំងឺ្្រងមានា ក់ៗ។ 
មកេួងេុខាភិបាលសាធារណៈរែ្ឋ California (CDPH) 
ទទួលខុេមតរូវជលើការផ្ល់អាជាញា ប័ណ្ណ និងមតរួតពិនិត្យ 
CDCs ។ អងគាភាពោោកាន់កាន់ និងែំជណើ រកា CDC ។ 
ែូចដែលបានបងាហា ញជៅកនាុងរបូភាពទើ 1 អងគាភាព ឯក�ន 
ដែលរកមបាក់ចំជណញពើរ ែំជណើ រការ ជ�ើយយ៉ា ងជោ
ចណាេ់មានភាពជាម្ាេ់្ួរយដផនាក កនាុងចំជណា្រ CDC 
ភាគជមចើនជៅកនាុងរែ្ឋ California។

ការបង់ម្លៃសមរាប់ការព្យាបាលការលាងឈា្
ការបង់ថ្្សមរាប់ការព្យាបាលការលាងឈា្រនកើតនច
ញព្ើមបភព្សំខាន់ៗ្ួរយចំនួន។ ជយើងបា៉ា ន់មបមាណថា 
CDC មានមបាក់ចំណូលេរបុមបដ�ល $3 
ពាន់លានែុលា្ល រជាជរៀងរាល់ឆ្នាំ  ពើមបតិបតិ្ការរបេ់ពួកជគជៅកនាុង
រែ្ឋ California។ មបាក់ចំណូលទំាងជនោះរ្ួរមានការបង់ន ្្លេមមា
ប់ការពយាបាលជោយការលាងឈា្រពើមបភពេំខាន់្ួរយចំនួន ឬ 
ពើ "អនាកបង់មបាក់"

• កំណត់ការគិតន ្្លជនោះគឺមតរឹ្រ 115 ភាគរយនន
ចំណាយេមមាប់ការដ្ទំាអនាក�ំងឺជោយផ្ទា
ល់ និងការចំណាយជលើការជលើកក្រ្ពេ់គុណភាព 
រ្ួរមានការបណុ្ោះបណ្ាល ការអប់រអំនាក�ំងឺ និងការរំាមទ ដផនាកបជច្កវទិយាជាជែើ្រ។ 

• តម្ររូវឱ្យមានការបងវិលមបាក់េងវញិ និងការពិន័យ មបេិ
នជបើការគិតន ្្លជលើេពើការកំណត់។

• តម្ររូវឱ្យមានរបាយការណ៍មបរំឆ្នាំ �ូនរែ្ឋអំពើការចំណាយរ
បេ់គ្លើនិក ការគិតន ្្លពើអនាក�ំងឺ និងមបាក់ចំណូល។

• ោ្រឃាត់គ្លើនិកពើការបែិជេ្្ិរនពយាបាលអនាក�ំងឺជោយ
សារមបភពននការបង់មបាក់េមមាប់ការដ្ទំា។

នសចក្ទីសនង្ខបការវាយតម្លៃមនការវភិាគរបស់អ
ង្គ នទីតបិញ ្ញត្មិន្លប៉ះោល់សារនព្ទីព្នស្ទុម្នរោឋា  
ភបិាល ល្ូលោឋា ន និងរែឋា៖
• ផលប៉ាោះពាល់មបរំឆ្នាំ រ្ួររបេ់រែ្ឋ និងរោ្ឋ ភិបាល្ូរលោ្ឋ ន 
គិតរប់ពើផលវ�ិ្ជមានកនាុងកម្ិរតទរឹកមបាក់រាប់លានែុលា្ល រ 
រ�ូតែល់ផលអវ�ិ្ជមានកនាុងទរឹកកម្ិរតទរឹកមបាក់រាប់េិបលា
នែុលា្ល រ។

ការវភិាគនោយអ្នកវភិាគអង្គនទីតបិញ ្ញត្ិ

អត្ថបទថនវធិានការននះអាចរកបាននៅនលើនគហទំព័្ររែ្ឋនលខា្ិការ 
http://voterguide.sos.ca.gov ។
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ការវភិាគនោយអ្នកវភិាគអង្គនទីតបិញ ្ញត្ ិ បន្

• Medicare។ ក្រមាវ ិ្ ើដែលផ្ល់្ូរលនិ្ិជោយរោ្ឋ ភិបាលេ
�ព័ន្ធជនោះផ្ល់ការធាោរា៉ាប់រងេុខភាពែល់្រនុេ្សភាគ 
ជមចើនដែលមានអាយុរប់ពើ 65 ឆ្នាំ ជែើងជៅ និង្រនុេ្សវ ័
យជកមាងដែលមានពិការភាព។ ចបាប់េ�ព័ន្ធជាទូជៅអនុ
ញ្ញា តិឱ្យ្រនុេ្សដែលមាន�ំងឺខូចតម្រងជោ្រមានេិទ្ធិទទួ
លបានការធាោរា៉ាប់រងពើ Medicare ជោយ្ិរនគិតពើអាយុ 
ឬសាថា នភាពពិការភាពជែើយ។ Medicare បង់ន ្្លពយាបាល
ជោយការលាងឈា្រេមមាប់្រនុេ្សភាគជមចើនដែលមាន�ំ
ងឺមតរូវលាងឈា្រជៅរែ្ឋ California។

• Medi-Cal។ ក្រមាវ ិ្ ើ Medicaid របេ់េ�ព័ន្ធ-រែ្ឋ 
ដែលជគសាគា ល់ថាជា Medi-Cal ជៅរែ្ឋ California ផ្
ល់ការធាោរា៉ាប់រងេុខភាពែល់ពលរែ្ឋដែលមានមបាក់ចំ
ណូលទាប។ រែ្ឋ និងរោ្ឋ ភិបាលេ�ព័ន្ធរ្ួរចំដណកកនាុង
ការចំណាយរបេ់ Medi-Cal ។ ពលរែ្ឋ្ួរយចំនួនមាន
លកខេណេ្រ្តិ្មគប់មរាន់េមមាប់ទំាង Medicare និង 
Medi-Cal ។ េមមាប់ពលរែ្ឋទំាងជនោះ Medicare ធាោរា៉ា
ប់រងភាគជមចើនននការបង់ន ្្លេមមាប់ការពយាបាលជោយការ
លាងឈា្រដែលជាការចំណាយច្រ្ង ជ�ើយ Medi-Cal 
រា៉ាបរងអវើដែលជៅជេេេល់។ េមមាប់ពលរែ្ឋដែលបាន
ចុោះជឈាមា ោះដតជៅកនាុង Medi-Cal ជោោះ ក្រមាវ ិ្ ើ Medi-Cal 
ទទួលខុេមតរូវដត្ួរយគត់កនាុងការបង់ន ្្លពយាបាលជោយកា
រលាងឈា្រ។

• ការធាោរ៉ាប់រងសុខភាព្ជាមក រុ្រ និងបុគ្គល។ ពលរែ្ឋជា
ជមចើនជៅកនាុងរែ្ឋមានការធាោរា៉ាប់រងេុខភាពជាមក រុ្រតា្ររ
យៈនិជយ�ក ឬអងគាការជផ្សងជទៀត (ែូចជាេ��ើពជាជែើ្រ) 
។ រោ្ឋ ភិបាលរែ្ឋ California មបព័ន្ធសាកលវទិយាល័យ
រែ្ឋពើររបេ់រែ្ឋ និងរែ្ឋអំណាច្ូរលោ្ឋ នជាជមចើនជៅកនាុងរ
ែ្ឋ California បានផ្ល់ការធាោរា៉ាប់រងេុខភាពជាមក រុ្រ
េមមាប់បុគគាលិករបេ់ពួកជគ បុគគាលិកដែល�ិតចូលនិវត្ន៍ 
និងមក រុ្រមគរួសាររបេ់ពួកជគ។ ពលរែ្ឋ្ួរយចំនួនដែល្ិរនមាន

ការធាោរា៉ាប់រងេុខភាពជាមក រុ្រមតរូវទិញធាោ
រា៉ាប់រងេុខភាពជាលកខេណៈបុគគា 
ល។ ការធាោរា៉ាប់រងេុខភាពជាមក រុ្រ និង
ជាលកខេណៈបុគគាលមតរូវបានផ្ល់�ូនជាញរឹក
ញាប់ជោយមក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រងឯក�ន ដែ
លទទួលបានការទូទាត់បុពវលាភធាោរា៉ាប់
រង ជែើ្រ ើ្ជា ន្ាូរនរឹងការចំណាយជលើជេវាដ្
ទំាេុខភាពដែលបានឯកភាព។ ជៅជពល
បុគគាលដែលមតរូវបានធាោរា៉ាប់រងមាន�ំងឺខូ
ចតម្រងជោ្រ បុគគាលជោោះអាចបូ្រជៅទទួល
ការធាោរា៉ាប់រងជលើ Medicare វញិបាន។ 
ចបាប់របេ់េ�ព័ន្ធតម្ររូវឱ្យមក រុ្រ�ុ៊នធា
ោរា៉ាប់រងជាមក រុ្រជៅដតជាអនាកបង់មបាក់ែ៏ច
្រ្ងេមមាប់ការពយាបាលជោយការលាង
ឈា្រេមមាប់ "រយៈជពលេម្របេម្ររួល" 

ដែលមានរយៈជពល 30 ដខ។
ជា្្រ្មតាមក រុ្រហុ៊នធាោរ៉ាប់រងសុខភាព្ជាមក រុ្រ និងបុគ្គលដតង
ដតបង់ថ្្ក្នុងអាមតាខ្ពស់ សមរាប់ការលាងឈា្រជាងក្រ្មវិ្ ើរប
ស់រដ្្ឋ ភិបាល។ អមតាដែល Medicare និង Medi-Cal បង់ន ្្ល
េមមាប់ការពយាបាលជោយការលាងឈា្រគឺទាក់ទងយ៉ា ង�ិតេនាិ
ទ្ធជៅនរឹងតន្រ្លជា្រ្្យ្រេមមាប់គ្លើនិកពយាបាល�ំងឺលាងឈា្ររា៉ាំ
នរ ៉ា ជែើ្រ ើ្ផ្ល់ការពយាបាលជោយការលាងឈា្រ និងមតរូវបានកំណ
ត់យ៉ា ងទូលំទូលាយតា្របទប្ញញាតិ្ជនោះ។ ផទាុយជៅវញិ មក រុ្រ�ុ៊ន
ធាោរា៉ាប់រងេុខភាពជាមក រុ្រ និងជាលកខេណៈបុគគាល បជងកើតអមតា
តន្រ្លរបេ់ពួកជគជោយជ វ្ើការចររជា្ួរយគ្លើនិកពយាបាល�ំងឺលា
ងឈា្ររា៉ាំ នរ ៉ា ។ អមតាដែលបានបង់ជោយមក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រងទំា
ងជនោះអាមេ័យជលើអំណាចចររររបេ់មក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រង និង 
គ្លើនិកពយាបាល�ំងឺលាងឈា្ររា៉ាំ នរ ៉ា ។ ជា្រ្្យ្រ មក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់
រងេុខភាពជាមក រុ្រ និងជាលកខេណៈបុគគាល ចំណាយជមចើនែងជា
ងអវើដែលក្រមាវ ិ្ ើរបេ់រោ្ឋ ភិបាលបង់ន ្្លេមមាប់ការពយាបាលជោ
យការលាងឈា្រ។ 

នសចក្ទីនស្នទីចបាប់
តម្ររូវឱ្យគ្ើនិកទំាងអស់បង់មបាក់បងវិលសងវញិនៅនព្ល
ដែលមបាក់ចំណូលសរបុនលើសព្ើចំនួនកំណត់ដែលបានប
ញ្ជា ក់។ រប់ជផ្ើ្រពើឆ្នាំ  2019 វធិានការជនោះតម្ររូវឱ្យ CDC 
ជាជរៀងរាល់ឆ្នាំ  ជែើ្រ ើ្គណោចំនួនដែលមបាក់ចំណូលរបេ់ពួក
ជគជលើេពើចំនួនកំណត់ដែលបានបញ្្ជ ក់។ វធិានការជនោះតម្ររូវឱ្យ 
CDCs ង់មបាក់បងវិលេងវញិ (ដែលផ្ល់មតែប់្រកវញិ) 
ែល់អនាកបង់មបាក់ ជោយ្ិរនរាប់បញ្ូល Medicare និងអនាកបង់ 
មបាក់រោ្ឋ ភិបាលជផ្សងជទៀតជែើយ កនាុងចំនួនដែលមបាក់ចំណូល
ជលើេពើចំនួនដែលបានកំណត់។ អនាកបង់មបាក់េមមាប់ការពយាបា
លកាន់ដតជមចើន អនាកបង់មបាក់ជោោះក៏នរឹងទទួលមបាក់បងវិលេងវិ
ញកាន់ដតជមចើនដែរ។

ក�ំតត់មមលៃដែលមន្ើរព្យាបាលតបមងណោមសបរា្់រអ្នកជងឺំមិន 
សបរាកណព្ទ្យចណំោះការព្យាបាលណោយការលាងឈាម។ 

លក្ខន ្កិៈណ្ ដើមប្រជាសទិ្។ិ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

8

របូភាព្នលខ 1

គ្ើនិកដែលរានអាជាញា ប័ណ្ណសមរាប់ជំងឺលាងឈា្ររ៉ាំ ថរ ៉ានៅក្នុងរែ្ឋ 
California
ខែឧសភា ឆ្ាំ 2018

អង្គភាព្មបតិបតិ្ការ ចំនួនគ្ើនិក ភាគរយថនគ្ើនិក

DaVita, Inc. (រកមបាក់ចំជណញ) 292 50%

Fresenius Medical Care (រកមបាក់ចំជណញ) 129 22

Satellite Healthcare (្ិរនរកមបាក់ចំជណញ) 46 8

U.S. Renal Care (រកមបាក់ចំជណញ) 38 6

ជផ្សងជទៀត 83 14

 សរបុ 588 100%
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វភិាគនោយអ្នកវភិាគអង្គនិតបិញ ្ញត្ ិ បន្

សណំ�ើ ប្រជាមតិ ក�ំតត់មមលៃដែលមន្ើរព្យាបាលតបមងណោមសបរា្់រអ្នកជងឺំមិន 
សបរាកណព្ទ្យចណំោះការព្យាបាលណោយការលាងឈាម។ 
លក្ខន ្កិៈណ្ ដើមប្រជាសទិ្។ិ8

ការកំណត់មបាក់ចំណូលដែលរាន្ូរលដ្្ឋ ននលើការចំណា
យរបស់ CDC លបានបញ្ជា ក់។ ការកំណត់មបាក់ចំណូល
ដែលមតរូវបានបជងកើតជែើងជោយវធិានការជនោះជេមាើនរឹង 115 
ភាគរយនន "ការចំណាយជលើជេវាដ្ទំាអនាក�ំងឺជោយផ្ទា ល់" 
ដែលបានបញ្្ជ ក់ និង "ការចំណាយជលើការដកល្រ្អគុណភាព
ននការដ្ទំាេុខភាព"។ ទំាងជនោះរ្ួរបញ្ូលទំាងការចំណាយ
ជលើបញ្ហា ជផ្សងៗ ែូចជាមបាក់ឈនាលួ និងអតថាមបជយ�ន៍បុគគាលិក 
ការបណុ្ោះបណ្ាល និងការអភិវឌ្ឍបុគគាលិក ការផគាត់ផគាង់ថានាំ េងកូវ 
និងថានាំ ជពទ្យ ជមគឿងបរកិាខេ រជមបើមបាេ់ និងមបព័ន្ធព័ត៌មានេុខា
ភិបាលជអែចិមតរូនិកជាជែើ្រ។ ខាងជមកា្រជនោះជយើងេំជៅជៅ
ជលើការចំណាយទំាងជនោះថា ជា "ការអនុញ្ញា ត" មានន័យថា
ពួកជគអាចរាប់បញ្ូលជ្ៀបនរឹងការកំណត់មបាក់ចំណូល។ 
ការចំណាយជផ្សងៗ ជទៀតែូចជាចំណាយដផនាករែ្ឋបាលនរឹង្ិរន
មតរូវបានរាប់បញ្ូលកនាុងការកំណត់ជាមបាក់ចំណូលដែលបានកំ
ណត់ជទ។
ការមបាក់ និងការពិ្ន័យនលើចំនួនទឹកមបាក់ដែលមតរូវបងវិ
លសងវញិ។ បដនថា្រពើជលើការបងវិលេងវញិ CDC មតរូវប
ង់ការមបាក់ជលើចំនួនទរឹកមបាក់បងវិលេងជោោះជទៀតដែលបា
នគណោរប់ពើន ង្ៃបង់មបាក់េមមាប់ការពយាបាល។ CDCs 
ក៏នរឹងមតរូវបង់ពិន័យជៅ CDPH ចំនួន 5 ភាគរយននចំនួនទរឹក 
មបាក់ននការបងវិលេងដែលមតរូវបានតម្ររូវរ�ូតែល់មបាក់ពិន័យ
អតិបរមា $100,000 ែុលា្ល រ។
មបាក់បងវិលសងគណោតា្រកម្ិរតរាចា ស់/មបតិបតិ្ករ 
វធិានការជនោះបញ្្ជ ក់ថា ការបងវិលេងវញិនរឹងមតរូវបាន
គណោតា្រកម្ិរតនន "អងគាភាពមគប់មគង" របេ់ CDC 
ដែលេំជៅជៅជលើអងគាភាពដែលជាម្ាេ់ ឬជបើកែំជណើ រការ 
CDC ("ម្ាេ់/មបតិបតិ្ករ”)។ ម្ាេ់/មបតិបតិ្ករ្ួរយចំនួនមាន 
CDC ជមចើនជៅរែ្ឋ California ខណៈជពលដែលអនាកជផ្សងជទៀ
តអាចជាម្ាេ់ ឬែំជណើ រការ CDC ដត្ួរយ។ េមមាប់ម្ាេ់/
មបតិបតិ្ករដែលមាន CDCs ជមចើន វធិានការជនោះតម្ររូវឱ្យពួកជគ
បដនថា្រមបាក់ចំណូល និងការចំណាយដែលជគអនុញ្ញា តជៅមគប់ 
CDC របេ់ពួកជគជៅកនាុងរែ្ឋ California។ 
មបេិនជបើមបាក់ចំណូលេរបុជលើេពើ 115% ននការចំណាយ 
េរបុដែលអនុញ្ញា តឱ្យជៅទូទំាងគ្លើនិករបេ់ម្ាេ់/ មបតិបតិ្ករ 
ទំាងអេ់ ពួកជគមតរូវបងវិលមបាក់េងវញិជេមាើនរឹងទរឹកមបាក់ល 
ជ្រ្អៀង។
ែំនណើ រការចបាប់ក្នុងការបនងកើនការកំណត់មបាក់ចំណូ
លនៅក្នុងស្្ថ នភាព្ជាក់ដស្ង។ ទំាងរែ្ឋ្្រមានុញញាកនាុងរែ្ឋ 
California និងរែ្ឋ្្រមានុញញាេ�រែ្ឋអាជ្ររកិោ
្រឃាត់រោ្ឋ ភិបាល្ិរនឱ្យយកមទព្យេ្រ្តិ្ឯក�ន 
(ដែលរ្ួរបញ្ូលតន្រ្លននអា�ើវក្រមា) ជោយរាមា ននើតិវ ិ្ ើផ្លូ
វចបាប់មតរឹ្រមតរូវ ឬេំណងេ្រមេបជោោះជែើយ។ ម្ាេ់ 
ឬមបតិបតិ្កររបេ់ CDC អាចពយាយ្របងាហា ញជៅតុលាការថា 
ជៅកនាុងសាថា នភាពពិជេេរបេ់ពួកជគ ការបងវិលមបាក់េងវិ
ញតា្រការតម្ររូវជនោះ វាជេមាើចំនួនននការយកជៅជ វ្ើអា�ើវក្រមា ែូ

ជចនាោះវារជំលាភជលើរែ្ឋ្្រមានុញញារែ្ឋ ឬេ�ព័ន្ធ។ មបេិនជបើម្ាេ់/
មបតិបតិ្កររបេ់ CDC  អាចបងាហា ញភ័េ្ុតាងបញ្្ជ ក់ពើជរឿង
ជនោះ វធិានការជនោះបងាហា ញពើែំជណើ រការដែលតុលាការកាត់បនថាយ
ការបងវិលេងមបាក់តា្រការតម្ររូវជោយមរាន់ដតដលងរជំលាភ
រែ្ឋ្្រមានុញញាដតប៉ាុជណា្ណ ោះ។ វធិានការជនោះោក់បនទាុកជៅជលើម្ាេ់/
មបតិបតិ្កររបេ់ CDC កនាុងការកំណត់ចំនួនទរឹកមបាក់បងវិលេ
ងជមចើនបំផុតដែលនរឹងជាការមេបចបាប់។ វធិានការជនោះបញ្្ជ ក់
ថាការដកតម្ររូវជៅកនាុងចំនួនទរឹកមបាក់បងវិលេងវញិជនោះនរឹងមតរូវ
អនុវត្កនាុងរយៈជពលដត្ួរយឆ្នាំ ប៉ាុជណា្ណ ោះ។
លក្ខខណ្ឌ តម្ររូវន្សេងនទៀត។វធិានការជនោះតម្ររូវឱ្យម្ាេ់/
មបតិបតិ្កររបេ់ CDC បញ្ជូនរបាយការណ៍មបរំឆ្នាំ ជៅ CDPH 
របាយការណ៍ទំាងជនោះនរឹងរាយនូវចំនួនននការពយាបាលជោ
យការលាងឈា្រដែលបានផ្ល់�ូន ចំនួនទរឹកមបាក់ននការចំ
ណាយដែលជគអនុញ្ញា ត ចំនួនននមបាក់ចំណូលដែលបានកំ
ណត់របេ់ម្ាេ់/មបតិបតិ្ករ ដែលជាចំនួនមបាក់ចំណូលដែ
លជលើេចំនួនកំណត់ និងចំនួនទរឹកមបាក់ននការបងវិលេង។ 
វធិានការជនោះក៏ោ្រឃាត់ផងដែរែល់ CDC ពើការបែិជេ្្ិរន
ផ្ល់ការពយាបាលែល់្រនុេ្សមានា ក់ជោយដផ្អកជៅជលើអនាកដែលមតរូវ
ចំណាយេមមាប់ការពយាបាលជោោះ។
CDPH នឹងនចញបទប្បញ្ញតិ្។ វធិានការជនោះតម្ររូវឱ្យមក CDPH 
បជងកើត និងជចញបទប្ញញាតិ្ជែើ្រ ើ្អនុវត្បទប្ញញាតិ្របេ់វធិាន
ការជនោះ កនាុងរយៈជពល 180 ន ង្ៃ ជមកាយកាលបរជិចឆេទមានមបេិទ្ធ
ភាពរបេ់វធិានការជនោះ។ ជាពិជេេ វធិានការជនោះអនុញ្ញា តឱ្យ 
CDPH កំណត់តា្ររយៈការកំណត់តន្រ្ល  CDC បដនថា្រជទៀតដែ
លនរឹងរាប់ជាការចំណាយដែលមានការអនុញ្ញា ត ដែលអាចកាត់
បនថាយទរឹកមបាក់បងវិលេងដែល�ំពាក់ជោយ CDC ។

្លប៉ះោល់សារនព្ទីព្ន្
វធិានការនឹងកាតប់ន្ថយ្លចំនណញរបស់ CDC 
បចុ្ប្ននា វាបងាហា ញថា CDC ដែលមបតិបតិ្ការជៅរែ្ឋ 
California មានមបាក់ចំណូលជលើេចំនួនដែលបាន
កំណត់ជៅកនាុងវធិានការជនោះ។ ការទូទាត់មបាក់បងវិល
េំណងកនាុងចំនួនទរឹកមបាក់ជលើេជនោះនរឹងកាត់បនថាយ
យ៉ា ងខា្លំ ងនូវចំណូលម្ាេ់/មបតិបតិ្កររបេ់ CDC 
។ កនាុងករណើ ដែល CDCs មតរូវបានែំជណើ រការជោ
យអងគាភាពរកមបាក់ចំជណញ (ភាគជមចើននន CDCs) 
ជនោះមានន័យថា CDC នរឹងទទួលបានមបាក់ចំជណញតិចតួច 
ឬអាច្ិរនមានមបាក់ចំជណញក៏ថាបាន។ ជនោះអាច
ោំឱ្យមានការផ្្ល េ់បូ្ររជបៀបននការពយាបាលជោយ
ការលាងឈា្រជៅកនាុងរែនាជនោះ។ ការផ្្ល េ់បូ្រទំាងជនោះ
អាចមានផលប៉ាោះពាល់ជផ្សងៗជៅជលើ�ិរញញាវតថាុរែ្ឋ 
និងរែ្ឋអំណាច្ូរលោ្ឋ ន។ ែូចដែលបានជរៀបរាប់ខាងជមកា្រ 
ផលប៉ាោះពាល់ននវធិានការជៅជលើ CDC និងជលើ�ិរញញាវតថាុរែ្ឋ 
និងរែ្ឋអំណាច្ូរលោ្ឋ ន គឺ្ិរនចបាេ់លាេ់ជទ។ ជនោះជោយសារ



  ការវភិាគ  |  51

វភិាគនោយអ្នកវភិាគអង្គនិតបិញ ្ញត្ ិ បន្

ដតផលប៉ាោះពាល់ជនោះនរឹងអាមេ័យជលើេក្រមាភាពោជពលអោគត
របេ់និយតករ និងតុលាការរែ្ឋ កនាុងការបកមសាយវធិានការជនោះ 
និង (2) CDCs កនាុងការជឆ្លើយតបជៅនរឹងវធិានការជនោះ។ េក្រមា
ភាពោជពលអោគតទំាងជនោះពិបាកនរឹងទេ្សន៍ទាយណាេ់។

មបភព្ធំៗមនភាព្្ិនមបាកែមបជា
្ិរនមបាកែថានតើការចំណាយណាខ្ះដែលនគអនុញ្្ញ តនទ។ 
ផលប៉ាោះពាល់ននវធិានការជនោះនរឹងអាមេ័យរជបៀបកំណត់ការចំណា
យដែលជគអនុញ្ញា ត។ រ្ួរទំាងការចំណាយបដនថា្រជទៀតតា្រដែ
លជគអនុញ្ញា តនរឹងជ វ្ើឱ្យមបាក់ចំណូលដែលបានកំណត់ខ្ពេ់ជាង
្ុរន និងអនុញ្ញា តឱ្យ CDCs រកសាមបាក់ចំណូលបដនថា្ររបេ់ពួកជគ 
(ជោយការតម្ររូវឱ្យមានការបងវិលេងតិចជាង្ុរន) ។ រ្ួរបញ្ូល
ទំាងការចំណាយតិចជាងតា្រដែលជគអនុញ្ញា តនរឹងជ វ្ើឱ្យមបាក់ចំ
ណូលដែលបានកំណត់្យចុោះ និងអនុញ្ញា តឱ្យគ្លើនិកោោរកសា 
មបាក់ចំណូលរបេ់ពួកជគតិច (ជោយការតម្ររូវឱ្យមានការបងវិលេ
ង្ំជាង្ុរន) ។ វា្ិរនចបាេ់លាេ់ថាជតើ CDPH (កនាុងោ្រជានិយ
តកររបេ់រែ្ឋពាក់ព័ន្ធនរឹងការអនុវត្ និងការអនុវត្វធិានការជនោះ) 
ជ�ើយតុលាការនរឹងបកមសាយបទប្ញញាតិ្របេ់វធិានការជនោះ 
ជោយកំណត់នូវការចំណាយដែលជគអនុញ្ញា ត។ ឧទា�រណ៍ 
វធិានការជនោះបញ្្ជ ក់ថា ការចំណាយជលើមបាក់ជបៀវត្សរ ៍និង
អតថាមបជយ�ន៍របេ់បុគគាលិកគឺអនុញ្ញា តេមមាប់ដតបុគគាលិក 
"្ិរនដ្រនជាអនាកមគប់មគង" ដែលផ្ល់ការដ្ទំាជោយផ្ទា ល់ែល់អនាក
�ំងឺលាងឈា្រជទ។ ចបាប់េ�ព័ន្ធតម្ររូវឱ្យ CDCs រកសា្ុរខតំដណ
ងបុគគាលិក្ួរយចំនួនជាលកខេខណ្ឌ ននការទទួលបានេំណងពើការ
ដ្ទំាជវ�្ជសាមេ។្ ្ុរខតំដណង្ួរយចំនួនកនាុងចំជណា្រ្ុរខតំដណង
ដែលតម្ររូវទំាងជនោះ រ្ួរទំាងោយកជវ�្ជសាមេ ្និងគិលានុបោ្ឋ ក 
— អនុវត្្ុរខងារមគប់មគង ក៏ប៉ាុដន្ក៏ចូលរ្ួរកនាុងការដ្ទំាអនាក�ំងឺ
ជោយផ្ទា ល់ផងដែរ។ ការចំណាយជលើ្ុរខតំដណងទំាងជនោះអាច្ិរ
នមតរូវបានជគរត់ទុកថាអាចអនុញ្ញា តជោោះជទ ពើជមពាោះ្ុរខតំដណង
ទំាងជនោះមាន្ុរខងារមគប់មគង។ ្រ៉ាយាងវញិជទៀត ការចំណាយជលើ្ុរ
ខតំដណងទំាងជនោះអាចមតរូវបានជគរត់ទុកថាអាចអនុញ្ញា តបាន ពើ
ជមពាោះ្ុរខតំដណងទំាងជនោះទាក់ទងនរឹងការដ្ទំាអនាក�ំងឺជោយផ្ទា
ល់។
្ិរនមបាកែអំព្ើរនបៀបដែល CDC នឹងន្្ើយតបនៅនឹងវិ
ធានការននះនទ។ម្ាេ់/មបតិបតិ្កររបេ់ CDC ទំនងជានរឹង
ជឆ្លើយតបជៅនរឹងវធិានការជនោះជោយដកតម្ររូវមបតិបតិ្ការរប
េ់ពួកជគតា្រវិ្ ើដែលកំណត់ លទ្ធភាពដែលអាចជ វ្ើជៅបាន 
ផលប៉ាោះពាល់ននការតម្ររូវឱ្យបងវិលេងមបាក់។ 
ពួកជគអាចជ វ្ើែូចខាងជមកា្រ៖

• បនងកើនការចំណាយដែលនគអនុញ្្ញ ត។ 
ម្ាេ់ ឬមបតិបតិ្កររបេ់ CDC 
អាចបជងកើនការចំណាយដែលជគអនុញ្ញា ត 
ែូចជាមបាក់ឈនាលួ និងអតថាមបជយ�ន៍េមមាប់បុគគាលិកដែ
ល្ិរនដ្រនជាអនាកមគប់មគងដែលផ្ល់ការដ្ទំាអនាក�ំងឺជោ
យផ្ទា ល់។ ការបជងកើនចំណាយដែលជគអនុញ្ញា តនរឹងបជងកើ 

ក�ំតត់មមលៃដែលមន្ើរព្យាបាលតបមងណោមសបរា្់រអ្នកជងឺំមិន 
សបរាកណព្ទ្យចណំោះការព្យាបាលណោយការលាងឈាម។ 
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នមបាក់ចំណូលដែលបានកំណត់ កាត់បនថាយចំនួនទរឹកមបា 
ក់ននការបងវិលេងដែលជៅ�ំពាក់ និងអាចទុកម្ាេ់/
មបតិបតិ្កររបេ់ CDC ដែលមរាន់ជបើ មបេិនជបើពួកជគ 
មតរូវទុកការចំណាយដែលជគអនុញ្ញា តជៅកម្ិរតបចុ្ប្ននា
ជោោះ។ ជនោះជោយសារដតចំនួនមបាក់ចំណូលដែលម្ាេ់ 
ឬមបតិបតិ្កររបេ់ CDC អាចរកសាបានគឺជមចើនជាងការ
ចំណាយបដនថា្រ (មបាក់ចំណូលដែលបានកំណត់នរឹងជកើន
ជែើង 115 ភាគរយននការចំណាយដែលជគអនុញ្ញា តប 
ដនថា្រ)។

• កាត់បន្ថយការចំណាយន្សេងនទៀត ។ ម្ាេ់/
មបតិបតិ្កររបេ់ CDC ក៏អាចកាត់បនថាយការចំណាយ 
ជផ្សងជទៀតជបើអាចជ វ្ើជៅបាន ដែល្ិរនរាប់បញ្ូលការកំ
ណត់មបាក់ចំណូលដែលបានកំណត់ (ែូចជាការចំណា
យដផនាករែ្ឋបាលជាជែើ្រ) ។ ការជនោះនរឹង្ិរនផ្្ល េ់បូ្រចំនួន
ទរឹកមបាក់ននការបងវិលេងដែលជៅ�ំពាក់ជោោះជទ ប៉ាុដន្
វានរឹងជ វ្ើឱ្យមបជេើរជែើងនូវភាពដែលអាចចជណញរបេ់ 
របេ់ CDC

• ដសវងរកការដកតម្ររូវចំនោះមបាក់ចំណូលដែលបានកំ
ណត់។ មបេិនជបើម្ាេ់ ឬមបតិបតិ្កររបេ់ CDC ជ�ឿ
ជាក់ថាពួកជគ្ិរនអាចទទួលបានចំណូលេ្ររ្រ្យ 
ចំជពាោះមបតិបតិ្ការរបេ់ពួកជគ េូ្រ ើ្បោទា ប់ពើជ វ្ើការដក
តម្ររូវែូចដែលបានជរៀបរាប់ខាងជលើ ពួកជគអាចពយា 
យ្រ�ំទាេ់នរឹងការផ្ល់មបាក់បងវិលេងជនោះជៅតុ
លាការជែើ្រ ើ្ទទួលបានមបាក់ចំណូលជែើ្រទុនខ្ពេ់ែូច
ដែលបានកំណត់ ជៅកនាុងវធិានការជនោះ។ មបេិនជបើប
ញ្ហា មបឈ្រដបបជនោះទទួលបានជជាគ�័យ ជោោះម្ាេ់/
មបតិបតិ្កររបេ់ CDC ្ួរយចំនួនអាចមានមបាក់ 
ចំណូលដែលបានកំណត់ខ្ពេ់ និង�ំពាក់តិចតួចកនាុងកា
របងវិលេងកនាុងឆ្នាំ ខ្លោះ។

• មបតិបតិ្ការកាត់បន្ថយ។ កនាុងករណើ ្ួរយចំនួន ម្ាេ់/
មបតិបតិ្ករ អាចេជម្រចចិត្ជបើក CDC ្មាើតិចជាង្ុរន 
ឬបិទ CDC ្ួរយចំនួន មបេិនជបើចំនួនននទរឹកមបាក់
បងវិលេងគឺ្ំ ជ�ើយមបាក់ចំណូលដែលបានកាត់ប
នថាយជោោះ្ិរនបានផ្ល់ចំណូលមគប់មរាន់ជលើការវនិិ
ជយគជែើ្រ ើ្ពមងើក ឬេថាិតជៅកនាុងទើផសារជនោះែដែល។ 
មបេិនជបើបញ្ហា ជនោះជកើតជែើង អនាកផ្ល់ជេវាែនទជទៀ
តជៅទើបំផុតនរឹងមតរូវអន្រាគ្រន៍ជែើ្រ ើ្បំជពញតម្ររូវកា
រេមមាប់ការលាងឈា្រជនោះ។ អនាកផ្ល់ជេវាជផ្សងជទៀ
តទំាងជនោះអាចនរឹងែំជណើ រការ្ិរនេូវមានមបេិទ្ធភាព 
(មានការចំណាងខ្ពេ់ជាង្ុរន) ។ អនាកផ្ល់ជេវាជផ្សងជទៀ
ត្ួរយចំនួនអាចមានការជលើកដលងពើបទប្ញញាតិ្ននវធិាន
ការជនោះ មបេិនជបើពួកជគ្ិរនមបតិបតិ្តា្រអាជាញា ប័ណ្ណ CDC 
(ឧទា�រណ៍ ្រនទាើរជពទ្យ) ជាជែើ្រ ។ ការផ្្ល េ់បូ្រទូលំទូលា
យដបបជនោះជៅកនាុងឧេសា�ក្រមាលាងឈា្រគឺជាការពិបាក
កនាុងការទេ្សន៍ទាយណាេ់។ 
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្លប៉ះោល់មនបទប្បញ ្ញត្បិង្ិលសងមបាកន់លទីហរិញ ្ញ
វត ្ថរុែឋានិង ល្ូលោឋា ន
ជយើងបា៉ា ន់មបមាណថា ជបើរាមា នការរត់វធិានការជោយ CDC ជែើ
្រ ើ្ជឆ្លើយតបជៅនរឹងវធិានការជនោះជទជោោះ ការបងវិលេងមបាក់ដែ
លមានេក្ានុពលដែលជៅ�ំពាក់ អាចមានចំនួនែល់រាប់រយ
លានែុលា្ល រឯជណាោះ។ ជោយអាមេ័យជលើកត្ាជផ្សងៗដែលបា
នពិភាកសាខាងជលើ បទប្ញញាតិ្បងវិលេងមបាក់របេ់វធិានការ
ជនោះ  អាចមានមបជភទននផលប៉ាោះពាល់ជមចើនជៅជលើ�ិរញញាវតថាុរែ្ឋ 
និង�ិរញញាវតថាុ្ូរលោ្ឋ ន។
វធិានការអាចបនងកើតការ ដ្ទំាសុខភាព្. . . របេ់រែ្ឋ 
និងរែ្ឋអំណាច្ូរលែ្ឋន ការេន្ំសេំនចកនាុងករណើ ដែល CDC 
បង់មបាក់បងវិលេងការចំណាយរបេ់រែ្ឋ និងរែ្ឋអំណាច
្ូរលោ្ឋ នេមមាប់ការដ្ទំាេុខភាពរបេ់បុគគាលិកអាចមតរូវ
បានកាត់បនថាយ។ ែូចដែលបានកត់េមាគា ល់ពើ្ុរន វធិានកា
រជនោះ្ិរនរាប់បញ្ូលអនាកបង់មបាក់របេ់រោ្ឋ ភិបាលដែលទទួ
លបានមបាក់បងវិលេងជទ។ ជទាោះជាយ៉ា ងណាក៏ជោយ រែ្ឋ 
និងរែ្ឋអំណាច្ូរលោ្ឋ ន ជាញរឹកញាប់ជ វ្ើកិច្េនយាជា្ួរយ 
មក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រងេុខភាពឯក�នជែើ្រ ើ្ផ្ល់ការធាោរា៉ាប់រ
ងែល់បុគគាលិករបេ់ពួកជគ។ កនាុងោ្រជាអងគាភាពឯក�ន  
មក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រងទំាងជនោះអាចមានេិទ្ធិទទួលបានមបា
ក់បងវិលេង្រកវញិជមកា្រវធិានការជនោះ។ ជបើជទាោះជាពួកជគ
្ិរនមានេិទ្ធិទទួលបានមបាក់បងវិលេងវញិក៏ជោយ ក៏ពួក
ជគជៅដតមានតួោទើកនាុងការចររកនាុងអមតាទាបជា្ួរយម្ាេ់ 
និងមបតិបតិ្កររបេ់ CDC ដែរ។ មក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រងទំាង
ជនោះអាចជផញាើមបាក់េន្ំស្ួរយចំនួនឬទំាងអេ់ជៅឱ្យនិជយ�ករ
ោ្ឋ ភិបាលកនាុងទម្រង់ជាបុពវលាភធាោរា៉ាប់រងេុខភាពដែលមតរូ
វបានកាត់បនថាយ។ 
. . . ឬការចំណាយ។ ្រ៉ាយាងជទៀត ែូចដែលបានជរៀបរាប់ខាងជលើ 
CDC អាចជឆ្លើយតបជៅនរឹងវធិានការជនោះ 
ជោយបជងកើនចំណាយដែលជគអនុញ្ញា ត។ មបេិនជបើ CDCs បជងកើ
នការចំណាយដែលជគអនុញ្ញា តឱ្យបានមគប់មរាន់ អមតាដែលមក រុ
្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រងេុខភាពបង់មបាក់េមមាប់ការពយាបាលការលា
ងឈា្រអាចជកើនជែើងជលើេពើអវើដែលពួកជគនរឹងមានកនាុងជពល
រាមា នវធិានការជនោះ។ មបេិនជបើបញ្ហា ជនោះជកើតជែើង មក រុ្រ�ុ៊នធាោ
រា៉ាប់រងទំាងជនោះអាចជផញាើមបាក់េន្ំស្ួរយចំនួនឬទំាងអេ់ជៅឱ្យនិ
ជយ�ករោ្ឋ ភិបាលកនាុងទម្រង់ជាបុពវលាភធាោរា៉ាប់រងេុខភាពដែ
លមតរូវបានបជងកើន។
សរា្ព ្តថ្្រនវជជាស្មស្របស់រែ្ឋ ។ ក្រមាវ ិ្ ើ Medi-Cal ក៏បានចុោះ
កិច្េនយាជា្ួរយមក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រងឯក�នផងដែរជែើ្រ ើ្ 
ផ្ល់ការការធាោរា៉ាប់រងការលាងឈា្រេមមាប់អនាកចុោះជឈាមា ោះ
របេ់ខ្លួន្ួរយចំនួន។ មេជែៀងរានា ជៅនរឹងមក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រ
ងេុខភាព្ួរយចំនួនដែលផ្ល់ការធាោរា៉ាប់រងែល់និជយ�ិ
តរោ្ឋ ភិបាល មក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រងឯក�នដែលបានចុោះកិច្

េនយាជា្ួរយ Medi-Cal ក៏អាចទទួលបានមបាក់បងវិលេង្រ
កវញិដែរ (មបេិនជបើពួកជគមតរូវបានកំណត់ថាមានេិទ្ធិទទួល) 
ឬអាចចររអមតាទាបជា្ួរយម្ាេ់ និងមបតិបតិ្កររបេ់ CDC 
។ មបាក់េន្ំស្ួរយចំនួន ឬទំាងអេ់អាចមតរូវបានបញ្ជូនជៅរែ្ឋ។ 
ជទាោះជាយ៉ា ងណាក៏ជោយ ជោយសារអមតាដែលបង់�ូន CDC 
ជោយមក រុ្រ�ុ៊នធាោរា៉ាប់រងទំាងជនោះមានកម្ិរតទាប មបាក់េន្ំស 
មបាក់ដបបជនោះទំនងជាជៅមានកម្ិរត។ ្រ៉ាយាងជទៀត មបេិនជបើ 
CDC ជឆ្លើយតបជៅនរឹងវធិានការជនោះជោយបជងកើនចំណាយអនុញ្
ញាត ជោោះការចំណាយជា្រ្្យ្រននការពយាបាលជោយការលាងឈា
្រនរឹងជកើនជែើង។ ការជ វ្ើដបបជនោះនរឹងោក់េមា្ព ្ជៅជលើអមតា 
Medi-Cal និងអាចបជងកើនចំណាយរែ្ឋ។
ការផ្្ស់បូ្រចំណូលព្ន្ធរែ្ឋ។ ចំជពាោះវសិាលភាព ននប
ទប្ញញាតិ្បងវិលមបាក់េងវញិរបេ់វធិានការជនោះ មបតិ
បតិ្ការជែើ្រ ើ្កាត់បនថាយមបាក់ចំណូលេុទ្ធរបេ់ម្ាេ់/
មបតិបតិ្កររបេ់ CDC វធិានការជនោះទំនង ជានរឹងកាត់បនថាយ
ចំនួនននពន្ធជលើមបាក់ចំណូលដែលរកមបាក់ ចំជណញម្ាេ់/
មបតិបតិ្ករមតរូវបាន តម្ររូវឱ្យបង់មបាក់ជៅឱ្យរែ្ឋ។ មបាក់ចំ
ណូលដែលមតរូវបានកាត់បនថាយជនោះ អាចមតរូវបានទូទាត់កនាុង
ចំនួន្ិរនែរឹងចបាេ់តា្ររយៈការផ្្ល េ់បូ្រជផ្សងៗជទៀតចំជពាោះ
ចំណូលរបេ់រែ្ឋ។ ឧទា�រណ៍ ចំណូលពន្ធបដនថា្រអាចនរឹ
ងមតរូវបានបជងកើតជែើង មបេិនជបើ CDCs ជឆ្លើយតបជៅនរឹង 
វធិានការជនោះជោយការបជងកើនការ ចំណាយជៅជលើមបាក់ 
ឈនាលួបុគគាលិកដែលជគអនុញ្ញា តជោោះ។
ទាក់ទងនឹងភាព្្ិរនមបាកែមបជាែ៏សំខាន់ ្លប៉ះោល់
ជាទូនៅនលើហិរញ្ញវត្ថុរែ្ឋ និង្ូរលដ្្ឋ នគឺ្ិរនចបាស់លាស់។ 
ការបកមសាយខុេរានា អំពើបទប្ញញាតិ្របេ់វធិានការ
ជនោះ  និងការជឆ្លើយតបរបេ់ CDC ដែលជផ្សងរានា  ចំជពាោះវិ
ធានការជនោះនរឹងោំឱ្យមានផលប៉ាោះពាល់ជផ្សងរានា  េមមាប់រែ្ឋ 
និងរែ្ឋអំណាច្ូរលោ្ឋ ន។ ទាក់ទងនរឹងភាព្ិរនចបាេ់លាេ់ែ៏
េំខាន់អំពើវ ិ្ ើរជបៀបបក មសាយវធិានការជនោះ និងរជបៀបដែល 
CDC អាចជឆ្លើយតបជៅនរឹងផលប៉ាោះពាល់េុទ្ធដែលអាចជកើត
មាន ជាជមចើនជលើ�ិរញញាវតថាុរបេ់រែ្ឋ និងរែ្ឋអំណាច្ូរលោ្ឋ នគឺ 
អាចជកើតមាន។
្លប៉ះោល់ទូនៅអាចរានចាប់ព្ើ្លប៉ះោល់វជិជារាន
សុទ្ធក្នុងទឹកមបាក់រប់លាន  ែុល្ារកម្ិរតទាប។ មបេិនជបើ 
ទើបំផុតវធិានការជនោះមតរូវបាន បកមសាយជែើ្រ ើ្កំណត់ន័យឱ្យ
បានទូលំទូលាយអំពើការចំណាយដែលជគអនុញ្ញា តែូចជាកា
ររ្ួរបញ្ូលការចំណាយេមមាប់ អនាកមគប់មគងគិលានុបោ្ឋ ក 
និងោយកជវ�្ជសាមេ ្ចំនួនទរឹកមបាក់ននការបងវិលេងម្ា
េ់/មបតិបតិ្កររបេ់ CDC មតរូវបានតម្ររូវឱ្យចំណាយនរឹង
កាន់ដតតិច។ ជៅជមកា្រការបកមសាយជនោះ វាទំនងជាម្ាេ់/
មបតិបតិ្កររបេ់ CDC នរឹងជឆ្លើយតបជា្ួរយនរឹង 
ការដមបមបរួលតិចតួចជនោះចំជពាោះ រចោេ្រ្ព័ន្ធននការចំណាយរបេ់
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សបរាកណព្ទ្យចណំោះការព្យាបាលណោយការលាងឈាម។ 

លក្ខន ្កិៈណ្ ដើមប្រជាសទិ្។ិ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

8
វភិាគនោយអ្នកវភិាគអង្គនិតបិញ ្ញត្ ិ បន្

ពួកជគ។ ជៅកនាុងជេណារយី៉ាូជនោះ ការចំណាយរបេ់រែ្ឋ និងរែ្ឋអំ
ណាច្ូរលោ្ឋ នេមមាប់អតថាមបជយ�ន៍េុខភាពនិជយ�ិតអាចមតរូ
វបានកាត់បនថាយ។ មបាក់េន្ំសទំាងជនោះទំនងជាមតរូវបានទូទាត់ជោ
យដផនាកជោយការកាត់បនថាយេុទ្ធជៅកនាុងចំណូលពន្ធរែ្ឋ។ ជារ្ួរ 
ជយើងបា៉ា ន់មបមាណថា វធិានការជនោះអាចមានផល ប៉ាោះពាល់ជាវ�ិ្ជ
មានែល់�ិរញញាវតថាុរបេ់រែ្ឋ និងរែ្ឋអំណាច្ូរលោ្ឋ នដែលឈានែ
ល់រាប់េិបលាន ែុលា្ល រជាជរៀងរាល់ឆ្នាំ កម្ិរតទាបជៅកនាុងជេណា
រយី៉ាូជនោះ។
. . . ចំនោះ្លប៉ះោល់អវជិជារានសុទ្ធក្នុងទឹកមបាក់រប់សិ
បលានែុល្ារ។ មបេិនជបើ ទើបំផុតវធិានការជនោះមតរូវបានបក
មសាយជែើ្រ ើ្ឱ្យមាននិយ្រន័យកាន់ដតចជង្អៀត និងតរឹងរ ុងឹអំ
ពើការចំណាយដែលជគអនុញ្ញា តជោោះ ចំនួនទរឹកមបាក់ននការ
បងវិលេងម្ាេ់/មបតិបតិ្កររបេ់ CDC ដែលមតរូវតម្ររូវឱ្យ
បង់ជោោះកាន់ដតជមចើនជែើង។ ជមកា្រការបកមសាយជនោះ ម្ាេ់ 
និងមបតិបតិ្កររបេ់ CDC មបដ�លជានរឹងជឆ្លើយតបជា្ួរយនរឹង
ការផ្្ល េ់បូ្រែ៏េំខាន់ៗននរចោេ្រ្ព័ន្ធចំណាយរបេ់ពួកជគ ជាពិ
ជេេតា្ររយៈការបជងកើនការចំណាយដែលជគអនុញ្ញា ត។ ម្ាេ់/
មបតិបតិ្កររបេ់ CDC ក៏ទំនងជានរឹងដេវងរកការដកតម្ររូវចំជពាោះ
មបាក់ចំណូលដែលបានកំណត់ ឬមបតិបតិ្ការកាត់បនថាយជៅកនាុង
សាថា ប័នរែ្ឋផងដែរ។ ជៅកនាុងជេណារយី៉ាូជនោះ ការចំណាយរបេ់រែ្ឋ 
និងរែ្ឋអំណាច្ូរលោ្ឋ នេមមាប់អតថាមបជយ�ន៍េុខភាពនិជយ
�ិត និងការចំណាយ Medi-Cal អាចជកើនជែើង។ ចំណូលពន្ធរ
ែ្ឋក៏អាចមតរូវបានកាត់បនថាយផងដែរ។ ជារ្ួរ ជយើងបា៉ា ន់មបមាណ
ថាវធិានការជនោះអាចមានផលប៉ាោះពាល់អវ�ិ្ជមានេុទ្ធដែលឈាន
ជៅែល់ទរឹកមបាក់រាប់េិបលានែុលា្ល រជាជរៀងរាល់ឆ្នាំ ជៅកនាុងជេ
ណារយី៉ាូជនោះ។
្លប៉ះោល់ស្រនព្ើព្ន្ធន្សេងនទៀតដែលអាចនកើតរាន។ 
ជេណារយី៉ាូដែលបានជរៀបរាប់ខាងជលើជនោះតំណាងឱ្យការ
បា៉ា ន់មបមាណែ៏ល្អបំផុតរបេ់ជយើង អំពើផលប៉ាោះពាល់សារ
ជពើពន្ធជាជមចើនដែលទំនងជាជកើតមានរបេ់វធិានការជនោះ។ 
ជទាោះជាយ៉ា ងណាក៏ជោយ ផលប៉ាោះពាល់សារជពើពន្ធែនទជទៀ
តអាចជកើតមាន។ ជាឧទា�រណ៍ មបេិនជបើ CDCs ជឆ្លើយ
តបជៅនរឹងមបតិបតិ្ការជនោះជោយការកាត់បនថាយមបតិបតិ្
ការជៅកនាុងសាថា ប័នរែ្ឋ ជោោះ អនាក�ំងឺលាងឈា្រ្ួរយចំនួន 
ដែលទទួលបានការពយាបាល�ំងឺលាងឈា្រ អាចមតរូវបាន

អាក់ខានកនាុងរយៈជពលខ្លើ។ ជនោះអាចោំឱ្យមានផលវបិាកេុខ
ភាពដែលោំឱ្យមានការចូលេមមាកពយាបាលជៅ្រនទាើរជពទ្យ។ 
ចំជពាោះវសិាលភាពដែលថា អនាក�ំងឺលាងឈា្រមតរូវបានជគបញ្ជូន
ជៅកាន់្រនទាើរជពទ្យកាន់ដតញរឹកញាប់ជោយសារដតវធិានការការចំ
ណាយជនោះ ជោោះការចំណាយរបេ់រែ្ឋ — ជាពិជេេខាង  
Medi-Cal — អាចជកើនជែើងយ៉ា ងខា្លំ ងកនាុងរយៈជពលខ្លើ។

្លប៉ះោល់ដ្្នករែឋាបាល
វធិានការជនោះោក់ការទទួលខុេមតរូវ្មាើៗជលើ CDPH ជយើងបា៉ា
ន់មបមាណថាការចំណាយមបរំឆ្នាំ ជែើ្រ ើ្អនុវត្ទំនួលខុេមតរូវ
្មាើទំាងជនោះ ទំនងជា្ិរនជលើប៉ាុោមា នលានែុលា្ល រជទកនាុង្ួរយឆ្នាំ ។ 
វធិានការជនោះតម្ររូវឱ្យ CDPH ជែើ្រ ើ្ដកតម្ររូវន ្្លអាជាញា ប័ណ្ណមបរំ
ឆ្នាំ ដែលបង់ជោយ CDC (បចុ្ប្ននាមានតន្រ្លមបដ�ល $3,400 
ែុលា្ល រកនាុង្ួរយកដន្លង) ជែើ្រ ើ្មគបែណ្ប់ជលើការចំណាយទំាង
ជនោះ។ ្ួរយចំនួនននការចំណាយរែ្ឋបាលទំាងជនោះអាចមតរូវបានទូ
ទាត់ជោយការពិន័យបង់ជោយ CDCs ទាក់ទងជៅនរឹងការបងវិ
លមបាក់ឬបរា�័យកនាុងការអនុវត្តា្រវធិានការជនោះតម្ររូវការរាយ
ការណ៍ជនោះ។ ជគ្ិរនែរឹងចំនួនទរឹកមបាក់េមមាប់ការផ្ត់ទាត់ណា
្ួរយជទ។

ចលូលន ទ្ីល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/ សមរាប់បញ្ទី 
មនគណៈករាមា ធិការ ដែលបនងកទីតន�ទីងជាច្្បងនែទី្្បទីគំាមទ 

ឬជំទាស់វធិានការននះ។ សល្ូ ចលូលនៅ http://www.fppc.
ca.gov/transparency/top-contributors/nov-18-gen.

html នែទី្្បទីន ទ្ីលអ្នក្ល់្វភិាគទានកពំ្លូលចំនួន  
10 របស់គណករាមា ធិការននះ។

មបសិននបទីអ្នកចង់បានអត្ថបទទំាង ល្ូលមនវធិានការរែឋាននះ 
សល្ូ ទលូរស័ព្្្ កនលខាធិការរបស់រែឋា តា្រយៈនលខ  

(888) 345-4917  ឬអ្នកអាចអុទីដ្៉លនៅ  
vigfeedback@sos.ca.gov  

នែទី្្បទីទទលួបានអត្ថបទននះ្ួយនោយឥតគតិម្លៃ។
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ ក�ំតត់មមលៃដែលមន្ើរព្យាបាលតបមងណោមសបរា្់រអ្នកជងឺំមិន 
សបរាកណព្ទ្យចណំោះការព្យាបាលណោយការលាងឈាម។ 
លក្ខន ្កិៈណ្ ដើមប្រជាសទិ្។ិ8

★ ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ8 ★

★ ការណ្លហីយត្រណៅនឹងទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ8 ★
អ្នកគំាទទកំពុងធ វ្ហីឲ្យអ្នកធោះធ ្្ន តយល់ទ្រឡ។ំ	វធិានការធនះមានគុណវបិត្តិ	
នតិងធទគាះថ្្ន ក់។	ធនះគឺជាការពតិត។
សំធណហី ទបជាមតតិ	8	is	ទតរូវោនទប្ំងធោយអ្នកមានអាជហីពថែទំាសុខភាព	
នតិងអ្នកជំងឺលាងឈាមរាប់ពាន់នាក់ទូទំាងរដ្ឋ	California	រមួមានជាអាទិ៍	
សមាគមគតិលានុប្បោ្ឋ កអាធមរកិ\California,	សមាគមធវជ្ជសាទសរ្ដ្ឋ,	នតិង	
មហាវទិយាល័យទគរូធពទ្យសធ្គ្រ ះបនាទា ន់អាធមរកិ,	California	Chapter	ពហីធទពាះ
វាប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពទទួលោនការថែទំាសទមាប់អ្នកជំងឺធៅរដ្ឋ	California	
្ំរនួន	66,000	ថដលទតរូវការការលាងឈាមធដហីម្បហីបន្ជហីវតិរស់ធៅ។
“ការខកខាន�ាត់ជួបសូម្ីដតម្ដង ក៏អាចបង្កលបគោះ្នាក់ដ�់អាយុជីវិតអនកជំងឺ
�ាងឈាម្ានដដរ។ តាមរយៈការដាក់កបមិតល�ើ�ទ្ធភាពទទួ�្ានការដ្ទាំ
�ាងឈាម សំល�ើបបជាមតិ 8 លធវើឲ្យប៉ះពា�់ដ�់អាយុជីវិតអនកជំងឺ។” 
—Dr.	Theodore	M.	Mazer,	ទបធាន,	សមាគមធវជ្ជសាទសរ្ដ្ឋ	California,	
តំណាងឲ្យធវជ្ជបណ្តិ ត	43,000	នាក់
គ្ហីនតិកលាងឈាមធៅរដ្ឋ	CALIFORNIA	មាន្ំរណាត់ថ្្ន ក់ក្នុង្ំរធណាម	ខ្ពស់បំ
ផុតធៅក្នុងទបធទសសទមាប់ការថែទំាទបកបធោយគុណភាព
គ្ហីនតិកលាងឈាមធៅរដ្ឋ	California	ទតរូវោនោក់បញ្ញត្តិខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
ធៅថ្្ន ក់រដ្ឋ	នតិងថ្្ន ក់សហព័ន្ធ។	ធោងតាមនតិយ័តករសហព័ន្ធ	គ្ហីនតិកធៅរដ្ឋ	
California	អនុវត្ការគ្រោនល្អធៅរដ្ឋធផសេងធទៀតតាមគុណភាពគ្ហីនតិក	
នតិងមានការធពញ្រតិត្ពហីអ្នកជំងឺ។
សំធណហី ទប.មតតិ	8	នឹងបងំ្ឲ្យគ្ហីនតិកលាងឈាមក្នុងសហគមន៍	កាត់បន្ថយធសវា	
នតិងបតិទទាវ រ—ថដលបង្កធទគាះថ្្ន ក់ដល់អ្នកជំងឺ
ការវភិាគឯករាជ្យមួយថដលោនធ វ្ហីធឡហីងធោយអតហីតអ្នកវភិាគ្របាប់របស់រដ្ឋ	
Californiaោនរកធ�ហីញថ្	ធទកាមសំធណហី ទបជាមតតិ	8	នឹងបណាដា លឲ្យ	83%	

ននគ្ហីនតិកលាងឈាមទតរូវទបតតិបត្តិការទំាងខាត។	តែភាពធនាះ	នឹងបងំ្ឲ្យគ្ហីនតិករា
ប់រយទតរូវកាត់បន្ថយទបតតិបត្តិការ	ឬបតិទទាវ រ។
សំធណហី ទបជាមតតិ	8	នឹងធ វ្ហីឲ្យអ្នកធទបហីទោស់	នតិងអ្នកបង់ពន្ធទំាងអស់ទតរូវមានតនម្
ក្នុង្ំរនួនទឹកទោក់រាប់រយលានទបចំា ្្នំ
សំធណហី ទប.មតតិ	8	ោក់កទមតិតធៅធលហីអវហីថដលទក រុមហុ៊នធានារា៉ាប់រងទតរូវ	
បង់ទោក់សទមាប់ការថែទំាលាងឈាម។	បុ៉ថន្គាមា នអវហីមួយធៅក្នុងសំធណហី ទប.មតតិ	
8	ថដលតទមរូវឲ្យទក រុមហុ៊នធានារា៉ាប់រងផដាល់ទោក់សនសំេណាមួយជូនអ្នកធទបហីទោស់
ធឡហីយ។	តាមពតិតធៅ	សំធណហី ទប.មតតិ	8	នឹងបធង្កហីន្ំរណាយសទមាប់អ្នកបង់ពន្ធនូវ
្ំរនួនទឹកទោក់រាប់រយលានទបចំា ្្នំ 	ធោយបងំ្អ្នកជំងឺលាងឈាម	
ឲ្យ្ូរលធៅក្នុងមនទាហីរធពទ្យ	នតិងបនទាប់សធ្គ្រ ះបនាទា ន់	ថដលមាន្ំរណាយកាន់ថតនែ្	
ថដលបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងថែមធទៀតធៅក្នុងបនទាប់សធ្គ្រ ះបនាទា ន់	
ថដលមានមនុសសេធទ្រហីនរ្ួរធៅធហហីយ។
សូម្ូរលរមួជាមួយធវជ្ជបណ្តិ ត	គតិលានុប្បោ្ឋ ក	នតិងអ្នកជំងឺ។
ធោះធ ្្ន ត	ទប្ំង	ធលហីសំធណហី ទបជាមតតិ	8។	វាមានធទគាះថ្្ន ក់។
www.NoProp8.com

PHILLIP BAUTISTA, RN,	ទបធាន
សមាគមគតិលានុប្បោ្ឋ កអាធមរកិ\California
TERRY RICO,	អ្នកជំងឺលាងឈាម
THEODORE M. MAZER, MD,	ទបធាន
សមាគមធវជ្ជសាទសរ្ដ្ឋ	California

ធោះធ ្្ន ត	គំាទទ	ធលហីសំធណហី ទបជាមតតិ	8—តនម្យុត្តិ្ម៌សទមាប់្របាប់សដាហីពហីការ
លាងឈាម
ការលាងឈាម	គឺជាការពយាោលសធ្គ្រ ះជហីវតិសទមាប់អ្នកជំងឺថដលខូ្រតទម
ងធនាម	ថដលក្នុងធនាះឈាមពួកធគទតរូវបូមធ្រញ	សមា្អ ត	រ្ួរោក់្ូរលធៅក្នុង
រាងកាយពួកធគវញិ។	អ្នកជំងឺលាងឈាម	ទតរូវមានបរសិា្ថ នសា្អ ត	គាមា នធមធរាគ	
ធៅអំឡុងធពលពយាោលពួកធគ	បុ៉ថន្អ្នកផដាល់ធសវាលាងឈាមខា្ន ត្ំ	
ជាសាជហីវកមមា	ថដលរកលុយោនរាប់ពាន់លាន	ធោយគតិតនែ្ឈ្នលួពហីអ្នកជំងឺឈឺ
្្ងន់ទំាងធនះរហូតដល់	$150,000	ក្នុងមួយ ្្នំ 	នឹងមតិនវនិតិធោគទគប់ទគាន់ធៅ
ក្នុងអនាម័យមូលោ្ឋ នធឡហីយ។	សា្ន មទបឡាក់ឈាម	កន្ាត	នតិងបនទាប់ទឹកកខវក់		ទតរូវោនធគរាយការណ៍ធៅគ្ហីនតិកលាងឈាម	ធហហីយអាយុជហីវតិរបស់អ្នកជំងឺ	មាន
ហានតិភ័យធោយសារថតទបឈមនឹងការ្រម្ងធមធរាគធទគាះថ្្ន ក់	នតិងជំងឺធផសេងៗ។	
តនម្ខ្ពស់ទំាងធនះ	ធ វ្ហីឲ្យមាន្ំរណាយក្នុងការថែទំាសុខភាពកាន់ថតខ្ពស់ធឡហីងស	ទមាប់ពលរដ្ឋ	California។	សំធណហី ទប.មតតិ	8	នឹងតទមរូវឲ្យសាជហីវកមមាទំាងឡាយ
សងមកវញិនូវទោក់្ំរណូលធលហីសលប់	ថដលមតិនទតរូវោន្ំរណាយធៅធលហីការថក
លម្អការថែទំាអ្នកជំងឺលាងឈាម។
បញ្ឈប់ការគតិតនែ្ហួសធហតុពហីអ្នកជំងឺ
ទក រុមហុ៊នលាងឈាម្ំជាងធគធៅរដ្ឋ	
Californiaបធង្កហីននែ្ឈ្នលួរបស់ខួ្នរហូតដល់	350%	ខ្ពស់ជាងតនម្ជាក់ថសដា
ងសទមាប់ការផដាល់ការថែទំា	ឬរហូតដល់	$150,000	ក្នុងមួយ ្្នំ ។	សំធណហី ទប.
មតតិ	8	នឹងផដាល់ធទគឿងធលហីកទឹក្រតិត្មុតមំាសទមាប់ទក រុមហុ៊នលាងឈាម	
ឲ្យបនាទា បតនម្	នតិងថកលម្អគុណភាពននការថែទំារបស់ពួកធគ	ធ វ្ហីឲ្យអ្នកជំងឺជាអាទតិ
ភាពទគប់ទហីកថន្ង	ថដលមានសារសំខាន់ជាពតិធសសសទមាប់សហគមន៍ថដលមាន
ទោក់្ំរណូលទាប	នតិងសហគមន៍ជនជាតតិភាគតតិ្រ។
បនាទា បតនម្ថែទំាសុខភាពសទមាប់ទគប់គា្ន
ធោយសារថតអ្នកជំងឺលាងឈាម	ថតងថតទតរូវោនគតិតនែ្ឈ្នលួក្នុង្ំរនួនទឹកទោ
ក់ដ៏ធទ្រហីនសន្ធឹកសនា្ធ ប់	សទមាប់ការពយាោលសធ្គ្រ ះជហីវតិរបស់ពួកធគ	ទក រុមហុ៊

នធានារា៉ាប់រងទតរូវោនបងំ្ឲ្យរញុ្ំរណាយទំាងធនាះធៅអ្នកមានប័ណ្ណសនយារា៉ាប់
រង	ថដលធ វ្ហីឲ្យ្ំរណាយធលហីការថែទំាសុខភាពមានការធកហីនធឡហីងសទមាប់ពលរដ្ឋ	
California	ទំាងអស់។	ទក រុមហុ៊នផដាល់ធសវាធានារា៉ាប់រងមួយគឺ	Blue	Shield	
of	California	ោនរាយការណ៍ថ្	ខួ្នយកអ្នកមានប័ណ្ណសនយារា៉ាប់រង	3,800	
នាក់ធផសេងធទៀត	ធដហីម្បហីមកទូទាត់តនម្ធលហីអ្នកជំងឺលាងឈាមមា្ន ក់។	សំធណហី ទប.
មតតិ	8	នឹងជួយបនាទា បតនម្ក្នុងការថែទំាសុខភាពសទមាប់ពលរដ្ឋ	California	
ទំាងអស់។
គំាទទធោយសម្ព័ន្ធភាពដ៏ទូលំទូលាយ
អ្នកតសូ៊មតតិអ្នកជំងឺលាងឈាម	LLC	•	ពលរដ្ឋ	California	
ធដហីម្បហីសតិទ្ធតិពតិការភាព	•	CalPERS	•	សមាជននទពឹទា្ធ ចារ្យរដ្ឋ	California	•	
សហជហីពកមមាករនតិធោជតិកផដាល់ធសវាអន្រជាតតិរដ្ឋ	California	•	សម្ព័ន្ធភាពអតហីត
យុទ្ធជនជនជាតតិភាគតតិ្ររដ្ឋ	California	•	នតិងជាធទ្រហីនធទៀត	.	 .	 .
ធ វ្ហីឲ្យអ្នកជំងឺជាអាទតិភាពខ្ពស់បំផុត
ធយហីងគួរថតធោះធ ្្ន ត	“គំាទទ”	ធលហីសំធណហី ទបជាមតតិ	8	នតិងទោប់ទក រុមហុ៊ន
លាងឈាមឲ្យផដាល់អាទតិភាពធលហីការពយាោលសធ្គ្រ ះជហីវតិសទមាប់អ្នកជំងឺ	
ធលហីទោក់្ំរណូលរបស់សាជហីវកមមា។
ធោះធ ្្ន ត	គំាទទ	ធលហីសំធណហី ទបជាមតតិ	8
ថសវងយល់បថន្ថមអំពហីរធបៀបថដលសំធណហី ទបជាមតតិ	8	នឹងជួយថកលម្អការថែទំាសុ
ខភាពសទមាប់ពលរដ្ឋ	California	តាមរយៈ	www.YESonProp8.com

TANGI FOSTER,	អ្នកជំងឺលាងឈាម
GARY PASSMORE,	ទបធាន
សមាជននទពឹទា្ធ ចារ្យរដ្ឋ	California

NANCY BRASMER,	ទបធាន
សម្ព័ន្ធធដហីម្បហីនតិវត្ជនអាធមរកិធៅរដ្ឋ	California
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ក�ំតត់មមលៃដែលមន្ើរព្យាបាលតបមងណោមសបរា្់រអ្នកជងឺំមិន 
សបរាកណព្ទ្យចណំោះការព្យាបាលណោយការលាងឈាម។ 

លក្ខន ្កិៈណ្ ដើមប្រជាសទិ្។ិ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

8
★ ទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ8 ★

★ ការណ្លហីយត្រណៅនឹងទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ8 ★
ធោះធ ្្ន ត	គំាទទ	ធលហីសំធណហី ទបជាមតតិ	8	ធដហីម្បហីថកលម្អការថែទំាសុខភាពធៅរដ្ឋ		
CALIFORNIA។
សាជហីវកមមាលាងឈាមកាត់បន្ថយធសវា	នតិងបង្កធទគាះថ្្ន ក់ដល់អ្នកជំងឺ
អ្នកជំងឺថដលខូ្រតទមងធនាម	ជាទូធៅទតរូវទទួលការលាងឈាមបហីដងក្នុងមួយសប្ដា
ហ៍	ថដលឈាមរបស់ពួកធគទតរូវបូមយកធ្រញ	សមា្អ ត	នតិងោក់បញ្ូលក្នុងរាងកាយ
ពួកធគវញិ។	អ្នកជំងឺ	នតិងអ្នកផដាល់ការថែទំា	រាយការណ៍អំពហីលក្ខណ្គាមា នសុវត្ថតិភាព
ធៅគ្ហីនតិកលាងឈាម	រមួមានជាអាទិ៍	មានបុគរលតិកបធទមហីក្នុងធពលខ្ហី	ធហហីយអនាម័យ	
នតិងបងរន់អនាម័យធៅធខសោយ	ថដលធ វ្ហីឲ្យពួកធគមានហានតិភ័យគំរាមកំថហងដល់អាយុ
ជហីវតិធោយសារថតការឆ្ងធមធរាគ។
“ធៅធពលខំុ្ចាប់ធផដាហីមលាងឈាម	ខំុ្មតិនរពឹំងថ្	ខំុ្នឹង	ទតរូវោរម្ភអំពហីគ្ហីនតិកថដលគួរថតរ
កសោឲ្យខំុ្មានសុខភាពល្អធឡហីយ។	ខំុ្ោនធ�ហីញសតវល្អតិតវារធៅ្រធន្ាះផ្្សទាតិកថដលទគ
បពហីធលហីធទគឿងបំពាក់ធភ្ហីងធៅធលហីពតិោន។	ខំុ្ទតរូវទូរស័ពទាធៅកាន់នាយកោ្ឋ នសុខាភតិោ
លជាធទ្រហីនធលហីកធទ្រហីនសារ	ធដហីម្បហីរាយការណ៍អំពហីសតវកន្ាត	សា្ន មឈាមទបឡាក់	នតិង
កងវះការសមា្អ តឲ្យោនទគប់ទគាន់។”—Tangi Foster, អនកជំង�ឺាងឈាម
្ូរលធមហីល	www.Yes0n8.com	ធដហីម្បហីអានជាមុនអំពហីការវាយតនម្ពហីអ្នកជំងឺលាងឈាម។
សាជហីវកមមាលាងឈាម	រកទោក់្ំរធណញោ៉ងធទ្រហីនសន្ធឹកសនា្ធ ប់ពហីការ្ំរណាយរប
ស់	អ្នកជំងឺ
សាជហីវកមមាលាងឈាមរកទោក់្ំរធណញ	រកោនទោក់្ំរធណញរាប់ពាន់លាន	ខណៈ
ថដលគ្ហីនតិកធៅតាមសហគមន៍គ្ហីនតិកមានការអន់ែយ	ធោយគាមា នធវជ្ជបណ្តិ តទបចំាកា
រធៅធពលខ្ះ។

សំធណហី ទប.មតតិ	8	ជំរញុឲ្យសាជហីវកមមាលាងឈាមទតរូវវនិតិធោគទោក់្ំរធណញទំាងធនាះ
ធដហីម្បហីថកលម្អការថែទំាអ្នកជំងឺ	ថដលទតរូវការជាពតិធសសធៅក្នុងសហគមន៍មានទោក់្ំរ
ណូលទាប។
ការគតិតនែ្ហួសធហតុធ វ្ហីឲ្យតនម្សទមាប់ពួកធយហីងទំាងអស់គា្ន មានការធកហីនធឡហីង
សាជហីវកមមាលាងឈាមបធង្កហីនតនម្ធលហីការថែទំាសទមាប់អ្នកជំងឺមួយ្ំរនួនធៅអទតា	
350%	ថដលជា្ំរណាយមួយថដលទសរូបយកធោយទក រុមហុ៊នធានារា៉ាប់រង	ធហហីយរញុ
ធៅធលហីអ្នកមានប័ណ្ណសនយារា៉ាប់រងទូទំាងរដ្ឋ	California។
តនម្ខ្ពស់របស់ពួកធគធ វ្ហីឲ្យការថែទំាសុខភាពកាន់ថតនែ្សទមាប់ធយហីងទំាងអស់គា្ន ។
គណបកសេទបជា ត្ិបធតយ្យរដ្ឋ	California,	អតហីតយុទ្ធជន,	
អ្នកតសូ៊មតតិការថែទំាសុខភាព	នតិងធមដឹកនំាសាសនា	សុទ្ធថតគំាទទ	គំាទទ	
ធលហីសំធណហី ទប.មតតិ	8។
វាគឺជាធពលថដលសាជហីវកមមាលាងឈាមទតរូវផដាល់អាទតិភាពធលហីការថែទំាអ្នកជំងឺ	
មតិនថមនទោក់្ំរធណញរបស់ពួកធគធឡហីយ។

GUADALUPE TELLEZ,	គតិលានុប្បោ្ឋ កលាងឈាមមានបញ្ជហីកា
PASTOR WILLIAM D. SMART,	JR.
សន្នតិសហីទថ្្ន ក់ដឹកនំាទគហីសាទា នភាគខាងត្ូបងនន	California

TANGI FOSTER,	អ្នកជំងឺលាងឈាម

សំធណហី ទប.មតតិ	8	ធ វ្ហីឲ្យអាយុជហីវតិរបស់អ្នកជំងឺលាងឈាមថដលគ្យរងធទគាះមាន
ហានតិភ័យ
សមាគមគតិលានុប្បោ្ឋ កអាធមរកិ\California,	សមាគមធវជ្ជសាទសរ្ដ្ឋ	California,	
មហាវទិយាល័យទគរូធពទ្យសធ្គ្រ ះបនាទា ន់អាធមរកិ,	California	Chapter	នតិងអ្នកតសូ៊
មតតិអ្នកជំងឺទំាងអស់សុទ្ធថត	ទប្ំងនឹង	សំធណហី ទប.មតតិ	8	ពហីធទពាះវាប៉ះពាល់ដល់លទ្ធ
ភាពទទួលោនការថែទំាសទមាប់អ្នកជំងឺធៅរដ្ឋ	California	្ំរនួន	66,000	ថដលទតរូ
វការការពយាោលលាងឈាមញឹកញាប់ធដហីម្បហីបន្ជហីវតិរស់ធៅ។
“អនកជំងឺ�ាងឈាមខូចតបមងលនោម លហើយឈឺខ្ាំង។ ពួកលគបតូវការការ�ាងឈាមប ី
ថ្ងៃកននុងមួយស្្ដាហ៍ រយៈលព�បួនលម៉ោងកននុងមួយល�ើក កននុងការលធវើការងារថនតបមង 
លនោមរបស់ពួកលគ លដើម្ីយកជាតិព�ុលចញពីរាងកាយ។ អនកជំងឺទាំងលនះមិនអាចរស់
្ានលដោយគា្នការព្យា្ា�ជាបបចាំ្ានលឡើយ។ សលំ�ើបប.មតិ 8 មានលបគោះ 
្នាក់កននុងការកាត់បន្ថយ�ទ្ធភាពទទ�ួ្ានការដ្ទាំ និងលធវើឲ្យអនកជំងឺងាយរង
លបគោះមានហានិភ័យ។”—Phillip	Bautista,	BSN,	RN,	PHN,	ទបធាន,	
សមាគមគតិលានុប្បោ្ឋ កអាធមរកិ\California
សំធណហី ទប.មតតិ	8	នឹងបងំ្ឲ្យគ្ហីនតិកលាងឈាមក្នុងសហគមន៍	កាត់បន្ថយធសវា	
នតិងបតិទទាវ រ
សំធណហី ទបជាមតតិ	8	ោក់កទមតិតោ៉ង ្្ងន់ ្្ងរធៅធលហីអវហីថដលទក រុមហុ៊នធានារា៉ាប់រងទតរូវោ
នតទមរូវឲ្យបង់ទោក់សទមាប់ការថែទំាលាងឈាម។	ការោក់កទមតិតមជ្ឈត្កមមាធនះ	នឹង
មតិនរា៉ាប់រងធៅធលហីតនម្ជាក់ថសដាងននការផដាល់ការថែទំាធឡហីយ។
តាមពតិតធៅ	ការវភិាគឯករាជ្យមួយថដលោនធ វ្ហីធឡហីងធោយអតហីតអ្នកវភិាគ្របាប់របស់
រដ្ឋ	Californiaោនសន្នតិោ្ឋ នថ្	សំធណហី ទបជាមតតិ	8	នឹងបណាដា លឲ្យ	83%	ននគ្ហីនតិក
លាងឈាមទតរូវទបតតិបត្តិការទំាងខាត។	ការធនាះនឹងបងំ្ឲ្យគ្ហីនតិករាប់រយទតរូវកាត់បន្ថយ
ទបតតិបត្តិការ	ឬបតិទទាវ រ	ថដលបង្កធទគាះថ្្ន ក់ដល់អ្នកជំងឺ។
ធបហីគាមា នលទ្ធភាពទទួលោនគ្ហីនតិកក្នុងសហគមន៍ធទធនាះ	អ្នកជំងឺនឹងទតរូវធ វ្ហីដំធណហី រធៅ
្្ង យ	ខកខានការពយាោល	ឬទតរូវ្ូរលក្នុងបនទាប់សធ្គ្រ ះបនាទា ន់។
ធវជ្ជបណ្តិ ត	គតិលានុប្បោ្ឋ ក	នតិងអ្នកតសូ៊មតតិអ្នកជំងឺទំាងអស់	សុទ្ធថតទប្ំងនឹង	
សំធណហី ទប.មតតិ	8
“ការខកខាន�ាត់ជួបសូម្ីដតម្ដង ក៏អាចបង្កលបគោះ្នាក់ដ�់អាយុជីវិតអនកជំងឺ�ា
ងឈាម្ានដដរ។ តាមរយៈការដាក់កបមិតល�ើ�ទ្ធភាពទទ�ួ្ានការដ្ទាំ�ាង
ឈាម សំល�ើបបជាមតិលនះលធវើឲ្យប៉ះពា�់ដ�់អាយុជីវិតអនកជំងឺ។”—Dr.	Theodore	
M.	Mazer,	ទបធាន,	សមាគមធវជ្ជសាទសរ្ដ្ឋ	California,	តំណាងឲ្យធវជ្ជបណ្តិ ត	
43,000	នាក់
“កននុងនាមជាបគូលពទ្យសល្ង្គោះបន្ទាន់មនាក់ លយើងដតងដតព្យា្ា�អនកជំង�ឺាងឈាមជា 
បបចាំ ដដ�ចុងលបកោយស្ថិតកននុងបន្ទប់សល្ង្គោះបន្ទាន់ លដោយសារដតខកខានការ�ាត់ជួប 
ឬមានភាពស្នុគសា្ញលដោយសារខូចតបមងលនោម។ សំល�ើបបជាមតិលនះ នលឹងបលង្កើនហានិ
ភ័យស្នុគស្ាញដដ�គំរាមកដំហងដ�់អាយុជីវិតសបមាប់អនកជំងឺដដ�ងាយរងលបគោះបំផុ

តទាំងលនះ។” —Dr.	Aimee	Moulin,	ទបធាន,	មហាវទិយាល័យទគរូធពទ្យសធ្គ្រ ះបនាទា
ន់អាធមរកិ,	California	Chapter
សំធណហី ទប.មតតិ	8	បង្កការប៉ះពាល់ធោយវសិមាមាទតធៅធលហីសហគមន៍ថដលជួបទបទះ
ការលំោក
សំធណហី ទប.មតតិ	8	ទតរូវោនទប្ំងធោយ	California	NAACP	នតិងសមាគមជាតតិធវជ្ជ
សាទសធ្អសបា៉ាញ	ពហីធទពាះវានឹងប៉ះពាល់ធោយវសិមាមាទតធៅធលហីអ្នកជំងឺធៅតាមស
ហគមន៍ថដលជួបទបទះការលំោក	ថដលមានហានតិភ័យខូ្រតទមងធនាមខំ្ាង។
សំធណហី ទប.មតតិ	8	បធង្កហីន្ំរណាយសទមាប់ពលរដ្ឋ	CALIFORNIA	ទំាងអស់ក្នុង្ំរនួន
ទឹកទោក់រាប់រយលានទបចំា ្្នំ 	
ធៅធពលគ្ហីនតិកបតិទទាវ រ	អ្នកជំងឺលាងឈាមទតរូវ្ូរលក្នុងបនទាប់សធ្គ្រ ះបនាទា ន់	
ថដលការថែទំារតឹថតនែ្ថែមធទៀត។	ធោងតាមអតហីតអ្នកវភិាគ្របាប់	វធិានការធនះនឹងប
ធង្កហីន្ំរណាយរបស់អ្នកបង់ពន្ធជតិត	$300	លានដុល្ារ	ទបចំា ្្នំ ។
	គុណភាពននការលាងឈាមធៅរដ្ឋ	CALIFORNIA	មាន្ំរណាត់ថ្្ន ក់ក្នុង្ំរធណាមគុ
ណភាពខ្ពស់បំផុតធៅក្នុងទបធទស	
គ្ហីនតិកលាងឈាមធៅរដ្ឋ	California	មានការោក់បញ្ញត្តិោ៉ងខ្ពង់ខ្ពស់ពហីនតិយ័ត
ករសហព័ន្ធ	នតិងរដ្ឋ	ថដលផដាល់រោយការណ៍ទបកបធោយគុណភាពសដាហីពហីគ្ហីនតិកនហីមួ
យៗ។	ធោងតាមមជ្ឈមណ្លធសវា	Medicare	នតិង	Medicaid	របស់សហព័ន្ធ	
គ្ហីនតិកធៅរដ្ឋ	California	អនុវត្ការគ្រោនល្អធៅរដ្ឋធផសេងធទៀតតាមគុណ
ភាពគ្ហីនតិក	នតិងមានការធពញ្រតិត្ពហីអ្នកជំងឺ។	វធិានការធនះគាមា នន័យអវហីធសាះ	
ធៅធពលការថែទំាលាងឈាមធៅរដ្ឋ	California	មានការោក់បញ្ញត្តិោ៉ងខ្ពង់ខ្ពស់	
នតិងសធ្គ្រ ះជហីវតិ។
សំធណហី ទប.មតតិ	8	ស្ថតិតធៅ្រធន្ាះធវជ្ជបណ្តិ ត	នតិងអ្នកជំងឺ
ធោះធ ្្ន ត	ទប្ំង	ធលហីសំធណហី ទប.មតតិ	8	នតិងទុកឲ្យការសធទម្រ្រតិត្អំពហីធវជ្ជសាទសស្មាគុ
សាមា ញអំពហីការលាងឈាមធៅក្នុងនដរបស់ធវជ្ជបណ្តិ ត	នតិងអ្នកជំងឺ។
សំធណហី ទប.មតតិ	8	មានធទគាះថ្្ន ក់។	ធោះធ ្្ន ត	ទប្ំង។
សូម្ូរលរមួជាមួយធវជ្ជបណ្តិ ត	គតិលានុប្បោ្ឋ ក	នតិងអ្នកតសូ៊មតតិអ្នកជំងឺ	នតិងទចានធចា
លសំធណហី ទបជាមតតិថដលមានធទគាះថ្្ន ក់ធនះ	ថដលធ វ្ហីឲ្យអ្នកជំងឺលាងឈាមថដលគ្យ
រងធទគាះមានហានតិភ័យ។	www.NoProp8.com

PHILLIP BAUTISTA,	RN,	ទបធាន
សមាគមគតិលានុប្បោ្ឋ កអាធមរកិ\California
THEODORE M. MAZER, MD,	ទបធាន
សមាគមធវជ្ជសាទសរ្ដ្ឋ	California
AIMEE MOULIN, MD,	ទបធាន
មហាវទិយាល័យទគរូធពទ្យសធ្គ្រ ះបនាទា ន់អាធមរកិ,	
California	Chapter
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ ពង រ្ីកអំណាចរដ្ឋា ភបិាលមូលដ្ឋា ន ដ�រីម្រីអនុម័តការង្រប់ង្រ្
ការជលួលអចលនង្រព្យលំដៅដ្ឋា ន។
លក្ខន្ិកៈផ្ួចដផ្រីម។10

ចំណ្ដជរី្ និ្ដេចក្រីេដ្្ខបជាផ្ូវការ ដរៀបចំដដ្យអ្រ្គដមធាវ ី

ជរីវងបវត្ិ
នៅ California ការជួលផ្ទះមានតម ល្ៃម ល្ៃ។ អ្នក�ួលជៅ 
California ជាធម្មតាបង់ 50% ជលើេអ្នក�ួលផ្ទះជៅក្ននុងរដ្ឋ 
ជផសេងជ�ៀត។ ក្ននុងតំបន់ខ្ទះននរដ្ឋ តនម្�ួលគឺជ្ចើនជាងពើរដងនន
តនម្មធ្យមថ្្ន ក់ជាតិ។ ការ�ួលខ្ពេ់ក្ននុង California ពើជ្រទះរ
ដ្ឋមិនមានលំជៅដ្្ឋ ន្គប់្រាន់េ្មាប់អ្នកទំាងអេ់រា្ន ដដលច
ង់រេ់ជៅ�ើជនទះ។ ្បជា�នដដលចង់រេ់ជៅ�ើជនទះ្តរូវដត្បកួត 
្បដ�ងជដើម ើ្�ិញផ្ទះដដលនំាឲ្យការ�ួលជកើនជ�ើង។ 
ទីក្ រុងជានករីនមានរបាប់កតរួតករាជួល។ �ើ្ក រុង California 
ជាជ្ចើន—រមួទំាង Los Angeles, San Francisco និង 
San Jose—មានចបាប់ដដលកំណត់ថ្ជតើមាចា េ់ដើអាចបជងកើន
្រាក់ឈ្នលួេ្មាប់�ួលពើមួយឆ្្នំ ជៅមួយឆ្្នំ ដដរឬជ�។ ចបាប់
ទំាងជនទះជាញឹកញាប់្តរូវរានជគជៅថ្ការ្គប់្គងការ�ួល។ 
្បដែល 1 ភាគ 5 នន្បជា�ន California រេ់ជៅក្ននុង�ើ្ក រុ
ងដដលមានការ្គប់្គងការ�ួល។ ្ក រុម្បឹកសាភិរាលក្ននុង្េ រុ
ក្គប់្គងការ្តរួតពិនិត្យការ�ួល។ ្ក រុម្បឹកសាភិរាលទំាង
ជនទះ្តរូវរានផ្ល់មូលនិធិតាមរយៈន្្ជលើមាចា េ់ផ្ទះ។ 
នេរ្ី្េនក្ររបេ់តុលាការ្ំណត់ការកតរួតពិនិត្យការជួ
លរា្្ូលដ្ឋា ន។ តនុលាការរានេជ្មចថ្ចបាប់្គប់្គងកា
រ�ួល្តរូវអននុញ្ញា តឱ្យមាចា េ់ផ្ទះ��ួលរាន “អ្តា្រាក់្ត�ប់
មកវញិជដ្យ្តឹម្តរូវ។” ជនទះមានន័យថ្មាចា េ់ដើ្តរូវរានអននុ
ញ្ញា តឱ្យបជងកើន្រាក់ឈ្នលួឱ្យរាន្គប់្រាន់ជដើម ើ្��ួល្រាក់
ចំជណញខ្ទះៗជរៀងរាល់ឆ្្នំ ។
របាប់រដឋា្ំណត់ការកតរួតពិនិត្យការជួលរា្្ូលដ្ឋា ន។  
ន្្ តំនល ្តរូវរានជគស្គា ល់ថ្ជាចបាប់លំជៅដ្្ឋ ន 
Costa-Hawkins (Costa-Hawkins), កំណត់្ពំដដ

នចបាប់្គប់្គងការ�ួលក្ននុងតំបន់។ Costa-Hawkins 
បជងកើតដដនកំណត់េំខាន់បើ។ �ើ 1 ការ្តរួតពិនិត្យការ�ួលមិន
អាចអននុវត្ចំជរទះផ្ទះ្គរួស្រ។តូចរានជ�។ �ើ 2 ្គប់្គងការ
�ួលមិនអាចអននុវត្ចំជរទះលំជៅដ្្ឋ ន្្មើដដលរានស្ងេង់រចួ
រាល់ជៅន ង្ៃ�ើ 1 ដខកនុមៈ្ ឆ្្នំ  1995 ឬជ្កាយន ង្ៃជនទះជនាទះជ� �ើ 
3 ចបាប់្គប់្គងការ�ួលមិនអាចកំណត់តនម្ដល់មាចា េ់ផ្ទះក្ននុ
ងការគិតន្្ឈ្នលួដល់្គរួស្រ្្មើ ជៅជពលដដលពួកជគជ�ើបជរ ើរ
ចូលជៅដំបូងជនាទះជ� 
ករា្់រំណូលពន្ធរដឋា និងរដ្ឋា ភិរាល្ូលដ្ឋា ន។ ពន្ធបើគឺជាធ
នធានធំននចំណូលពន្ធេ្មាប់រដ្ឋ និងរដ្្ឋ ភិរាលមូលដ្្ឋ នក្ននុង 
California ។ រដ្ឋ្បមូលពន្ធចំណូលផ្្ល់ខួ្នជលើចំណូល —រមួទំាងការ�ួលដដលមាចា េ់ផ្ទះ—��ួលរានពើការ�ួលជៅ
ក្ននុងរដ្ឋជនទះផងដដរ រដ្្ឋ ភិរាល្បមូលពន្ធអចលន្�ព្យពើមាចា េ់
អចលន្�ព្យជដ្យដផអែកជលើតនម្ននអចលន្�ព្យរបេ់ពួករា
ត់ រដ្្ឋ ភិរាលមូលដ្្ឋ ន្បមូលពន្ធការលក់ជលើការលក់រាយ�ំ
និញ។ 

ដេចក្រីដេនរីចបាប់
ការបដិនេធ Costa-Hawkins។ វធិានការបដិជេធ 
ជលើការកំណត់ចបាប់្គប់្គងការ�ួលក្ននុងតំបន់
ជៅ Costa-Hawkins។ ជ្កាមវធិានការជនទះ ្ក រុង 
និងជខានធើអាច្គប់្គងន្្�ួល �ំលនៅដ្ឋាន ណាមួយ។ ពួក
ជគក៏អាចកំណត់ថ្ជតើមាចា េ់ផ្ទះអាចបជងកើន្រាក់ឈ្នលួជៅជព
លអ្នកផ្្េ់បូ្រ�ើលំជៅ្្មើចូល។ វធិានការជនទះមិនជធវើការផ្្េ់
បូ្រណាមួយដល់ចបាប់្គប់្គងការ�ួលក្ននុងតំបន់ជនាទះជ�។ 
ជាមួយករណើ ជលើកដលងមួយចំនួន ្ក រុង ជខានធើនឹង្តរូវចាត់វិ
ធានការដ្ច់ជដ្យដ�កជដើម ើ្ផ្្េ់បូ្រចបាប់ក្ននុងមូលដ្្ឋ ន 

• លនុបជចាលចបាប់របេ់រដ្ឋដដលបចចានុប្ន្នជនទះដ្ក់ ក្មិតវសិ្
លភាពននជរាលនជោរាយ្គប់្គងការ�ួលដដល�ើ្ក រុង 
និងយនុត្ាធិការក្ននុងមូលដ្្ឋ នជផសេងជ�ៀតអាចដ្ក់ជលើអចល
ន្�ព្យជាលំជៅដ្្ឋ ន

• អននុញ្ញា តជរាលនជោរាយដដលនឹងកំណត់អ្តាការ�ួល
ដដលថ្មាចា េ់អចលន្�ព្យជាលំជៅដ្្ឋ ន អាចនឹងគិត្រាក់
េ្មាប់អ្នក�ួល្្មើ េំណង់្្មើ និងផ្ទះ្គរួស្រតូច។

• ្េបតាមចបាប់រដ្ឋ California ផ្ល់នូវជរាលនជោរាយ 
្គប់្គងការ�ួលមិនអាចបំរនេិ�្ធមាចា េ់ផ្ទះ ក្ននុងការ��ួ
លរានផលចំជណញដផ្នកែិរញញាវត្នុ្តឹម្តរូវជលើអចលន្�
ព្យ�ួលរបេ់ពួករាត់ជនាទះជ�។

វភិា្រដដ្យអនកវភិា្រចបាប់ការបា៉ា ន់ងបមាណរបេ់រ�ឋា
េ្ុរ្ធ និ្ផលប៉ាះពាល់សារដពរីពន្ធរបេ់រដ្ឋា ភបិាលកនុ
្តបំន់៖
• េកកដ្ននុពលននការកាត់ បនយ្េនុ�្ធជៅក្ននុង្រាក់ 
ចំណូល រដ្ឋនិងមូលដ្្ឋ ន រាប់េិបលានដនុល្ារ
ក្ននុងមួយឆ្្នំ ៗក្ននុងរយៈជពលដវង។ អា្េ័យជលើ 
េកម្មភាពរបេ់េែគមន៍មូលដ្្ឋ ន ការរាត់បង់្រាក់ចំ
ណូលអាចមានចំនួនតិចជាង ឬ�ំនងជាជ្ចើនជាងជនទះ។

ការវភិា្រដដ្យអនកវភិា្រចបាប់

អត្ថបទមនវធិានការននទះអាររ្នៅនលីនេហទំព័ររដឋានលខាធិការនៅ  
http://voterguide.sos.ca.gov ។
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ការវភិា្រដដ្យអនកវភិា្រចបាប់ បន្

តក្រូវឱ្យមានអករាករា្់កតឡប់នេមីរ។ វធិានការជនទះត្មរូវឱ្យ
ចបាប់្គប់្គងការ�ួលអននុញ្ញា តឱ្យមាចា េ់ដើ��ួលរានអ្តា្រា
ក់្ត�ប់មកវញិជដ្យ្តឹម្តរូវ ជនទះជធវើឱ្យល�្ធផលននជេចក្ើ
េជ្មចរបេ់តនុលាការកន្ងមកក្ាយជាចបាប់របេ់រដ្ឋ។ 

ផលប៉ាះពាល់សារដពរីពន្ធ
ផលប៉ទះពាល់នេដឋា្ិរ្ច ្បេិនជបើេែគមន៍ជ្្ើយតបចំ
ជរទះវធិានការជនទះជដ្យការព្ងើកចបាប់្គប់្គងការ�ួលរ
បេ់ពួកជគវាអាចនំាជៅរកផលប៉ទះរល់ជេដ្ឋកិចចាជាជ្ចើន។ 
ផលប៉ទះរល់ភាគជ្ចើនគឺ៖

• ជដើម ើ្ជចៀេវាងប�បញញាតិ្ មាចា េ់ផ្ទះមួយចំនួន នឹងលក់ 
ផ្ទះ�ួលរបេ់ពួកជគជៅឲ្យមាចា េ់្្មើដដលនឹងរេ់ជៅ�ើជនាទះ។ 

• តនម្ផ្ទះ�ួលនឹងធ្ាក់ចនុទះជ្រទះមាចា េ់ផ្ទះេក្ាននុពលមិនច
ង់ចំណាយ្រាក់ជ្ចើនេ្មាប់អចលន្�ព្យទំាងជនទះ។ 

• អ្នក�ួលមួយចំនួននឹងចំណាយតិចជលើការ�ួល ជែើយ
មាចា េ់ផ្ទះមួយចំនួននឹង��ួលរានចំណូលតិច។

• អ្នក�ួលមួយចំនួននឹងមិនេូវជរ ើផ្ទះ 
ផលប៉ទះរល់ទំាងជនទះ ដផអែកជលើថ្ជតើមានេែគមន៍ចំនួន
ប៉នុនា្ម នអននុម័តតាមចបាប់្្មើជនទះ មានអចលន្�ព្យចំនួនប៉នុ
នា្ម ននិងកំណត់តនម្�ួលប៉នុនា្ម ន អ្នកជរាទះជឆ្្ន តក្ននុងេែ
គមន៍មួយចំនួនរានជេ្នើឱ្យព្ងើកការ្តរួតពិនិត្យការ�ួល
្បេិនជបើវធិានការជនទះ្តរូវរានអននុវត្ន៍។ ្បេិនជបើមា
នតំបន់ជាជ្ចើនរានអននុម័តឱ្យមានប�បញញាតិ្ន្្�ួលផ្ទះ 
ផលប៉ទះរល់ជេដ្ឋកិចចាជផសេងជ�ៀត (ដូចជាផលប៉ទះរល់ជលើការ
ស្ងេង់លំជៅដ្្ឋ ន) អាចជកើតមានជ�ើង។
ការផ្លៃ េ់បូ្រករា្់រំណូលរដឋា និង្ុ្ងតំបន់។ វធិានការ
ផលប៉ទះរល់ជេដ្ឋកិចចានឹងប៉ទះរល់ដល់ពន្ធអចលន្��្យ 
ពន្ធការលក់ និងពន្ធជលើ្រាក់ចំណូល ផលប៉ទះរល់ធំបំផនុត 
និងអាចជកើតជ�ើងបំផនុតគឺ៖ 

• ពន្ធអរលនកទព្យដដលកតរូវរានបង់នដ្យមា្ច េ់ផ្ទះមា
នរំនួនតិរជាង្ុន ការធ្ាក់ចនុទះតនម្អចលន្�ព្យ�ួល
ក្ននុងរយៈជពលជាជ្ចើនឆ្្នំ  នឹងនំាឱ្យមានការ្យចនុទះការប
ង់ពន្ធអចលន្�ព្យជដ្យមាចា េ់កម្មេិ�្ធិជលើអចលន្� 
ព្យទំាងជនាទះ។ 

• ពន្ធនលីការល្់នករីនជាង្ុន 
ដដលបង់នដ្យអ្្ជួល អ្នក�ួលដដលចំណាយជលើន្្
�ួលតិចនឹងជ្បើ្រាេ់្រាក់េនសំេមួយចំនួនរបេ់ពួកជគ
ជដើម ើ្�ិញ�ំនិញជាប់ពន្ធ។ 

• ផ្លៃ េ់បូ្រពន្ធនលីករា្់រំណូលដដលបង់នដ្យមា្ច េ់ ផ្ទះ។ ការ�ូទាត់ពន្ធជលើ្រាក់ចំណូលរបេ់ មាចា េ់ផ្ទះនឹង 
្តរូវរានផ្្េ់បូ្រក្ននុង�ំរង់ជាជ្ចើន មាចា េ់ផ្ទះមួយចំនួននឹ
ង��ួលចំណូលន្្�ួលតិច។ ជនទះនឹងកាត់បនយ្ការបង់

ពន្ធជលើ្រាក់ចំណូលរបេ់ពួកជគ ម្យ៉ាងវញិជ�ៀត  
យូរជៅមាចា េ់ផ្ទះនឹងចំណាយតិចក្ននុងការ�ិញអចលន ្�ព្យ�ួល។ ការជធវើដបបជនទះនឹងកាត់បនយ្ការចំណាយ
ដដលពួកជគអាចទាមទារឱ្យបនយ្ការបង់ពន្ធជលើ្រាក់
ចំណូល (ដូចជាការ្រាក់កមចាើ�ិញផ្ទះ ពន្ធអចលន្�ព្យ 
និងការរជំលាទះ)។ ជនទះនឹងបជងកើនការបង់ពន្ធជលើ្រាក់ចំ
ណូលរបេ់ពួកជគ វធិានការផលប៉ទះរល់េនុ�្ធជលើពន្ធ
ជលើ្រាក់ចំណូលដដលបង់ជដ្យមាចា េ់ផ្ទះក្ននុងរយៈជពល
ដវងគឺមានភាពមិនចបាេ់លាេ់ជនាទះជ� 

ជា�ូជៅ វធិានការជនទះ�ំនងជានឹងកាត់បនយ្្រាក់ចំណូលរដ្ឋ
និង្រាក់ចំណូលមូលដ្្ឋ នក្ននុងរយៈជពលដវង ជាមួយផលប៉ទះ
រល់ធំបំផនុតជៅជលើពន្ធអចលន្�ព្យ។ ចំនួនននការរាត់បង់
្រាក់ចំណូលគឺអា្េ័យជលើកត្ាជាជ្ចើនដដលេំខាន់បំផនុត
ថ្ជតើមានេែគមន៍ចំនួនប៉នុនា្ម ននឹងជ្្ើយតបចំជរទះវធិានកា
រជនទះ។ ្បេិនជបើេែគមន៍មួយចំនួនព្ងើកការ្គប់្គងកា
រ�ួលជដើម ើ្្គបដណ្ប់ជលើលំជៅដ្្ឋ ន�ួលរបេ់ពួកជគការខា
តបង់្រាក់ចំណូលអាចនឹងមានចំនួនរាប់មនុឺនលានដនុល្ារក្ននុង
មួយឆ្្នំ ៗ។ ្បេិនជបើេែគមន៍មួយចំនួនជធវើការផ្្េ់បូ្រ ការ
រាត់បង់្រាក់ចំណូលនឹងមានតិចតួច។ ្បេិនជបើេែគមន៍
ជាជ្ចើនអននុវត្ន៍ការ្តរួតពិនិត្យការ�ួលជនទះ ការខាតបង់្រាក់
ចំណូលអាចមានចំនួនរាប់រយលានដនុល្ារក្ននុងមួយឆ្្នំ ៗ។ 
តម ល្ៃរដ្ឋា ភិរាល្ុ្ងតំបន់រានន្ីននឡីង។ 
្បេិនជបើ្ក រុង ឬជខានធើបជងកើតចបាប់្គប់្គងការ�ួល្្មើ
ឬព្ងើកកដន្ងដដលមាន្ស្ប់្ក រុម្បឹកសាភិរាល�ួល
ក្ននុងមូលដ្្ឋ ននឹង្តរូវ្បឈមនឹងការជកើនជ�ើងននចំណា
យរដ្ឋរាល និងនិយតកម្ម។ អា្េ័យជលើ�ជ្មើេរដ្្ឋ
ភិរាលមូលដ្្ឋ ន ការចំណាយទំាងជនទះអាចមានចាប់ពើ 
តិរតួរនៅរាប់េិបលានដុលាលៃ រ ក្ននុងមួយឆ្្នំ ៗ។ ការចំណាយ
ទំាងជនទះ�ំនងជានឹង្តរូវរានបង់ជដ្យន្្ជលើមាចា េ់ផ្ទះ�ួល។

ចលូដមរីល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/ េងមាប់បញ្រី 
នន្រណៈកមាមា ធិការ ដ�លបដ្ករីតដ�រ្ី ជាចម្្ដ�រីម្រីគំាង្រ 

ឬជំទាេ់វធិានការដនះ។ ចលូដមរីល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors/nov-18-gen.html 

ដ�រីម្រីចលូដៅកាន់អនកបរចិ្ចា ្រកពំលូៗទំា្  
10 របេ់្រណៈកមាមា ធិការ។

ងបេិនដបរីអនកច្់បានចបាប់ចម្្ ននអត្ថប្រដពញដលញននវធិានការ
រ�ឋា េមូ្ររូេ័ព្ទមករ�ឋាដលខាធិការ តាមដលខ  
(888) 345-4917 ឬអនកអាចអុរីដម៉ាល  

vigfeedback@sos.ca.gov ដ�រីយចបាប់ចម្្ មួយនឹ្ងត រូវបាន
ដផញរីដៅអនកដដ្យឥត្រតិន្។្

ពប ើ្កអំណាចរដ្ឋា ភបិាលមលូដ្ឋា ន ណ�ើម្ើអនម័ុតការប្រ្់រប្រ្ 
ការជលួលអចលនប្រព្យលំណៅដ្ឋា ន។

លក្ខន ្កិៈផ ្ចួណផ ្ើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

10
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ ពប ើ្កអំណាចរដ្ឋា ភបិាលមលូដ្ឋា ន ណ�ើម្ើអនម័ុតការប្រ្់រប្រ្ 
ការជលួលអចលនប្រព្យលណំៅដ្ឋា ន។
លក្ខន ្កិៈផ ្ចួណផ ្ើម។10

★ ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ10 ★

★ ការណ្លហីយ្រដិណសធណ�ហីទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ10 ★
សំណណហី ប្រ.មតិ	10	នឹងណ វ្ហីឱ្យវ្ិរតិ្លំណៅដ្ឋា នកាន់តតអាបកក់ណៅៗ	
គ្មា នភាពប្រណសហីរណឡហីយ
អ្នកឧ្រត្ថម្ភននសំណណហី ប្រ.មតិ	10	ចង់ឱ្យអ្នកណ�ឿថា	វានឹងណដ្ះបរាយ	
“វ្ិរតិ្លំណៅដ្ឋា នរ្រស់ណយហីង”	ណដ្យណវទមន្	្ុ៉រតន្វានំាមកនូវការខូចខាត	ណ�ហីយនឹ
ងណ វ្ហីឲ្យវ្ិរតិ្ផ្ះសតមបែងកាន់តតអាបកក់ណឡហីងៗ។	សំណណហី ប្រ.មតិ	10	៖
• អនុញ្ញា តឱ្យមាន្រទ្រញញាតិ្ននផ្ះលរ្រស់ប្រួរារតូច
• ឲ្យអ្នកណ វ្ហីការក្នុងការយិល័យទទួល្រនុ្កការសណបមចចិត្ណៅណលហីផ្ះ
• ផ្ល់អំណាចដល់បក រុមប្ឹរកសាភិបាល�ួល	539	នាក់	ឱ្យ្រតន្ថមន ល្ៃឈ្នលួ
• ណ វ្ហីឲ្យអ្នក្រង់ពន្ធប្រឈមនិងហានិភ័យរា្់រលានចំណោះតនមលៃផលៃូវចបា្់រ
• ្រតន្ថមរា្់រសិនលានណលហីន ល្ៃចំណាយ្មាហីៗណៅកាន់រដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន
ថា្ន ក់ដឹកនំាលំណៅដ្ឋា នតដលមានតនមលៃសមរម្យ	យល់បពម៖	ប្រឆំាងណលហីសំណណហី ប្រ.
មតិ	10
“សលំ�ើបប. មតិ 10 បង្ការដលំ�ោះបសាយ�ំលនៅដ្ឋានទូទាំងរដ្ឋនាលព�អនាគត 
និងចាត់ការល�ើរដ្ឋសភា និងអភិ្ា�លខត្ពីការទទួ�យកការការពារអនកជ�ួផ្ទះ។” 
—Alice	Huffman,	ប្រធាន,	សន្និសហីទរដឋា	California	NAACP
“សំល�ើបប.មតិ. 10 មិន្ានលធវើអវីលដើម្ីសាងសង់�ំលនៅដ្ឋាន្្ីដដ�មានតថម្ស
មរម្យ ដដ�បកុមបគួសារបតូវការលនោះលទ។”—John	Gamboa,	ស�រា្ថ ្រនិក,	
The	Two	Hundred—សម័្ន្ធភាពននថា្ន ក់ដឹកនំាយុតិ្្ម៌សង្គម	ណលហីសពហី	 200	
“លបកោមសំល�ើបប.មតិ 10, បគួសារដដ�ដសវងរក�ំលនៅដ្ឋានដដ�មានតថម្សម
រម្យនលឹងរកល�ើញជលបមើសផ្ទះតិចជាងមុនជាមួយនិងតថម្ថ្្ជាងមុន”—Robert	

Apodaca,	នាយកប្រតិ្រតិ្,	ការណបាះណឆា្ន ត	United	Latinos
“សបមាប់មនុស្សចាស់ល�ើសនិ្សុខសង្គម និងប្ាក់ចំ�ូ�ល្រ សំល�ើបប.
មតិ 10 អាចកំពុងបំផ្ិចបំផ្ាញពួកគាត”់—Marilyn	H.	Markham,	
សមា�ិកបក រុមប្ឹរកសាភិបាល,	សម័្ន្ធអ្នកគំ្ោរមនុស្សចាស់	California
“សំល�ើបប.មតិ 10 អនុញ្ញាតឱ្យអនកលធវើការការិយា�័យប្ាប់ម្ចាស់ផ្ទះពីអវីដដ�
ពួកគាត់អាចឬមិនអាចលធវើ្ានចំលពោះផ្ទះរបស់ពួកគាត់។”—Stephen	White,	
ប្រធាន,	សមា្មភា្ន ក់ងារអចលនបទព្យ	California
“សំល�ើបប.មតិ 10 នលឹងអនុញ្ញាតឱ្យអនកការិយា�័យដដ�មិន្ានជាបល់្នោត  
ដាក់លចញនូវថ្្លផ្សងៗល�ើ�ំលនៅដ្ឋានទាំងអស់ រួមមានផ្ទះសបមាបប់គួសារតូចដដ�
មិនមានការល្ោះល្នោតពីមនុស្ស ឬអង្គភាពដដ�្ានជាបល់្នោតកននុងតំបន”់ 
—Jon	Coupal,	ប្រធាន,	សមា្មអ្នក្រង់ពន្ធ	Howard	Jarvis
ចូលរមួជាមួយអ្នកឯករា�្យ	អ្នកប្រជា្ិ្រណតយ្យ	អ្នករាធារណរដឋា	អ្នក�ួល	
និងមាចា ស់ផ្ះ	�នចាស់�រា	អ្នក្រង់ពន្ធ	និងបក រុមអនហីតិ�នក្នុងការណបាះណឆា្ន តប្រឆំា
ងនឹង	សំណណហី ប្រ.មតិ	10!
ALICE A. HUFFMAN,	ប្រធាន
សន្និសហីទរដឋា	California	ននសមា្មជាតិសបមា្់រការរកីចណបមហីនរ្រស់ប្រជា�ន
តដលមានពណ៌សមបុែរ	(NAACP)
BETTY JO TOCCOLI,	ប្រធាន
សមា្មអា�ហីវកមមាខា្ន តតូច	California
MARILYN H. MARKHAM,	សមា�ិកបក រុមប្ឹរកសាភិបាល
សម័្ន្ធអ្នកគំ្ោរមនុស្សចាស់	California

ន ល្ៃ�ួល្ឺខ្ស់ខាលៃំ ងតមនតទន!	ការណបាះណឆា្ន តបាទ/ចាស	សំណណហី ប្រជាមតិ	10	
នឹងណ វ្ហីឱ្យមានណសរភីាពដល់្រណ្ាស�្មន៍ក្នុងតំ្រន់រ្រស់ណយហីងក្នុង
ការសណបមចចិត្ណលហីការការោរការប្្់រប្ងន ល្ៃ�ួលតដលចំាបាច់	ណ្រហីមាន	
ណដហីមបែហីណដ្ះបរាយវ្ិរតិ្លំណៅដ្ឋា ន។	សំណណហី ប្រ.មតិ	ដ្់រការោរអ្នក�ួល។
ប្រួរារជាណបចហីនចំណាយជាងោក់កណ្ាលបបាក់ចំណូលរ្រស់ពួកគ្ត់ណលហីលំណៅ
ដ្ឋា ន។	ណនះ្ឺមិនអាចទទួលយកបានណឡហីយ	ការរស់ណៅយកបបាក់តខ្រង់ន ល្ៃតសក
មានន័យថា	វាពិបាកសបមា្់របក រុមប្រួរារទំាងណនះណដហីមបែហី្ំរណពញណសចក្ហីបតរូវការ	
បបាក់សន្ំសសបមា្់រណប្រហីក្នុងបគ្អាសន្នមានតិចតួច។	មនុស្សចាស់តដលមានបបាក់
ចំណូលណ្រមានបបាក់តិចតួចសបមា្់រចំណាយណលហីមូ្្រអាហារ	និងថា្នំ ណពទ្យ។	មនុ
ស្សជាណបចហីនតដលជាប្ឹះនន្រណ្ាស�្មន៍ក្នុងបស រុករ្រស់ណយហីង—ប្រូ្រណបងៀន	
្ិលានុ្រដ្ឋា យិកា	និងអ្នកពនលៃត់អ ្្គហីភ័យ—បតរូវបាន្រងំ្ឱ្យផ្លៃ ស់ទហីណចញណៅឆាងា
យពហី្រណ្ាស�្មន៍តដលពួកណ្្រណបមហីការងារ	ពហីណបោះតតមាចា ស់ផ្ះរា�ហីវក
មមានឹងដំណឡហីងន ល្ៃ�ួលពហីរដង	ឬ្រហីដង។	ជាមួយការលំបាករ្រស់បក រុមប្រួរារជា
ណបចហីនត្រ្រណនះ	មនុស្សជាណបចហីនបតរូវបាន�បម រុញឱ្យផ្លៃ ស់ទហីណចញពហី	California	
ណដ្យចាកណចញពហីការងារ	រាច់ញាតិ	និងរាលាណរៀនរ្រស់ពួកណ្។	កាន់តត
អាបកក់ជាងណនះណៅណទៀតបក រុមប្រួរារជាណបចហីនបតរូវបាន្រងំ្ឲ្យគ្មា នផ្ះសតមបែងនិ
ងរស់ណៅណលហីដងផលៃូវ។	ជាមួយការណកហីនណឡហីងន ល្ៃ�ួល	5%	មនុស្សជាង	2,000	
នាក់បតរូវបាន្រងំ្ឱ្យណចញពហីផ្ះរ្រស់ពួកណ្—ពួកណ្បតរូវបាន្ំរផលៃិច្ំរផ្លៃ ញ	
និងកាន់តតអាបកក់ជាងណនះណៅណទៀត	California	បតរូវណដ្ះបរាយ្រញ្្គ្មា នផ្ះ
សតមបែង
ការណបាះណឆា្ន ះ	បាទ/ចាសណលហី	សំណណហី ប្រ.មតិ	10	នឹងអនុញ្ញា តឱ្យ្រណ្ាបក រុងនា
នាតដលបតរូវការអនុម័តចបា្់រកំណត់ការណឡហីងន ល្ៃឈ្នលួ	សំណណហី ប្រ.មតិ	10	មិន
កំណត់អាណតិ្ការប្្់រប្ងន ល្ៃ�ួលណឡហីយ។	វាមិន្រងំ្ឲ្យស�្មន៍ណាមួយទ
ទួលយកវធិានការប្្់រប្ងន ល្ៃ�ួលណាមួយតដលមិនល្អសបមា្់ររា្ថ នភាពលំ
ណៅដ្ឋា នរ្រស់ពួកណ្ណនាះណទ។	វាមិន្រងំ្ឲ្យណប្រហីវ ិ្ ហីរាបសមួ្យណដហីមបែហីណដ្ះបរាយ
្រញ្្ទំាងអស់ណៅក្នុងបក រុងណនាះណទ	�ំនួសមកវញិ	សំណណហី ប្រ.មតិ	10	ជារាម
ញញាអនុញ្ញា តឱ្យ្រណ្ាស�្មន៍តដលកំពុង�ម្នះជាមួយន ល្ៃចំណាយណលហីលំណៅ
ដ្ឋា នតដលណកហីនណឡហីងក្់រពពក	ដ្ក់តដនកំណត់ប្រចំាឆា្នំ ណលហីការណកហីនណឡហីងន ល្ៃ�ួល	
្រណ្ាស�្មន៍្ឺមានណសរភីាពក្នុងការនំាមកនូវភាពណសមាហីគ្្ន ចំណោះលំណៅដ្ឋា ន	
ណដ្យធានាថា	អ្នក�ួលមានការការោរប្រឆំាងនឹងការណកហីនណឡហីងន ល្ៃ�ួលដ៏ខ្ស់		
បស្រណពលតដលមាចា ស់ផ្ះទទួលបានអបរាបបាក់បតឡ្់រមកវញិណដ្យបតឹមបតរូវជាមួ
យនិងកំណណហី នប្រចំាឆា្នំ សមបស្រ

អ្នកណបាះណឆា្ន តបានលឺទឡ្ហីករណ៍ភ័ន្បចឡជំាណបចហីនអំពហីសំណណហី ប្រជាមតិ	10។	
កំុណ�ឿការវាយប្រហារនានា។	រា�ហីវកមមា	Wall	Street	ដូចជា	Blackstone	
តដលជា្់រោក់ព័ន្ធនិង	Donald	Trump	បានចំណាយរា្់រលានដុលាលៃ រណដហីមបែហីប្រ
យុទ្ធប្រឆំាងនឹងវធិានការណនះ	ពហីណបោះពួកណ្ភ័យខាលៃ ចថា	វានឹងកាត់ផលចំណណ
ញជាណបចហីនតដលពួកណ្រកបានពហីការលក់ផ្ះរា្់រោន់តដលពួកណ្រងឹអូសបាន	
ពួកណ្មិនខាវ យខវល់ថា	ប្រួរារ	California	កំពុងបតរូវបាន្៉រះទង្គិចណដ្យន ល្ៃ�ួ
លខ្ស់ណឡហីយ។	វា្ឺដល់ណពលតដលបតរូវណបកាកឈរសបមា្់រលំណៅដ្ឋា នតដលអាច
ទិញបាន	និងប្រឆំាងនឹងពួកមហាណសដឋាហី	Wall	Street	និងមាចា ស់ផ្ះរា�ហីវកមមាតដ
លណលាភលន់ណ�ហីយណដ្យការណបាះណឆា្ន តបាទ/ចាសសំណណហី ប្រ.មតិ	10។
សំណណហី ប្រ.មតិ	10	្ឺជាវធិានការមានកបមិតមួយតដលណ ល្ៃហីយត្រណៅនិងសំណួរមួយ៖	
នរណាសណបមចចិត្ណលហីណគ្លនណោបាយលំណៅដ្ឋា ន—្រណ្ាស�្មន៍ក្នុងតំ្រន់	
ឬផលប្រណោ�ន៍ពិណសសរ្រស់	Sacramento	និងអ្នកវនិិណោ្ណលហីអចលនបទព្យដ៏
មានអនុភាព?	វាមិន្រណងកហីតណគ្លនណោបាយលំណៅដ្ឋា ន្មាហី	វាបគ្ន់តតអនុញ្ញា តឱ្យ្រ
ណ្ាស�្មន៍ក្នុងតំ្រន់—តដលណៅណកៀកនឹងប្រជា�នជាង—សណបមចចិត្ណលហីអវហីតដ
លបានផលល្អ្ំរផុតសបមា្់រពួកណ្្ុ៉រណណាណ ះ។	វា្ឺដល់ណពលតដលណយហីងមានអំណាច
ក្នុងការណដ្ះបរាយ្រញ្្នានាននភាពគ្មា នផ្ះសតមបែង	និងន ល្ៃ�ួលក្់រពពកណៅក្នុងស
�្មន៍ផ្្ល់ខលៃួនរ្រស់ណយហីងណ�ហីយ។
្ិលានុ្រដ្ឋា យិកា	California,	ប្រូ្រណបងៀន,	មនុស្សចាស់�រា,	
ពលករមានការប្្់រប្ង	តដលរមួមានបក រុមប្ឹរកសារដឋា	ស�ភាពអន្រជាតិនិ
ណោ�ិកខាង្រណបមហីណសវា (Employees International Union (SEIU)	
អ្នកគំ្ោរលំណៅដ្ឋា ន	បក រុមសិទ្ធិសុហីវលិ	បក រុម្រពវ�ិត	និងអ្នកតដលតផ្នកណលហី�ំណនឿ	និ
ងអង្គការដនទណទៀតតដលអ្នកទុកចិត្ណស្នហីសំុការគំ្បទណលហី	សំណណហី ប្រជាមតិ	10។	
ចូរចងចំាថា	សំណណហី ប្រ.មតិ	ដ្់រការោរអ្នក�ួល។
ទទួលអង្គណ�តុអំពហី	សំណណហី ប្រជាមតិ	10	៖		
www.VoteYesOnProp10.org

ZENEI CORTEZ,	ស�ប្រធាន
សមា្ម្ិលានុ្រដ្ឋា យិកា	California
NAN BRASMER,	ប្រធាន
សម័្ន្ធ	California	សបមា្់រពលរដឋាអាណមរកិតដលចូលនិវត្ន៍
ELENA POPP,	នាយកប្រតិ្រតិ្
្រណ្ាញការោរការ្រណណ្ញណចញ
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ពប ើ្កអំណាចរដ្ឋា ភបិាលមលូដ្ឋា ន ណ�ើម្ើអនម័ុតការប្រ្់រប្រ្ 
ការជលួលអចលនប្រព្យលំណៅដ្ឋា ន។

លក្ខន ្កិៈផ ្ចួណផ ្ើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

10
★ ទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ10 ★

★ ការណ្លហីយ្រដិណសធណៅណ�ហីទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ10 ★
កំុឱ្យណ្្ំរភាន់ណដ្យផលប្រណោ�ន៍ពិណសសរា�ហីវកមមាប្រឆំាងនឹងសំណណហី
ប្រជាមតិ	10។	ណ្រហីពួកណ្ចង់�ួយអ្នក�ួលឲ្យមានលទ្ធភាពក្នុងការ�ួលផ្ះ	
តដលជាណសចក្ហីបតរូវការមូលដ្ឋា នរ្រស់មនុស្សCalifornia	នឹងមិនស្ថិតក្នុងវ្ិរតិ្លំណៅ
ដ្ឋា នត្រ្រណនះណឡហីយ។	ណ វ្ហីរាមបបាក់៖	ផលប្រណោ�ន៍អចលនបទព្យតដលមានស្ុកសម្្ភ	
មាចា ស់រា�ហីវកមមា	និងអ្នកវនិិណោ្	Wall	Street	បានទទួលផលចំណណញពហី	
ប្រព័ន្ធ្រចចាុ្របែន្នជាណបចហីនទស្សវត្សរម៍កណ�ហីយ។	រា�ហីវកមម្ា ំៗទំាងណនះតណមលៃហីងន ល្ៃ�ួលពហី
រដង	ឬ្រហីដងណដ្យឥតណអៀនខាមា ស	ពហីណបោះពួកណ្អាចណ វ្ហីត្រ្រណនះណដ្យរចួខលៃួនបាន	
ពួកណ្រកបានផលចំណណញដ៏ណបចហីនពហីវ្ិរតិ្លំណៅដ្ឋា នតដលពួកណ្បាន�ួយ្រណងកហីន។	
គ្មា នចមងាល់ណទតដលថា	ពួកណ្មិនចង់ណដ្ះបរាយវា!
លតើនរ�ាគាំបទសំល�ើបប.មតិ 10?	អង្គការមិនតសវងរកបបាក់ចំណណញ	ប្រូ្រណបងៀន	
្ិលានុ្រដ្ឋា យិកា	អ្នកចូលនិវត្ន៍	ពលករ	បក រុមតផ្អកណលហី�ំណនឿ	អ្នកគំ្ោរលំណៅដ្ឋា ន	
និង្ណ្រក្សប្រជា្ិ្រណតយ្យ	California	ទំាងអស់គ្្ន ណស្នហីសំុឱ្យ	បាទ/ចាស	
ពហីណបោះតតសំណណហី ប្រ.មតិ	ដ្់រណនះការោរអ្នក�ួល។
អ្នក�ួល	និងមាចា ស់ផ្ះ្ួរតតណបាះណឆា្ន តបាទ/ចាស	ណដហីមបែហីរកសា្រណ្ាស�្មន៍ឱ្យ	
រងឹមំា។	វាអាចឱ្យប្រជាន�នតដលកំពុងណ វ្ហីការ—ប្រូ្រណបងៀន	អ្នកពនលៃត់អ ្្គហីភ័យ	
្ុរ ្្គលិកត្ទំារយៈណពលយូរអតងវង	្ុរ ្្គលិកហាងលក់ណប្ឿងណទស—្រន្រស់ណៅក្នុង្រ
ណ្ាស�្មន៍តដលពួកណ្្រណបមហីការ	បស្រណពលតដលពួកណ្អាចមានលទ្ធភាពក្នុងកា
រ្ំរណពញតបមរូវការមូលដ្ឋា នដូចជាអាហារនិងការត្ទំាកូនជាណដហីម	មាចា ស់ផ្ះរា�ហីវកមមា
តដលណលាភលន់កំពុង្រងំ្�នមានពិការភាព	និងមនុស្សចាស់ជាណបចហីនតដលមានបបាក់
ចំណូលណ្រឱ្យណប�ហីសណរសី	រវាងន ល្ៃ�ួល	ឬថា្នំ ណពទ្យ	ណ�ហីយពួកណ្កំពុង្រងំ្បក រុមប្រួរារ
តដលមានបបាក់ចំណូលទា្រជាណបចហីនណទៀតធាលៃ ក់ចូលណៅក្នុងភាពគ្មា នផ្ះ	
សតមបែង—តដលជាវ្ិរតិ្ននន ល្ៃចំណាយណកហីនណឡហីង។

សំណណហី ប្រ.មតិ	10	មិនផ្ល់អាណតិ្ដល់ចបា្់រ្មាហី	ឬការោិ្ិ្រណតយ្យសបមា្់រស�្មន៍
ទំាងឡាយណឡហីយ—វាបគ្ន់តតផ្ល់ឱ្យអ្នក	ក្នុងនាមជាប្រជា�ន	នូវអំណាចក្នុងការអភិវឌ្ឍ
ណគ្លនណោបាយប្្់រប្ងន ល្ៃ�ួលសបមា្់រស�្មន៍រ្រស់អ្នក្ុ៉រណណាណ ះ។	ប្រជា�នឈ្នះ	
មិនតមនជាផលប្រណោ�ន៍ពិណសសតដលណលាភលន់ណនាះណទ។	ន ល្ៃ�ួល្ឺខ្ស់ខាលៃំ ងតមនតទន!	
បាទ/ចាស៎	ណលហីសំណណហី ប្រជាមតិណលខដ្់រណដហីមបែហីការោរអ្នក�ួល។
ទទួលបានការគំ្បទពហី្ណ្រក្សប្រជា្ិ្រណតយ្យ	California;	
សមា្ម្ិលានុ្រដ្ឋា យិកា	California;	លំណៅដ្ឋា ន	California;	
សមព័ន្ធន្រ្ូរនហីយកមមាជាតិ;	ACLU	នន	California;	មូលនិ្ិត្ទំាសុខភាព	AIDS;	
មាចា ស់អចលនបទព្យសបមា្់រលំណៅដ្ឋា នមានតមាលៃ ភាព	និងលមាមអាចចំណាយបាន;	
អ្នក្ូររ្ូរ	និង�ំនួញរមួសម័្ន្ធ	36;	ស�ភាព្ុរ ្្គលិកណសវាកមមាអន្រជាតិ	(SEIU);	
ស�ព័ន្ធរដឋាអាណមរកិ,	្ុរ ្្គលិកណខាន ហ្ី	និង្ុរ ្្គលិកបក រុង	(AFSCME);	បក រុមប្ឹរកសាភិ
បាលពលករកណ្ាលននណខាន ហ្ី	Humboldt	និង	Del	Norte	AFL-CIO;	មូលនិ
្ិ�ំនួយតផ្នកចបា្់រតំ្រន់�ន្រទ	California;	ម�្ឈមណ្ឌ លភា្ខាងលិចស្ហីពហីចបា្់រ	
និងភាពបកហីបក;	្រណ្ាញសកមមាភាពជាតិ-ឡូសណអនត�ណលស;	សម័្ន្ធណ ្្នរសមុបទកណ្ា
លរ្ួររមួសបមា្់រណសដឋាកិចចាអាចបទបទង់បាន;	និងអង្គភាពអ្នក�ួលទូទាត់រដឋា។
www.VoteYesOnProp10.org

ERIC C. HEINS,	ប្រធាន
សមា្មប្រូ្រណបងៀនរដឋា	California
REV. WILLIAM D. SMART,	JR.,	ប្រធាន,	សន្និសហីទភាពជាអ្នកដឹកនំាប ហ្ីណសៀ្ន
ភា្ខាងតបូែងនន	California	ភា្ខាងតបូែង
ROXANNE SANCHEZ,	ប្រធាន
SEIU	California

សំណណហី ប្រ.មតិ	10	្ឺបានណ វ្ហីឲ្យខូចខាតណ�ហីយនឹងណ វ្ហីឱ្យវ្ិរតិ្លំណៅដ្ឋា នរ្រស់ណយហី
ងកាន់តតអាបកក់ណឡហីងត្មណទៀត។	ណបាះណឆា្ន តប្រឆំាង
•	 សំណណហី ប្រ.មតិ	10	៖	អាបកក់សបមា្់រមាចា ស់ផ្ះ្រចចាុ្របែន្ន	និងអនា្ត
“សលំ�ើបបជាមតិ 10 អាចលធវើឱ្យប៉ះពា�់ដ�់ម្ចាស់ផ្ទះលដោយផ្�់អំនាចដ�់ការិ
យាធិបលតយ្យរបស់រដ្ឋាភិ្ា�្្ីដដ�អាចបញ្ាម្ចាស់ផ្ទះពីអវីដដ�ពួកគាត់អាច 
លធវើ ឬមិនអាចលធវើចលំពោះ�ំលនៅដ្ឋានឯកជនរបស់ពួកលគ។ វាអាចលធវើឱ្យផ្ទះកាន់ដតលឡើ
ងថ្្សបមាប់អនកទិញកននុងលព�អនាគត លហើយប៉ះពា�់ដ�់បកុមបគួសារដដ�កំពុ
ងព្យាយាមទិញផ្ទះជាល�ើកដំបូងរបស់ពួកលគ។”—Stephen	White,	ប្រធាន,	
សមា្មភា្ន ក់ងារអចលនបទព្យ	California។
•	 សំណណហី ប្រ.មតិ.	10	៖	អាបកក់សបមា្់រអ្នក�ួល
“អនកជួ�រាប់មុឺននាក់ រួមទាំងមនុស្សចាស់ និងអនកលផ្សងលទៀត ដដ�មានប្ាក់ចំ�ូ 
�ល្រ អាចបតវូ្ានបង្ំឱ្យលចញពីអាផាត់មិន និងប�្ាសហគមន៍របស់ពួកលគ 
លបកោមសំល�ើបប.មតិ. 10, ដដ�អនុញ្ញាតឱ្យ ម្ចាស់ផ្ទះសាជីវកម្ដដ�មានបទព្យស្នុក
ស្ម្ភដបបក្ាយអាផាត់មិនលទៅជាខុនដូ និងជ�ួសបមាប់ការវិស្សមកា�រយៈលព�ខ្ី។ 
វានលឹងបលង្កើនថ្្ជួ� និងលធវើឱ្យកាន់ដតពិ្ាកដសវងរក�ំលនៅដ្ឋានតថម្សមរម្យ។” 
—Alice	Huffman,	ប្រធាន,	សន្និសហីទរដឋា	California	NAACP
ណទចំណោះ	10—្ុណវ្ិរតិ្ណបចហីនណពកណ�ហីយ៖
•	 អនុញ្ញា តឱ្យមាន្រទ្រញញាតិ្ននផ្ះរ្រស់ប្រួរារតូច
សំណណហី ប្រ.មតិ	10	ទុកជានិរាករណ៍នូវការការោរតដលមាចា ស់ផ្ះបានរកីរាយរ
យៈណពលជាង	20	ឆា្នំ 	និងអនុញ្ញា តឱ្យរដ្ឋា ភិបាលកំណត់តនមលៃសបមា្់រផ្ះប្រួរារ
តូចតដលជាកមមាសិទ្ធិឯក�ន	ណដ្យប្្់រប្ងតនមលៃតដលមាចា ស់ផ្ះអាច�ួលបាន—
ឬសូមបែហីតតតនមលៃ�ួល្រន្្់រ។	សំណណហី ប្រ.មតិ	10	អាចនំាឲ្យអ្នកណ វ្ហីការក្នុងការោិ
ល័យ្ិតន ល្ៃពហីមាចា ស់ផ្ះសបមា្់រការមិនដ្ក់ផ្ះរ្រស់ពួកណ្�ួល
•	 ណ វ្ហីឲ្យអ្នកណ វ្ហីការក្នុងការោិល័យទទួល្រនុ្កផ្ះ
សំណណហី ប្រ.មតិ	10	ដ្ក់បក រុមប្ឹរកសាភិបាលការ�ួលចំនួន	539	នាក់	
ឱ្យទទួល្រនុ្កលំណៅដ្ឋា ន	ណដ្យផ្ល់អំនាចគ្មា នតដនកំណត់ដល់ទហីភា្ន ក់ងាររ
ដ្ឋា ភិបាលក្នុងការ្រតន្ថមន ល្ៃណលហីលំណៅដ្ឋា ន	ជាចុងណបកាយណដ្យ្រណងកហីនន ល្ៃ�ួល	
និងណ វ្ហីឱ្យផ្ះ	និងអាផ្ត់មិនកាន់តតន ល្ៃ។	បក រុមប្ឹរកសាភិបាលទំាងណនះអាចមានអំ
ណាចគ្មា នតដនកំណត់ក្នុងការកំណត់បបាក់តខ	និងអត្ថប្រណោ�ន៍រ្រស់ពួកណ្	
ខណៈណពលតដល្រតន្ថមន ល្ៃផ្ះកាន់តតខ្ស់ណៅដល់អ្នក�ួលផ្ះ
•	 ណ វ្ហីឲ្យអ្នក្រង់ពន្ធប្រឈមនិងហានិភ័យរា្់រលានចំណោះតនមលៃផលៃូវចបា្់រ
ប្រសិនណ្រហីមាចា ស់ផ្ះ	អ្នក�ួល	ឬអ្នកណបាះណឆា្ន តប្រឆំាងនឹងចបា្់រណៅ
ក្នុងតុលាការ	សំណណហី ប្រ.មតិ	10	តបមរូវឱ្យអ្នក្រង់ពន្ធ	California	

្រង់ន ល្ៃវកិកយ្របតបស្រចបា្់ររ្រស់	អ្នកឧ្រត្ថម្ភ។	អ្នក្រង់ពន្ធអាចនឹងជា
្់រគំ្ងក្នុងការ្រង់បបាក់រា្់រសិនលានដុលាលៃ រសបមា្់រវធិានការបោងដ៏អន់	
និងមានកំ�ុសដ៏ណបចហីនណនះ
•	 ្រតន្ថមរា្់រសិនលានណលហីន ល្ៃចំណាយ្មាហីៗណៅកាន់រដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន
អ្នកវភិា្ចបា្់រគ្មា ន្រក្សព័ន្ធរ្រស់រដឋានិោយថា	សំណណហី ប្រ.មតិ	10	អាច្រណងកហីន	
ន ល្ៃចំណាយសបមា្់ររដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា នរា្់រសិ្រលានដុលាលៃ រក្នុងមួយឆា្នំ 		ណ�ហីយនំាឱ្យរដឋាខាត្រង់បបាក់ចំណូលកាន់តតណបចហីនលានត្មណទៀត។	ណនះអាចនំា	
ឱ្យមានបបាក់តិចសបមា្់ររាលាណរៀន	និងណសវាសណ្ងា្គ ះ្រន្ាន់	កាត់្រន្ថយការរា	
ងសង់ផ្ះ្មាហី	និងការបាត់្រង់ការងាររាងសង់តដលមានបបាក់រា្់រោន់។
•	 ្រណងកហីនន ល្ៃផ្ះតដលមានបរា្់រ
ន ល្ៃណសវារដ្ឋា ភិបាល	និង្រទ្រញញាតិ្្មាហីនឹងផ្ល់ឱ្យមាចា ស់ផ្ះនូវការណលហីកទឹកចិត្តផ្នក
�ិរញញាវត្ថុដ៏្ំមួយណដហីមបែហី្រតមលៃងអចលនបទព្យ�ួលណៅជាអចលនបទព្យតដលទទួល
បានបបាក់ចំណណញកាន់តតណបចហីនដូចជាការ�ួលសបមា្់រវសិ្សមកាលរយៈណពល
ខលៃហី	ណដ្យ្រណងកហីនន ល្ៃចំណាយលំណៅដ្ឋា នតដលមានបរា្់រ	និងណ វ្ហីឱ្យ្់រអ្នក�ួលកាន់
តតពិបាកក្នុងការតសវងរកលំណៅដ្ឋា នតដលពួកណ្អាចមានលទ្ធភាព�ួលបាននា
ណពលអនា្ត
្រន្ាត់ណបកាម៖	សំណណហី ប្រ.មតិ	10	មាន្ុណវ្ិរតិ្ណបចហីនណពក	ណ�ហីយនឹងណ វ្ហីឱ្យវ្ិរតិ្
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ក្សនណោបាយនន	California	នឹងណបាះណឆា្ន តប្រឆំាងណលហីសំណណហី ប្រ.មតិ	10	ណៅ		
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G.I.	អាណមរកិ	ណវទិកា	California,	សម័្ន្ធអ្នកគំ្ោរមនុស្សចាស់	California,	
សន្និសហីទរដឋា	California	NAACP,	សមា្មភា្ន ក់ងារអចលនបទព្យ	
California,	សមា្មអា�ហីវកមមាត្រ្រប្រួរារ	California,	សមា្មអ្នក្រង់ពន្ធ	
Howard	Jarvis,	សភាោណិ�្កមមា	California,	កិចចាប្រ�ំុតុមូលអា�ិវកមមា	
California,	ការណបាះណឆា្ន តUnited	Latinos

ALICE A. HUFFMAN,	ប្រធាន
សន្និសហីទរដឋា	California	ននសមា្មជាតិសបមា្់រការរកីចណបមហីនរ្រស់ប្រជា�ន
តដលមានពណ៌សមបុែរ	(NAACP)
FREDERICK A. ROMERO,	ណម្រញ្្ការរដឋា
G.I.	អាណមរកិ	ណវទិកា	California
STEPHEN WHITE,	ប្រធាន
សមា្មភា្ន ក់ងារអចលនបទព្យ	California
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ តម្ រូវឲ្យបុគ្គលិករថយន្តពេទ្យបន្ទា ន់អាសន្នផ្្នកវស័ិយឯកជនពអាយពៅមបចំា
ការទទលួទរូស័េទាក្នងុកឡំងុពេលសមរាកព្វើការ។ លបុបំបាតទ់នួំលខសុមត រូវនិ
ពោជក្ួយចំនួន។ លក្ខន្តិកៈ្្តួចព្្តើ្។11

ចំណងពជើង និងពសចក្ើសពង្ខប្្ូវការ  បានពរៀបចំពោយអគ្គព្ធាវ ី

ជើវមបវត្តិ
ការដឹកជញ្នូខាងពវជស្ាមស្តមរាអាសន្ន 911
រថយន្តសង្គ្រ ោះបន្ទា ន់ផ្តល់ការថថទំា និងការដឹកជញ្ជូនថផនែកងេជ្សាសស្ត
កនែនុងសរាអាសននែ ។ ជៅជេលទូរេ័េ្ទជៅ 911 េម្រាប់�ំនួយជវ�្ជសាម្េ ្
រថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់មួយនឹងម្្រូវបានបញ្ជូនជៅទើតំាងជន្ោះ។ (ជាទូជៅ 
រថយន្េន្ល្់អគរិភ័យមូលដ្ឋា នមួយក៏ម្្រូវបានបញ្ជូនជៅជាមួយដែរ)។ 
ជៅកដន្លងជកើ្ជេ្ុ ម្ក រុមការគ្រផ្ល់ការេយាបាលែល់អ្នក�ំងឺ។ 
ម្បេិនជបើចំាបាច់ ម្ក រុមការគ្រែឹកអ្នក�ំងឺជៅកាន់មន្ទើរជេទ្យដែលជៅ�ិ
្បំផុ្។ (រថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ក៏ផ្ល់ការែឹក�ញ្ជូនករណើ មិនបន្្ទ ន់ 
ែល់មន្ទើរជេទ្យ ឬការយិាល័យម្គរូជេទ្យដែរ ជៅជេលដែលអ្នក�ំងឺម្្រូវការការ
េយាបាល ឬការជ វ្ើជ្េ។្ ) 
រថយន្តសង្គ្រ ោះបន្ទា ប់ភាពងសរើនស្រូេបានសប្ិប ្្តិការងោយសក រុមហ៊នុនឯក
ជន។ ម្ក រុមេុ៊នឯក�នកាន់កាប់ និងម្ប្ិប្ិ្ការរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ភាគជម្ចើ
នជៅរែឋា California។ េួកជគផ្ល់ម្បដេល 75% ននការែឹក�ញ្ជូនតាមរថយ
ន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ទំាងអេ់។ ក្នុងករណើ  25 ភាគរយ ជផសេងជទៀ្ ន្យកដ្ឋា នេ
ន្ល្់អគរើភ័យមូលដ្ឋា នរានរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ផ្្ទ ល់ខ្លួន និងែឹក�ញ្ជូនអ្នក�ំ
ងឺជៅកាន់មន្ទើរជេទ្យជដ្យខ្លួនឯង។
ការង វ្ើដំង�ើ រតាមរថយន្តសង្គ្រ ោះបន្ទា ន់ភាគងសរើនស្រូេបង់ថថលៃងោយសក រុ
មហ៊នុនធាន្រ៉ាប់រងសនុខភាព។ ចបាប់រែឋា្ម្មរូវឱ្យរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ែឹ
កអ្នក�ំងឺទំាងអេ់ េូម ើ្ដ្អ្នក�ំងឺដែលមិនរានការធាន្រ៉ាប់រងេុខភាេ 
និងមិនអាចបង់នថ្លបានក៏ជដ្យ។ ជទាោះជាយា៉ា ងណា ក្នុងករណើ ភាគជម្ចើន កា
រធាន្រ៉ាប់រងជចញនថ្លេម្រាប់ការជ វ្ើែំជណើ រតាមរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់។ ជលើ
េេើរភាគបើននការជ វ្ើែំជណើ រតាមរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់គឺេម្រាប់អ្នក�ំងឺដែ
លរានការធាន្រ៉ាប់រងរបេ់រដ្ឋា ភិបាល ែូចជា Medicare និង Medicaid 
(ដែលជគសារ ល់ថាជា Medi-Cal ជៅក្នុងរែឋា California) ។ ម្បដេល 20 ភា
គរយននការជ វ្ើែំជណើ រគឺេម្រាប់អ្នក�ំងឺដែលរានធាន្រ៉ាប់រងេុខភាេពាណិ
�្ជកម្ម ជាទូជៅជាធាន្រ៉ាប់រងដែលជគទទួលបានតាមរយៈការគ្ររបេ់េួកជគ។ 
ការជ វ្ើែំជណើ រជផសេងជទៀ្គឺេម្រាប់អ្នក�ំងឺដែលគ្្ម នធាន្រ៉ាប់រង។
ធាន្រ៉ាប់រងពា�ិជ្កម្មបង់ថថលៃសសរាប់ការង វ្ើដំង�ើ រតាមរថយន្តសងរគ្
ងរោះបន្ទា ន់ងសរើនជាងធាន្រ៉ាប់រងរបស់រោឋា ភិបាល។ ការចំណាយជាម្្យម

េម្រាប់ការជ វ្ើែំជណើ ររថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ជៅរែឋា California គឺម្បដេល 
$750 ែុល្្ល រ។ Medicare និង Medi-Cal បង់ម្បាក់ឱ្យម្ក រុមេុ៊នរថយន្
េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់េំរប់ការជ វ្ើែំជណើ រនើមួយៗ។ Medicare បង់ម្បាក់ម្បដេល 
$450 ែុល្្ល រក្នុងមួយជ�ើងជេើយ Medi-Cal ចំណាយម្បដេល $100 
ែុល្្ល រក្នុងមួយជ�ើង។ ជាលទ្ធផល ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ខា្បង់
ម្បាក់ក្នុងការែឹក�ញ្ជូនអ្នក�ំងឺ Medicare និង Medi-Cal ។ ម្ក រុមេុ៊នរថ
យន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ក៏ខា្បង់ម្បាក់ ជៅជេលដែលេួកជគែឹកអ្នក�ំងឺដែលគ្្ម
នធាន្រ៉ាប់រង។ ជនោះជដ្យសារដ្អ្នក�ំងឺទំាងជនោះជាទូជៅមិនរានលទ្ធភាេ
បង់ម្បាក់េម្រាប់ការជ វ្ើែំជណើ រទំាងជនោះបានជទ។ ជែើម ើ្ប៉ាោះប៉ាូវចំជពាោះការបា្់
បង់ទំាងជនោះ ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់គិ្ម្បាក់អ្នក�ំងឺជដ្យជម្បើធា
ន្រ៉ាប់រងពាណិ�្ជកម្ម ដែលរាន្នម្លខ្ពេ់ជាងការចំណាយជាម្្យមេម្រា
ប់ការជ វ្ើែំជណើ រតាមរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់។ ជាម្្យម ម្ក រុមេុ៊នធាន្រ៉ាប់រង
ពាណិ�្ជកម្មបង់ម្បាក់ចំនួន $1,800 ែុល្្ល រក្នុងមួយជ�ើង គឺជម្ចើនជាងជទវែង
ននការចំណាយេម្រាប់ការជ វ្ើែំជណើ រតាមរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់។

ឧសសាហក្្មរថយន្តសព្គ្្គ ោះបន្ទា ន់
ងោន ើ្ងសជើសអនែកផ្តល់ងសវារថយន្តសង្គ្រ ោះបន្ទា ន់។ ទើភា្ន ក់គ្រជខាន ើ្ដបង
ដចកជខាន ើ្ជៅជា្ំបន់មួយចំនួន។ ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ដែលម្្រូ
វបានជម្�ើេជរ ើេឱ្យបជម្មើ្ំបន់នើមួយៗរានេិទ្ធិផ្្ច់មុខក្នុងការជ ្្លើយ្បជៅ
នឹងការទូរេ័េ្ទជៅម្គ្អាេន្នទំាងអេ់ជៅក្នុង្ំបន់ជន្ោះ។ ម្ក រុមេុ៊នជន្ោះរក
ម្បាក់ចំណូលជដ្យការម្បមូលម្បាក់េើម្ក រុមេុ៊នធាន្រ៉ាប់រងរបេ់អ្នក�ំងឺ ។ 
ជាផលម្្ឡប់ ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់បង់ម្បាក់ជៅឱ្យជខាន ើ្ជែើម ើ្
ផ្ល់ជេវារថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ជៅក្នុង្ំបន់ជន្ោះ។ ជខាន ើ្ ជាទូជៅ ជម្�ើេ
ជរ ើេម្ក រុមេុ៊នេជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់តាមរយៈែំជណើ រការជែញនថ្លដែលរានលកខេណៈ
ម្បកួ្ម្បដ�ងមួយ។ ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ជែញនថ្ល ជដ្យផ្ល់ជេ
វាដែលរានលកខេណៈម្បកួ្ម្បដ�ង—ឧទាេរណ៍ ជ ្្លើយ្បឱ្យបានជម្ចើនបំផុ
្ជៅនឹងការជៅទូរេ័េ្ទម្គ្អាេន្ន 911 ក្នុងរយៈជេលកំណ្់ណាមួយ—
និងការបង់ម្បាក់ដែលរានលកខេណៈម្បកួ្ម្បដ�ងេម្រាប់ជខាន ើ្ជន្ោះ។ ជខា
ន ើ្ជម្�ើេជរ ើេយកការផ្ល់�ូនល្អបំផុ្ និងចុោះេ្្ថជលខាជលើកិច្ចេនយារយៈ
ជេលជាជម្ចើនឆ្្នំ ជាមួយម្ក រុមេុ៊នជន្ោះ។
កិរ្ចសនយារថយន្តសង្គ្រ ោះបន្ទា ន់មជូលោឋា នឆលៃនុោះបញ្្ចំ ងពើការរំណាយកនែនុង
ឧសសាហកម្មងៅ្ំបន់ងន្ោះ។ ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ជេ្នើឱ្យរាន

• ជ វ្ើចបាប់ការគ្រផ្ល់េិទ្ធិែល់និជយា�ិ្ជ វ្ើការជរា៉ា ង 
េម្រាកេើការគ្រេម្រាប់បរជិភាគ និងេម្រាក ជដ្យមិនជៅ 
ម្បចំាការទទួលទូរេ័េ្ទដែលមិនទាក់ទងនឹង និជយា�ិ្ខាង
ឡានជេទ្យេជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ ក្នុងវេ័ិយឯក�ន។ ជ វ្ើនិយ័្កម្មជេ
លជវល្ននការេម្រាកបរជិភាគ េម្រាប់បុគរលិកទំាងជនោះ។ 

• លុបបំបា្់ ការទទួលខុេម្្រូវរបេ់ និជយា�ក-ក្នុងេកម្មភាេ
ដែលជៅមិនទាន់េជម្មចជៅនថងៃ ឬបន្្ទ ប់េើនថងៃទើ 25 ដខ្ុល្ 
ឆ្្នំ  2017-ចំជពាោះការរជំល្ភចបាប់ដែលរានម្សាប់ទាក់ទង
នឹងការេម្រាកជៅកដន្លងការគ្រ។ ្ម្មរូវជអាយនិជយា�កផ្
ល់ការបណុ្ោះបណ្ាលទាក់ទងនឹងម្េឹ្ិ្ការអាេន្នមួយចំនួន 
ការបគ្កា រអំជេើេឹងសា និងេុខភាេផ្លូវចិ្្ និងេុខុរាលភាេ។ 

• ្ម្មរូវឱ្យនិជយា�កផ្ល់ែល់បុគរលិកនូវជេវាេុខភាេផ្លូវចិ្្
មួយចំនួន។

ពសចក្តើសពង្ខបការវាយតម្ម្នការវភិាគរបស់អ
ង្គ នើតបិញ ្ញត្តមិន្លប៉ោះពាល់សារពេើេន្ធសទុ្ធមនរោឋា  
ភបិាល្ូលោឋា ន និងរដឋា៖
• ទំនងជាផលម្បជយា�ន៍សារជេើេន្ធជៅរដ្ឋា ភិបាល 
ក្នុងមូលដ្ឋា ន (ជៅក្នុងទម្មង់រាន្នម្ល ទាបនិង 
ទទួលម្បាក់ចំណូលខ្ពេ់) អាចរានចំនួន រប់េិបល្នែុល្្ល
រជាជរៀងរល់ឆ្្នំ ។

ការវភិាគពោយអ្នកវភិាគអង្គនើតបិញ ្ញត្តិ

អ ្្ថបទថនេធិានការងនោះអាររកង�ើញងៅងលើងគហទំព័រ របស់រដឋាងលោ្ិការ  
http://voterguide.sos.ca.gov ។
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វភិាគពោយអ្នកវភិាគអង្គនិតបិញ ្ញត្ត ិ បន្ត

កិច្ចម្េមជម្េៀងេ្ើេើជេលជវល្ជ ្្លើយ្ប និងកម្មិ្ននការបង់ម្បាក់ឱ្យជខា
ន ើ្ដែលដែលនឹងទទួលបានផលចំជណញេម្រាប់អា�ើវកម្មរបេ់ខ្លួន។ 
ក្នុងការជ វ្ើការជែញនថ្ល េួកជគគណន្ថាជ ើ្វានឹងម្្រូវចំណាយប៉ាុន្្ម នក្នុងការផ្
ល់ជេវារថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ជៅក្នុង្ំបន់ជន្ោះ និងជ ើ្េួកជគនឹងរកម្បាក់ ម្បាក់ចំណូលបានប៉ាុន្្ម ន។ ជាលទ្ធផល វាអាម្េ័យជលើភាេចម្ម រុោះននម្បជភទ
ធាន្រ៉ាប់រងជៅក្នុង្ំបន់ជន្ោះ។ ការចូលរមួជចញនថ្លខ្ពេ់របេ់អ្នក�ំងឺជាមួយ
ម្ក រុមេុ៊នធាន្រ៉ាប់រងឯក�នរានន័យថាេួកជគនឹងរកម្បាក់ចំណូលបាន 
ជម្ចើន។ ការចូលរមួជចញនថ្លខ្ពេ់របេ់អ្នក�ំងឺដែលរានធាន្រ៉ាប់រងរដ្ឋា ភិ
បាល ឬគ្្ន ធាន្រ៉ាបរង រានន័យថាេួកជគនឹងរកម្បាក់ចំណូលបាន្ិច។ 
ងដើម ើ្ងឆលៃើយ្បបានឆាប់រហ័ស រថយន្តសង្គ្រ ោះបន្ទា ន់ភាគងសរើនមិនស្រូ
េបានទនុកងៅទើតំាងអរិថ្ន្តយ៍ងទ។ ខុេេើម្ក រុមេន្ល្់អគរើភ័យដែលរង់ចំាទូ
រេ័េ្ទេំុ�ំនួយេជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ជៅទើតំាងអចិន្ន្យ៍ ម្ក រុមបុគរលិកេជ្គ្រ ោះប
ន្្ទ ន់ភាគជម្ចើនម្្រូវម្បចំាការជៅទូទំាងទើម្ក រុង ឬ្ំបន់ជែើម ើ្រងចំាការជៅទូ
រេ័េ្ទម្គ្អាេន្ន 911 ។ បន្្ទ ប់េើទទួលបានការជៅទូរេ័េ្ទ 911 ជេើយ 
រថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ដែលជៅ�ិ្បំផុ្ម្្រូវផ្ល់ការជ ្្លើយ្ប រ ើឯម្ក រុមកា
រគ្រេជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ជផសេងជទៀ្ជៅក្នុងទើតំាងជន្ោះ ម្្រូវជរៀបចំេម្មរួលទើតំា
ងឈរជ�ើងជឡើងវញិជែើម ើ្ជម្្ៀមជ ្្លើយ្បជៅនឹងការជៅ 911 បន្្ទ ប់។ 
ការអនុវ្្ជនោះ—ដែលជគជៅថា "ការដចកប៉ាុេ្ិ៍"អនុញ្ញា ្ឱ្យម្ក រុមេុ៊នផ្
ល់ជេវារថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់បំជេញតាម្ម្មរូវការេ្ើេើជេលជវល្ជ ្្លើយ
្ប ដែលដចងជៅក្នុងកិច្ចេនយារបេ់ខ្លួន ខណៈជេលដែលេួកជគជម្បើម្ក រុ
មការគ្ររថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់្ិចជាងការម្បចំាការជៅទើតំាងអចិន្ន្យ៍ 
ដែលនំ្ឱ្យរានការចំណាយរមួទាប។

អ្នកបពចចេកពទសពវជស្ាមស្តសព្គ្្គ ោះបន្ទា ន់ 
និងភា្ន កគ់្រគលិានសព្គ្្គ ោះ
Californiaអនែកបងរ្ចកងទសងេជ្សាសស្តសង្គ្រ ោះបន្ទា ន់ 
និងភានែ ក់គ្រគិលានសង្គ្រ ោះ ។ រានអ្នកបជច្ចកជទេជវ�្ជសាម្េេ្ជ្គ្រ ោះប
ន្្ទ ន់ (EMT) ចំនួន 17000 ន្ក់ និងនិងភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះ ជៅរែឋា 
California និងរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ម្បដេល 3600 ជម្គឿង។ អ្នកបច្
ជចកជទេជវ�្ជសាម្េេ្ជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ផ្ល់នូវ�ំនួយបឋម និងការដថទំាជវ�្ជ
សាម្េមូ្លដ្ឋា ន។ ភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះផ្ល់ការដថទំាេុខភាេកម្មិ្
ខ្ពេ់។ រថយន្ដេជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់រានបុគរលិកេើរន្ក់-អ្នកបជច្ចកជទេជវ�្ជសា
ម្េេ្ជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់េើរន្ក់ អ្នកបជច្ចកជទេជវ�្ជសាម្េេ្ជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់រា្ន ក់ 
និងភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះរា្ន ក់ ឬេើរន្ក់។ ម្ក រុមការគ្ររថយន្េជ្គ្រ ោះប
ន្្ទ ន់ ជា្ម្មតាជ វ្ើកាបូ្រជវនក្នុងរយៈជេល 12 ជរា៉ា ង។ 
អនែកបងរ្ចកងទសងេជ្សាសស្តសង្គ្រ ោះបន្ទា ន់ និងភានែ ក់គ្រគិលានសង្គ្រ ោះមួ
យរំនួនទទួលបានងសវាសនុខភាពផលៃជូេរិ ្្ត។ បុគរលិកជ ្្លើយ្បជម្គ្ោះអាេន្ន-
ែូចជាម្ន្ើប៉ាូលើេ ម្ក រុមេន្ល្់អគរិភ័យ អ្នកបជច្ចកជទេជវ�្ជសាម្េេ្ជ្គ្រ ោះ
បន្្ទ ន់ និងភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះ-ជាញឹកញាប់�ួបម្បទោះម្េឹ្ិ្ការណ៍ប៉ាោះ
ទងរិចផ្លូវចិ្្ក្នុងជេលជ វ្ើការគ្រ។ ទំាងជនោះរមួរានការរងរបួេទាក់ទងនឹង
ការគ្រ ជម្គ្ោះមេន្រយ្ម្មជា្ិ ជភរវកម្ម ឬជម្គ្ោះថា្ន ក់ពាក់េ័ន្ធនឹងកុរារ។ 
ជាលទ្ធផល មនុេសេដែលជ វ្ើការគ្រទំាងជនោះរានអម្តាខ្ពេ់នន�ំងឺបាក់េបា្ 
(PTSD) បាក់ទឹកចិ្្ និងការជ វ្ើអ្្ឃា្ជម្ចើនជាងមនុេសេទូជៅ។ និជយា
�កម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ជាជម្ចើនផ្ល់ការម្បឹកសាែល់បុគរលិកដែ
លបាន�ួបម្បទោះនឹងម្េឹ្ិ្ការណ៍រន្ធ្់។ និជយា�កខ្លោះក៏ផ្ល់នូវការអប់រេុំខ
ភាេ និងដផនការេុខភាេផ្លូវចិ្្ផងដែរ។
អនែកបងរ្ចកងទសងេជ្សាសស្តសង្គ្រ ោះបន្ទា ន់  និងភានែ ក់គ្រគិលានសង្គ្រ ោះមួ
យរំនួនទទួលបានការប�្តនុ ោះបណា្ត លបថន្ថម។ ម្ន្ើរែឋា ជដ្យេេការជា
មួយម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ឯក�ន ម្្រ្ួ េិនិ្្យការបណ្ដុ ោះបណា្ដ ល 
ជែើម ើ្�ួយែល់ អ្នកបជច្ចកជទេជវ�្ជសាម្េេ្ជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ 

និងភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះ ក្នុងការជ ្្លើយ្បជៅនឹងជម្គ្ោះមេន្រយ្ម្មជា
្ិ សា្ថ នភាេពាក់េ័ន្ធនឹងការបាញ់កំាជភ្លើងេកម្ម និងអំជេើជភរវកម្ម។ កាលៈ
ជទេៈទំាងជនោះ្ម្មរូវឱ្យរានការជ ្្លើយ្បជាេិជេេ-ែូចជាការយកអ្នក�ំងឺ
ដែលរងរបួេជចញេើ្ំបន់ដែលរានជម្គ្ោះថា្ន ក-មិនបានរមួបញ្ចូលជាដផ្នកមួ
យននការបណុ្ោះបណ្ាអ្នកបជច្ចកជទេជវ�្ជសាម្េេ្ជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ ឬការបណុ្ោះ

 បណ្ាភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះជទ។

ការឈប់សមរាកញំាអាហារ និងសមរាកការគ្រ
សមរាប់អ្នកបពចចេកពទសពវជស្ាមស្តសព្គ្្គ ោះបន្ទា ន់ 
និងភា្ន កគ់្រគលិានសព្គ្្គ ោះ
និងោជកស្រូេង វ្ើតាមរបាប់ការគ្ររបស់រដឋាស្តើពើការឈប់សសរាកញំា
អាហារ និងសសរាកការគ្រ។ និជយា�ករែឋា California ម្្រូវដ្អនុវ្្
តាមចបាប់ការគ្រជផសេងៗ រមួទំាងចបាប់េ្ើេើម្បាក់ឈ្នលួអប្បររារបេ់រែឋា 
ជរា៉ា ងអាចដែលអាចជ វ្ើការបាន េុខភាេ និងេុវ្្ថិភាេជៅកដន្លងជ វ្ើការ 
ការេម្រាកញំាអាហារ និងេម្រាកការគ្រ។ និជយា�កភាគជម្ចើនម្្រូវផ្ល់
ការេម្រាកញំាអាហារដែលមិនទទួលបានម្បាក់កនម្មរយៈជេល 30 ន្ទើ 
ក្នុងកំឡុងជេលននជវនជ វ្ើការនើមួយៗ និងការឈប់េម្រាកការគ្រ 10 
ន្ទើក្នុងរយៈជេល 4 ជរា៉ា ងម្ង។
ការឈប់សសរាក់ញំាអាហារ និងសសរាកការគ្រ របស់ អនែកបងរ្ច
កងទសងេជ្សាសស្តសង្គ្រ ោះបន្ទា ន់ និងភានែ ក់គ្រគិលានសង្គ្រ ោះ។ 
ជៅក្នុងការអនុវ្្ជាក់ដេង្ EMTs និងភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះ 
បត រូវស ្តិក ្នុងភារកចិ ្ច េម្រាប់រយៈជេលទំាងមួលននជវនរបេ់ខ្លួន ក្នុងករណើ ដែល
េួកជគទទួលបានការជៅទូរេ័េ្ទជម្គ្ោះអាេន្ន។ ជនោះរានន័យថាការេម្រាករ
បេ់េួកជគ�ួនកាលម្្រូវបានរខំានជដ្យការជៅទូរេ័េ្ទ 911 ។ េួកជគក៏អា
ចម្្រូវបានរខំានជដ្យេំជណើ ឱ្យជៅបូ្រទើតំាងឈរថ្មើដែរ។ ជាលទ្ធផល EMT 
និងភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះ ជាជរឿយៗមិនអាចជរៀបចំដផនការញំាអាហារ 
និងេម្រាកបានម្្ឹមម្្រូវជទ។ ទន្ទឹមនឹងជនោះដែរ រថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ភាគជម្ចើ 
នរានជវនជៅចជន្្ល ោះជេលននការជៅទូរេ័េ្ទជម្គ្ោះអាេន្ន។ (្ំបន់ម្ក រុងទំនង
ជារានជេលជវល្្ិចជាង្ំបន់�នបទ)។ ជាលទ្ធផល ម្ក រុមការគ្រដ្ងដ្រា
នជេលម្គប់ម្គ្ន់ក្នុងជវនរបេ់េួកជគជែើម ើ្ទទួលទានអាហារ និងេម្រាក ជបើ
ជទាោះបើជាេួកជគកំេុងទទួលការជៅទូរេ័េ្ទក៏ជដ្យ។ 
ងសរក្តើសងសមររបស់ ន្ុលាការន្ងពលថ្មើៗងនោះ្សមរូេឱ្យរាន 
"ងពលសសរាកេម្រាប់ EMT និង ភានែ ក់គ្រគិលានសង្គ្រ ោះ។ ជៅឆ្្នំ  
2016 ្ុល្ការកំេូលរែឋា California បានេជម្មចថា ការទទួលទូរេ័េ្ទ
ជៅជេលេម្រាកជនោះរជំល្ភបំពានចបាប់េ្ើេើការគ្ររបេ់រែឋា។ ផ្ទុយជៅវញិ 
និជយា�កម្្រូវផ្ល់ការេម្រាក ជេើយមិនរានការរខំាន ជបើជទាោះបើជារា
នករណើ អាេន្នជកើ្ជឡើងក៏ជដ្យ។ ជេចក្ើេជម្មចជនោះគឺជេវាកម្មេុវ្្ថិ
ភាេ Augustus v ABM។ ករណើ ជនោះពាក់េ័ន្ធនឹងេនិ្េុខឯក�នដែល
និជយា�ករបេ់េួកជគបាន្ម្មរូវឱ្យេួកជគជបើកវទិ្ុយទាក់ទងរបេ់េួកជគអំឡុ
ងជេលេម្រាក។ ្ុល្ការជនោះបានឱ្យម្ក រុមេុ៊នទូទា្់ម្បាក់ែល់េនិ្េុខ
ជដ្យសារដ្ការរជំល្ភបំពានជនោះ។ មុនជេលជេចក្ើេជម្មច Augustus 
ម្្រូវបានជ វ្ើជឡើងជន្ោះ EMT និងភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះបានដ្ក់ពាក្យបណឹ្
ងម្េជែៀងគ្្ន ជាជម្ចើនបឹ្ងម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ឯក�នទំាងជនោះ។ 
បណឹ្ងទំាងជនោះជៅេ្ថិ្ជម្កាមចំណា្់ការែដែល។ ចបាប់ការគ្រនិងការអ
នុវ្្ឧេសាេកម្មេម្រាប់េនិ្េុខឯក�នរានលកខេណៈម្េជែៀងគ្្ន នឹងចបា
ប់និងការអនុវ្្ឧេសាេកម្មេម្រាប់ EMT និងភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះ។ 
ជដ្យសារភាេម្េជែៀងគ្្ន ជនោះ វាហាក់ែូចជា ជេចក្ើេជម្មច Augustus 
នឹងអនុវ្្ផងដែរចំជពាោះអ្នកបជច្ចកជទេជវ�្ជសាម្េេ្ជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ 
និងភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះ ក្នុងជេលអន្គ្ែ៏ខ្លើខាងមុខ។ 

តបម រូវឲ្យ្រនុគ ្គលិករថយន្តណេទ្យ្រន្ទា នអ់ាសនផ្្ក្វសិយ័ឯកជនណអាយណៅប្រចំា 
ការទទលួទរូសេ័ទាក ្នុងកឡំនុងណេលសបរាកណ្វើការ។ លនុ្រ្ំរបាតទ់នំលួខនុសបត រូវនិ

ណោជកមយួចនំនួ។ លក្ខន ្តកិៈ្ ្តចួណ្ ្តើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ
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ការវភិាគពោយអ្នកវភិាគអង្គនើតបិញ ្ញត្ត ិ បន្ត

សណំ�ើ ប្រជាមតិ តបម រូវឲ្យ្រនុគ ្គលិករថយន្តណេទ្យ្រន្ទា នអ់ាសនផ្្ក្វសិយ័ឯកជនណអាយណៅប្រចំា 
ការទទលួទរូសេ័ទាក ្នុងកឡំនុងណេលសបរាកណ្វើការ។ លនុ្រ្ំរបាតទ់នំលួខនុសបត រូវនិ
ណោជកមយួចនំនួ។ លក្ខន ្តកិៈ្ ្តចួណ្ ្តើម។11

ការអននុេ ្្តងពញងលញតាម ងសរក្តើសងសមររបស់ Augustus នឹងបជងកាើ
នការចំណាយេម្រាប់ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់។ ជែើម ើ្អនុវ្្តាម
ចបាប់របេ់រែឋាជៅជម្កាម Augustus ម្ក រុមការគ្ររថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់នឹ
ងម្្រូវេម្រាកក្នុងអំឡុងជេលញា៉ាំ អាហារ និងជេលេម្រាក។ ជាលទ្ធផល 
ជែើម ើ្បំជេញតាមលកខេខណ្ឌ ននកិច្ចេនយាដែលរានម្សាប់របេ់េួកជគ 
ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ នឹងទំនងជាជ វ្ើម្ប្ិប្ិ្ការរថយន្េជ្គ្រ ោះ
បន្្ទ ន់ជៅក្នុង្ំបន់នើមួយៗឱ្យបានជម្ចើនជាងេួកជគជ វ្ើន្ជេលបច្ចុប្ន្ន
ជនោះ។ ជនោះនឹងបជងកាើនការចំណាយជៅជលើម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់-
ទំនងជាជម្ចើនជាង $100 ល្នែុល្្ល រជាជរៀងរល់ឆ្្នំ ជៅទូទំាងរែឋា។ 
ការងឆលៃើយ្បរបស់ឧសសាហកម្មរថយន្តសង្គ្រ ោះបន្ទា ន់ងៅនឹង 
ងសរក្តើសងសមរAugustus ។ ជែើម ើ្ជដ្ោះម្សាយការចំណាយខ្ពេ់ 
និងជៅដ្រានម្បាក់ចំជណញជន្ោះ ម្ក រុមេុ៊ននឹងម្្រូវបជងកាើនចំណូល និង / 
ឬកា្់បន្ថយចំណាយ។ ជែើម ើ្ជ ្្លើយ្បជៅនឹង ការេជម្មច Augustus  
ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់អាច៖ 

• ររចាអំពើកិរ្ចសពមងសពៀងសសបរបាប់ថដលអននុញ្ញា ្ឱ្យរានការអននុ
េ ្្តតាមថផនែក។ ក្នុងករណើ មួយចំនួន ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ 
និង EMT និងភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះ អាចយល់ម្េបចំជពាោះការេ
ម្មបេម្មរួលេ្ើេើជេលញា៉ាំ អាហារ និងជេលេម្រាក ដែលចំណាយ
្ិចេម្រាប់ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ជាងការផ្ល់ការឈប់េ 
ម្រាកជម្រៅភារកិច្ច។ កិច្ចម្េមជម្េៀងេក្ានុេលែូចជាកិច្ចម្េម 
ជម្េៀងទំាងជនោះគឺជាការេម្មបេម្មរួលមួយរវាងការអនុវ្្បច្ចុ 
ប្ន្ន និងការអនុជល្មទំាងម្េ រុងតាមជេចក្ើេជម្មច Augustus 
ជ្ៀបនឹងការចំណាយទាបក្នុងការអនុជល្មទំាងម្េ រុងតាមជេចក្ើេ
ជម្មច Augustus។ 

• បងងកើនការគិ្សបាក់ធាន្រ៉ាប់រង។ ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់
អាចគិ្ម្បាក់េើម្ក រុមេុ៊នធាន្រ៉ាប់រងពាណិ�្ជកម្មបដន្ថមេម្រាប់ការ
ជ វ្ើែំជណើ ររបេ់អ្នក�ំងឺរបេ់េួកជគ ។ ម្បេិនជបើ 
ម្ក រុមេុ៊នធាន្រ៉ាប់រងពាណិ�្ជកម្មយល់ម្េមបង់ក្នុងអាម្តាខ្ពេ់
ទំាងជនោះ វានឹងបជងកាើនបុេវល្ភធាន្រ៉ាប់រងេុខភាេេម្រាប់
េលរែឋាដែលរានការធាន្រ៉ាប់រងេុខភាេដផ្នកពាណិ�្ជកម្ម។ 
ែូចដែលបានក្់េរារ ល់ខាងជែើម ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់
បានគិ្ម្បាក់េើម្ក រុមេុ៊នធាន្រ៉ាប់រងរចួជេើយជម្ចើនជាងការចំណា
យជាម្្យមេម្រាប់ការជ វ្ើែំជណើ រតាមរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ជៅ
ជទៀ្។ ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះអាចនឹងបជងកាើ្ម្បាក់ចំណូលបដន្ថ
មេើម្ក រុមេុ៊នធាន្រ៉ាប់រង ប៉ាុដន្វាទំនងជាមិនអាចជទដែលថាការចំ
ណាយជេញជលញជនោះអនុវ្្តាម ជេចក្ើេជម្មចរបេ់ Augustus 
អាចម្្រូវបានរ៉ាប់រងក្នុងវ ើ្ជនោះ។

• កា្់បន្ថយរំណាយអាជើេកម្ម។ ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់
អាចផ្្ល េ់បូ្ររជបៀបដែលេួកជគជ វ្ើអា�ើវកម្មជែើម ើ្កា្់បន្ថយការចំ
ណាយ។ ឧទាេរណ៍េួកជគអាចេនយារជេលជ ្្លើយ្បរបេ់េួកជគេ
ម្រាប់ការជៅជេលរានអាេន្ន ឬ�ំនួេជដ្យការផ្ល់ម្បាក់ឈ្នលួខ្ព
េ់ែល់ភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះជាមួយ EMT (ដែលជាទូជៅម្្រូវបា
នផ្ល់ម្បាក់ឈ្នលួទាប) ។ ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ម្្រូវដ្ច
រចារអំេើការផ្្ល េ់បូ្រទំាងជនោះជាមួយជខាន ើ្ន្ន្។ ម្បជភទននការផ្្ល
េ់បូ្រទំាងជនោះទំនងជារានលកខេណៈ្ិ្្ួច ជេ្ុែូជច្នោះជេើយមិនចំា
បាច់ផ្ល់ការេនសំេេំនចចំណាយ្ំៗជទ។

• ការទជូទា្់កិរ្ចសនយា ជ្ូរៗផ្តល់ងៅឱ្យរដឋាអំណារមជូលោឋា ន។  
ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់អាចបង់ម្បាក់ែល់ជខាន ើ្ន្ន្្ិច
េម្រាប់េិទ្ធិផ្ល់ជេវារថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ជៅក្នុង្ំបន់នើមួយៗ។ 
ជៅក្នុង្ំបន់ដែលរានម្បាក់ចំជណញ្ិច្ួច ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េងរ្
ជរោះបន្្ទ ន់អាចនឹងដលងបង់ម្បាក់េម្រាប់េិទ្ធិផ្ល់ជេវារថយន្េ 
ជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ជៅក្នុង្ំបន់ជន្ោះ។ ក្នុងករណើ ទំាងជនោះ ជខាន ើ្ជាជម្ចើន
ម្បដេលជាចំាបាច់ម្្រូវបង់ម្បាក់ជៅឱ្យម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ
ន់ជែើម ើ្ធាន្ថាជេវារថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ជៅដ្រានជៅក្នុង្ំបន់
ជន្ោះ។ 

ភាគងសរើនថនការរំណាយថ្មើទំាងងនោះនឹងស្រូេបានបង់ងោយងោន ើ្ន្ន្។ 
ថវើជបើការបជងកាើនចំណាយជកើនជឡើងទាក់ទងនឹងការអនុជល្មតាមជេចក្ើេ
ជម្មច Augustus នឹងម្្រូវបានទូទា្់ជដ្យម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់
តាមវិ្ ើជាជម្ចើនែូចដែលបានជរៀបរប់ខាងជលើក៏ជដ្យ ក៏វាទំនងជាថា ភាគ
ជម្ចើនននការចំណាយខ្ពេ់ទំាងជនោះនឹងជាបន្ទុករបេ់ជខាន ើ្ទំាងជន្ោះដែរ។

ពសចក្តើពស្នើចបាប់
វធិានការជនោះជ វ្ើឱ្យរានការផ្្ល េ់បូ្រចបាប់របេ់រែឋាដែល�ោះឥទ្ធិេលជលើ EMT 
និងភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះឯក�ន។ វធិានការជនោះនឹងមិនម្្រូវបានអនុវ្្ចំ
ជពាោះ EMT និងភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះដែលជ វ្ើការេម្រាប់ទើភា្ន ក់គ្រសាធា
រណៈ ែូចជាន្យកដ្ឋា នេន្ល្់អគរើភ័យជទ។ វធិានការជនោះម្្រូវបានជរៀបរប់ល
ម្អិ្បដន្ថមែូចខាងជម្កាម។
្សមរូេឱ្យ EMT និងភានែ ក់គ្រគិលានសង្គ្រ ោះងៅចំាទទួលការងៅ
ទជូរស័ពទាងសរាោះអាននែ ងទាោះបើពួកងគញំាអាហារ ឬសសរាកក៏ងោយ។ 
វធិានការជនោះ្ម្មរូវឱ្យ EMT និងភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះជៅចំាទទួលទូរ
េ័េ្ទម្គប់ជេលជេញមួយជវនរបេ់េួកជគ។ ជាទូជៅវ ិធានការជនោះបន្ការ
អនុវ្្បច្ចុប្ន្នដែល្ម្មរូវឱ្យ EMT និងភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះជៅចំាទ
ទួលការជៅទូរេ័េ្ទក្នុងកំឡុងជេលេម្រាក។ ជទាោះជាយា៉ា ងណាក៏ជដ្យ 
ក្នុងជេលទន្ទឹមគ្្ន ជនោះ វធិានការជនោះ្ម្មរូវថាការេម្រាកញំាអាហារ  
(1) មិនម្្រូវេ្ថិ្ក្នុងកំឡុងជេលែំបូង ឬជរា៉ា ងចុងជម្កាយននជវនជទ ជេើយ 
(2) ម្្រូវរានចជន្្ល ោះដ្ច់េើគ្្ន យា៉ា ងជហាចណាេ់េើរជរា៉ា ង។ វធិានការជនោះ្ម្មរូ
វឱ្យម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ែំជណើ រការរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ក្នុងចំនួ
នម្គប់ម្គ្ន់ ជែើម ើ្បំជេញតាមកាលវភិាគអាហារទំាងជនោះ។ 
ពយាោមកំ�្់ថថលៃរំណាយសសរាប់ការអននុេ ្្តកនលៃងមកស្តើ
ពើការស្ថិ្កនែនុងភារកិរ្ចងៅងពលញំាអាហារ និងសសរាក ។ 
ជេចក្ើេជម្មច Augustus ម្គឹោះសា្ថ នបណ្ដុ ោះបណា្ដ លបជច្ចកជទេវិ
ជា្ជ �ើវៈ និងភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះជៅរង់ចំាការជៅទូរេ័េ្ទជម្គ្ោះអា
េន្ន ក្នុងអំឡុងជេលេម្រាក ជាការខុេចបាប់។ ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េ
ជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ឯក�នឥឡូវអាច�ំពាក់ម្បាក់េិន័យចំជពាោះការរជំល្ភបំ
ពានន្ជេលកន្លងមក។ ម្ក រុម EMTs និងភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះមួ
យចំនួនបានបឹ្ងម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ជដ្យជចាទម្បកាន់
េើបទរជំល្ភទំាងជនោះ។ បណឹ្ងទំាងជនោះជៅេ្ថិ្ជម្កាមចំណា្់ការ
ែដែល។ ជម្រៅេើ្ម្មរូវឱ្យជៅរង់ចំាទទួលទូរេ័េ្ទក្នុងជេលញំាអាហារ 
និងជេលេម្រាកេម្រាប់ជៅនថងៃមុខជេើយ វធិានការជនោះអោះអាងថាការអនុ
វ្្បច្ចុប្ន្នននការរងចំាទទួលទូរេ័េ្ទក្នុងជេលញំាអាហារ និងជេលេម្រា
កម្្រូវបានអនុញ្ញា ្ជដ្យចបាប់ជៅវញិ។ វាអាចលុបបំបា្់ការចំណាយដែ
លម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះអាចម្្រូវបង់ចំជពាោះបណឹ្ងទំាងជនោះ។ 
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ការវភិាគពោយអ្នកវភិាគអង្គនើតបិញ ្ញត្ត ិ បន្ត

តបម រូវឲ្យ្រនុគ ្គលិករថយន្តណេទ្យ្រន្ទា នអ់ាសនផ្្ក្វសិយ័ឯកជនណអាយណៅប្រចំា 
ការទទលួទរូសេ័ទាក ្នុងកឡំនុងណេលសបរាកណ្វើការ។ លនុ្រ្ំរបាតទ់នំលួខនុសបត រូវនិ

ណោជកមយួចនំនួ។ លក្ខន ្តកិៈ្ ្តចួណ្ ្តើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

11

្សមរូេឱ្យរានការប�្តនុ ោះបណា្ត លថដលផ្តល់ងោយនិងោជក 
និងងសវាសនុខភាពផលៃជូេរិ ្្ត។ វធិានការជនោះ្ម្មរូវឱ្យម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះ 
បន្្ទ ន់ផ្ល់ឱ្យ EMT និងភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះ (1) ការបណុ្ោះប
ណ្ាលេ្ើេើជម្គ្ោះមេន្រយ្ម្មជា្ិម្បចំាឆ្្នំ  ការបាញ់រោះជលើមហា�ន 
និងអំជេើេឹងសា (2) ការអប់រដំផ្នកេុខភាេផ្លូវចិ្្ និងេុខរាលភាេ  
(3) វគរផ្ល់ម្បឹកសាអំេើេុខភាេផ្លូវចិ្្ និង (4) ការទទួលបានជេវាេុខភា
េផ្លូវចិ្្រយៈជេលដវង។ 

្លប៉ោះពាល់សារពេើេន្ធ
ែូចដែលបានជរៀបរប់ខាងជលើ សា្ថ នភាេចបាប់នន្ម្មរូវការចបា
ប់ការគ្រចំជពាោះឧេសាេកម្មែូចជាជេវារថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ 
រានការផ្្ល េ់បូ្រជាបន្បន្្ទ ប់។ ជទាោះជាយា៉ា ងណាក៏ជដ្យ ម្ក រុមេុ៊នរថ
យន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ទំនងជានឹងម្្រូវបាន្ម្មរូវឱ្យផ្ល់ជេលញំាអាហារ 
និងេម្រាក ជៅជម្រៅការគ្រ។ ម្បេិនជបើែូជច្នោះ វានឹងរានឥទ្ធិេលដែលបជងកាើ
នចំណាយននការផ្ល់ជេវារថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់។ ការចំណាយខ្ពេ់ទំាង
ជនោះនឹងប៉ាោះពាល់ែល់ជខាន ើ្ ជដ្យកា្់បន្ថយការបង់ម្បាក់របេ់ម្ក រុមេុ៊នរ
ថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ជៅេួកជគ និង/ឬជដ្យការ្ម្មរូវឱ្យបង់ម្បាក់របេ់ជខា
ន ើ្ជៅឱ្យម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ ជែើម ើ្ធាន្បាននូវជេវាកម្មម្គប់
ម្គ្ន់។ 
ជទាោះជាយា៉ា ងណាក៏ជដ្យ ជៅជម្កាមេំជណើ ម្បជាម្ិជលខ 11 ម្ក រុមេុ៊នរថ
យន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់នឹងជ�ៀេវាងការចំណាយថ្មើទំាងអេ់ជនោះ ជម្ពាោះថាជាទូ
ជៅវធិានការជនោះនឹងអនុញ្ញា ្ឱ្យេួកជគបន្ម្ប្ិប្ិ្ការែូចដែលេួកជគធា្ល ប់
រានេើមុន។ រានន័យថាេួកជគអាចបន្ដជម្បើជេលញំាអាហារជេល និងេម្រា
កទន្ទឹមនឹងការរង់ចំាទទួលការជៅចូល។ ជាលទ្ធផល េំជណើ ម្បជាម្ិជលខ 
11 នឹងរានផលប៉ាោះពាល់ែូចខាងជម្កាមជលើការចំណាយជលើរថយន្េជ្គ្រ ោះ
បន្្ទ ន់៖

• បន្ថយរំណាយសប្ិប ្្តិការសនុទ្ធ។ វធិានការជនោះ្ម្មរូវឱ្យ 
EMTs និងភា្ន ក់គ្រគិល្នេជ្គ្រ ោះបន្រង់ចំាការជៅចូល 
ក្នុងអំឡុងជេលេម្រាក។ ែូជច្នោះ ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់នឹងមិ
នម្បឈមនឹងការចំណាយថ្មើៗដែលកំេុងបន្ជទ-ដែលអាចជម្ចើនជាង 
$100 ល្នែុល្្ល រក្នុងមួយឆ្្នំ -ទាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ល់នូវការេ
ម្រាកជៅជម្រៅភារកិច្ច។ ទន្ទឹមគ្្ន ជនោះ ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់
នឹងម្្រូវម្ប្ិប្ិ្ការរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ជម្ចើនជាងការដែលេួកជគ
អនុវ្្ន្ជេលបច្ចុប្ន្ន ជែើម ើ្ជគ្រេតាម្ម្មរូវការជផសេងជទៀ្ននវធិាន
ការជនោះ ដែលទាក់ទងជៅនឹងកាលវភិាគញំាអាហារ និងការេម្រាក។ 
ជនោះនឹងនំ្ឱ្យរានការចំណាយថ្មើមួយចំនួន។ ជាេរបុ ចបាប់េ្ើេើការរ
ង់ចំាទទួលការជៅចូលជៅជេលញំាអាហារ និងជេលេម្រាកជនោះនឹង
នំ្ឱ្យរានការចំណាយទាបក្នុង្នម្លរប់េិបល្នែុល្្ល រជាជរៀងរល់
ឆ្្នំ េម្រាប់ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ ជបើជម្បៀបជ្ៀបជៅនឹងការ
ចំណាយននការជគ្រេតាម សេចក្តីេស្រេច Augustus។ 

• ការរំណាយថ្មើមួយរំនួនងដើម ើ្ផ្តល់ការប�្តនុ ោះបណា្ត ល  
និងងសវាសនុខភាពផលៃជូេរិ ្្ត។ ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ដែលប
ច្ចុប្ន្នមិនផ្ល់ការបណុ្ោះបណ្ាល និងជេវាេុខភាេផ្លូវចិ្្ដែល្
ម្មរូវជដ្យវធិានការជនោះ នឹងម្្រូវបង់ចំណាយថ្មើជៅឱ្យេួកជគ។ អ្្ថម្ប
ជយា�ន៍ទំាងជនោះទំនងជាជ វ្ើឱ្យម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ចំណា
យម្បាក់រប់ល្នែុល្្ល រជាជរៀងរល់ឆ្្នំ ។ 

• ការងជៀសវាងសកា្ត ននុពលថនការរំណាយថ្ម្តង។ 
េំជណើ ម្បជាម្ិជលខ 11 េំជៅកា្់បន្ថយការចំណាយដែលម្ក រុ
មេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់អាចបង់ ដែលជាលទ្ធផលននបណឹ្ង
េកម្មម្បឆំ្ងនឹងការរជំល្ភបំពានន្ន្។ (ម្ក រុមេុ៊នអាច�ំពាក់
បុគរលិកជដ្យសារដ្ការរជំល្ភបំពានទំាងជនោះ។ ) ្ុល្ការនឹង
េជម្មចថាជ ើ្វធិានជនោះនឹងកំេិ្ចំណាយទំាងជនោះដែរ ឬជទ។ ម្ប
េិនជបើវធិានការជនោះលុបបំបា្់ការចំណាយទំាងជនោះ ម្ក រុមេុ៊នរថ
យន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់នឹងជ�ៀេវាងការចំណាយដែលមិនែឹងចបាេ់ 
ប៉ាុដន្អាចរាន្នម្ល្ំជ្ង។

អ ្្ថសបងោជន៍សារងពើពន្ធរំងពាោះរោឋា ភិបាលមជូលោឋា នងោយសារថ្ការ
រំណាយងលើងសវាសង្គ្រ ោះបន្ទា ន់ទាប។ ជដ្យសារដ្ការចំណាយេុទ្ធ
ជលើម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់ទាប វធិានការជនោះនឹងផ្ល់អ្្ថម្បជយា
�ន៍សារជេើេន្ធែល់រដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន (ក្នុងទម្មង់ជាការចំណាយទាប 
និងម្បាក់ចំណូលខ្ពេ់) អាចរប់ពាន់ល្នែុល្្ល រក្នុងមួយឆ្្នំ ៗ ។ ជនោះគឺជដ្យ
សារដ្ម្ក រុមេុ៊នរថយន្េជ្គ្រ ោះបន្្ទ ន់នឹងជ�ៀេវាងការជកើនជឡើងចំណាយដែ
លទាក់ទងជៅនឹងការផ្ល់ជរា៉ា ងញំាអាហារ និងការឈប់េម្រាកជម្រៅភារកិច្ច។ 
ម្ក រុមេុ៊នធាន្រ៉ាប់រងនឹងទទួលបានអ្្ថម្បជយា�ន៍ទំាងជនោះមួយដផ្នក ប៉ាុដន្អ្្ថ
ម្បជយា�ន៍ភាគជម្ចើននឹងបានជៅរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន។

ចលូព ើ្ល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/ សមរាប់បញ្ើ 
មនគណៈករា្ម ្ិការ ផដលបពងកើតពឡើងជាច្្បងពដើ្្បើរំាមទ 

ឬជំទាស់វធិានការពនោះ។ សូ្ ចលូពៅ http://www.fppc.
ca.gov/transparency/top-contributors/nov-18-gen.

html ពដើ្្បើព ើ្លអ្នក្្តល់វភិាគទានកេំលូចំនួន  
10 របស់គណករា្ម ្ិការពនោះ។

មបសិនពបើអ្នកចង់បានចបាប់ច្ង្មនអត្ថបទពេញពលញមនវធិានការ
រដឋា សូ្ ទរូស័េទ្ា ករដឋាពលខា្ិការ តា្ពលខ  
(888) 345-4917 ឬអ្នកអាចអុើផ្៉ល  

vigfeedback@sos.ca.gov ពហើយចបាប់ច្ង្្ួយនឹងមត រូវបាន
ព្ញើពៅអ្នកពោយឥតគតិមថ។្
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ តបម រូវឲ្យ្រគុ ្គលិករថយន្តណេទ្យ្រន្ទា នអ់ាសន្នផ្ ្នកវសិយ័ឯកជនណអាយណៅប្រចំា 
ការទទលួទរូសេ័ទាក ្នងុកឡំងុណេលសបរាកណ្វើការ។ ល្ុរ្ំរបាតទ់នំលួខសុបត រូវនិ
ណោជកមយួចនំនួ។ លក្ខន ្តកិៈ្ ្តចួណ្ ្តើម។11

★ ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ11 ★
សំណណហី ប្រ.មតិ	11	ធានាថា	ការថែទំាសណ្គ្រ ោះ្រនាទា ន់	911	រ្រស់អ្នកនឹងមិនបតរូវ
បានពនយារណពល	
សំណណហី ប្រ.មតិ	11	្រណងកហីតណៅជាច្បា្់រនូវការអនុវត្តឧសសាហកម្មរយៈណពលថវងនន
ការទូទាបបាក់ឲ្យអ្នក្រណច្ចេកណទសណវជ្ជសាបស្តខាងសណ្គ្រ ោះ្រនាទា ន់	(EMTs)	និងអ្នក
ជំនួយណវជ្ជ្រណិ្តណ�ហីម ហ្ីអាច្រកពួកគាត់ណ�ហីញណពលសបរាកក្នុងករណហី រានការស
ណ្គ្រ ោះ្រនាទា ន់—គឺឱ្យ�ូច្ណៅនឹងអ្នកពន្លត់អគរហីភ័យ	និងម្ន្តហី្ូ៉រលហីសថ�រ។
សំណណហី ប្រ.មតិ	11	គឺបតរូវការជាចំាបាច់្ណោយសារថតច្បា្់រតុលាការ	California	
កាលពហីណពលែ្មហីៗអាច្្រញ្ឈ្់រការអនុវត្តរយៈណពលយូរអថងវែងណនោះ	និងតបមរូវឱ្យ	
EMTs	និងអ្នកជំនួយណវជ្ជ្រណិ្តមិនណ ្្លហីយត្រការគ្រក្នុងកំឡុងណពលសបរាក។	
ឱ្យ	ណនោះរានន័យថា	ណ្រហីឡានណពទ្យថ�លណៅជិត្ំរផុតចំ្ណោោះណបគាោះអាសន្នរ្រស់អ្នក
ឋិតក្នុងការសបរាក	ណៅណពលអ្នកណៅណៅសំុជំនួយពហី	911	អ្នកទទួលទូរសពទាមិន
អាច្ទាក់ទងណៅកាន់្ុរគរលិកឡានណពទ្យបានណនាោះណទ	ណបោោះថតឧ្រករណ៍ទំនាក់ទំ
នងទំាងអស់បតរូវបាន្ិរទ។	សំណណហី ប្រ.មតិ	11	ធានាថា	ការថែទំាសណ្គ្រ ោះ្រនាទា ន់	
911	រ្រស់អ្នកគឺមិនបតរូវបានពនយារណពល។
“សំល�ើបប.មតិ 11 ធានា្ា EMTs និងអនកជំនួយលវជ្ប�្ឌិតអាចល្្ើយតបយ៉ា
ងរហ័សលដើម្ីផ្�់ការដ្ទាំចំា្ាច់បំផុតដដ�អនកបតូវការ។ វាបគាន់ដតលធវើឱ្យមាន
ន័យប៉លុ�្ណោះ។ ល្ោះល្នោត ្ាទ/ចាស ល�ើ 11.”—Adam	Dougherty,	MD,	
MPH,	បគរូណពទ្យខាងសណ្គ្រ ោះ្រនាទា ន់
ណៅណពលអ្នកណៅទូរស័ពទាណៅ	911	វនិាទហីអាច្ជាភាពខុសគា្ន 	រវាងជហីវតិ	
និងការបាត់្រង់ជហីវតិ
វាជាការចំាបាច់្ថ�ល	EMTs	និងអ្នកជំនួយណវជ្ជ្រណិ្ត	
អាច្ណ ្្លហីយត្រយ៉ងរហ័ស	និងផ្តល់ជូនការថែទំាណវជ្ជសាបស្តសណ្គ្រ ោះអាយុជហីវតិ	
អំឡុងណពលរានបពឹត្តិការណ៍នច្�ន្យធំៗ	�ូច្ជាណបគាោះឧ្រទទាវណហតុពហីអ្នកបាញ់ស
កម្ម	និងណបគាោះមហន្តរាយធម្មជាតិ។	សំណណហី ប្រ.មតិ	11	ទាមទារឲ្យ្ុរគរលិកណវ
ជ្ជសាបស្តសណ្គ្រ ោះ្រនាទា ន់គឺបតរូវបានទូទាត់បបាក់ណោយនិណយជនរ្រស់ពួកណគ	ណ�ហី
ម ហ្ីទទួលបានការ្រណ្តុ ោះ្រណ្្ត ល្រថនថែមថ�ល្ំរណពញបានតាមស្តង់ោរ	FEMA	
សបរា្់រការការោរអំណពហីហិងសា	អ្នកបាញ់សកម្ម	ភាពនច្�ន្យជាណបច្ហីន	និងឧ្រទទាវ
ណហតុពហីណបគាោះមហន្តរាយធម្មជាតិជាណ�ហីម។	បាទ/ចាស៎	ណលហី	11។
“កននុងនាមជាអនកជំនួយលវជ្ប�្ឌិតមនាក់ ខ្នុំចង់លទៅដ�់ទីលនោះ 
លនៅលព�មនុស្សបតវូការជំនួយ។ សំល�ើបប.មតិ 11 លធវើឱ្យប្ាកដ្ា 

លនៅលព�អាយុជីវិតបបឈមនិងហានិភ័យ ការដ្ទាំសល្ង្គោះបន្ទាន់នលឹងមិនបតវូ្ាន
ពន្យារលព� លហើយលយើងគឺលបតៀមខ្ដួនរួចជាលបសចកននុងការល្្ើយតបលទៅសលឹងដតបគប់
លបគោះមហន្រាយទាំងឡាយ។”—Daniel	Iniguez,	អ្នកជំនួយ្រណ្ហី តថ�លរា
នអាជាញា ្័រណ្ណ
សំណណហី ប្រ.មតិ	11	ធានាថា	EMTs	និងអ្នកជំនួយណវជ្ជ្រណិ្តរានការការោរណៅ
កថន្លងណធវែហីការ
EMTs	និងអ្នកជំនួយវជ្ជ្រណ្ហី តគួរថតរានការការោរណៅកថន្លងណធវែហីការណ�ហីម ហ្ី
ធានាថា	ពួកណគគឺអាច្សបរាកបានបសរួល។	សំណណហី ប្រ.មតិ	11	តបមរូវឲ្យប្រតិ
្រត្តិការឡានណពទ្យ911	រកសាកបមិត្ុរគរលិកឲ្យបានណបច្ហីនបគ្់របគាន់ណ�ហីម ហ្ីរា
នអ្នកទទួលខុសបតរូវណៅណពលសបរាក។	សំណណហី ប្រ.មតិ	11	បានថច្ងថា្ុរ
គរលិកណវជ្ជសាបស្តសណ្គ្រ ោះ្រនាទា ន់នឹង្រន្តទទួលបានបបាក់្រថនថែមគិតជាណរ៉ាង	
ណ្រហីពួកណគខកខានមិនបានសបរាក	ណហហីយពួកណគមិនទទួលបានការសបរាកសងម
កវញិណៅណរ៉ាងណធវែហីការ	បាទ/ចាស៎	ណលហី	11។
សំណណហី ប្រ.មតិ	11	ផ្តល់អតថែប្រណយជន៍សុខភាពផ្លូវចិ្ត្តសបរា្់រ	EMTs	
និងអ្នកជំនួយណវជ្ជ្រណិ្ត
ណនោះបតរូវការឲ្យរានមនុស្សប្រណភទពិណសសណ�ហីម ហ្ីកា្ល យជា	EMT	
ឬអ្នកជំនួយណវជ្ជ្រណិ្ត	ណហហីយណពលខ្លោះវាអាច្ជាការគ្រថ�លណោណពញ
ណោយភាពតានតឹង។	សំណណហី ប្រ.មតិ	11	តបមរូវឱ្យនិណយជកផ្តល់ឱ្យ្ុរគរ
លិកណវជ្ជសាបស្តសណ្គ្រ ោះ្រនាទា ន់នូវការបគ្រ�ណ្ត ្់រសុខភាពផ្លូវចិ្ត្តចំាបាច់្	
ក៏�ូច្ជាការ្រណ្តុ ោះ្រណ្្ត លសុខភាព	និងសុខុរាលភាពផ្លូវចិ្ត្តប្រចំាឆ្្នំ ផងថ�រ។	
បាទ/ចាស៎	ណលហី	11។
ណបាោះណឆ្្ន តបាទ/ចាស៎ណលហីសំណណហី 	11	ណ�ហីម ហ្ីការោរសុវតថែិភាពសាធារណៈ	
និងណ�ហីម ហ្ីធានាថា	EMTs	និងអ្នកជំនួយណវជ្ជ្រណិ្តអាច្ណ ្្លហីយត្រយ៉ងរហ័ស	
ណៅណពលអ្នករានការ្រនាទា ន់។
ថសវែងយល់្រថនថែមណៅ	www.YESon11.org

ADAM DOUGHERTY, MD, MPH, បគរូណពទ្យសណ្គ្រ ោះ្រនាទា ន់
CAROL	MEYER, RN,	អតហីតនាយក
ទហីភា្ន ក់គ្រណសវាកម្មណវជ្ជសាបស្តខាងសណ្គ្រ ោះ្រនាទា ន់ណខានធហី	Los Angeles
JAISON CHAND,	អ្នកជំនួយណវជ្ជ្រណិ្តថ�លរានអាជាញា ្័រណ្ណ
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តបម រូវឲ្យ្រគុ ្គលិករថយន្តណេទ្យ្រន្ទា នអ់ាសន្នផ្ ្នកវសិយ័ឯកជនណអាយណៅប្រចំា 
ការទទលួទរូសេ័ទាក ្នងុកឡំងុណេលសបរាកណ្វើការ។ ល្ុរ្ំរបាតទ់នំលួខសុបត រូវនិ

ណោជកមយួចនំនួ។ លក្ខន ្តកិៈ្ ្តចួណ្ ្តើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

11
★ ទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ11 ★

គ្មា នទឡ្ហីករណ៍ប្រឆំាងនឹងសំណណហី ប្រជាមតិ 11 
បតរូវបានដាក់ណសនហីណឡហីយ
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សណំ�ើ ប្រជាមតិ បង្កើតស្្ដ ់ដារថ្ើសម្រាប់ការដាកឃំ់ា្សត្វកសិដាឋា នជាកល់ាក ់ 
ហាមឃាតក់ារលកផ់លិតផលមិនអនុវត្តតាមច្បាប់។ 
លក្ខន្តិកៈផ្តតួច្ងផ្តើម។12

ចំ្ណ្ង�ើ្ និ្ងសច្ក្ដើសង្្ខបផ្លូវការ  ងរៀបចំ្ងដាយអគ្គងមធាវ ី

�ើវម្បវត្តិ
កសិកម្មគឺជាឧសសាហកម្មចម្បងមួយនៅរដ្ឋ California។ កេិដ្ឋា នជៅរដឋា 
California ផលិតចំណើ អាហារបានជ្ចើន—ដូចជា ផផលែជ�ើ បផនលែ 
្រាប់ធញ្ញជាតិ សាច់ និងេុ៊ត—ជាងជៅកុ្ងរដឋាជផសេងជ�ៀត។ ពលរដឋា 
California ក៏�ិញចំណើ អាហារផដលបានផលិតជៅកុ្ងរដឋាជផសេងជ�ៀតផង
ផដរ រមួមានជាអា�ិ៍ ភាគជ្ចើនននេុ៊ត និងសាច់្�រូកផដលពួកជគបរជិភាគ។ 
្កេួងចំណើ អាហារ និងកេិកម្មរដឋា California (CDFA) ��ួលបនុ្កកុ្ង
ការផសេព្វផសាយកេិកម្មរដឋា California និងជមើលការខុេ្តរូវេុខភាពេត្វ 
និងេុវត្ិភាពចំណើ អាហារផងផដរ។ 

ចបាប់រដ្ឋហាមឃាត់អំន�ើនឃារនៅចំនោះសត្វ។ 
រយៈកាលមួយេតវតសេរក៍នលែងមកជ�ើយ រដឋាមានចបាប់ផដលហាមឃាត់ការជធ្វើ
បាបេត្វ រមួទំាងេត្វកេិដ្ឋា ន។ ឧទា�រណ៍ �នណាម្ាក់ផដលរកសា�ុកេ
ត្វជៅកផនលែងបិ��ិត ្តរូវផ្ដល់�ើធ្លែ ហាត់្បាណដល់េត្វជោះ ្ពមទំាងផ្ដល់
ល�្ធភាព��ួលបាន�ើ�្មក ចំណើ អាហារ និង�ឹកផងផដរ។ �នណាម្ាក់អា
ចនឹង្តរូវបានរកជ�ើញថាមានជទាេប�ជល្មើេម�្មឹ ឬប�ឧ្កិដឋា អា្េរ័យ
ជលើការបំពានជលើលកខេខណ្ឌ ត្មរូវទំាងជនះ ផដលប�ជល្មើេមួយណាក៏អាច្តរូ
វបានដ្ក់ជទាេជដ្យការផាកពិនរ័យ ដ្ក់ពន្ធោរារ ឬទំាងពើរផងផដរ។

ការអនុវត្តសត្វកសិដ្្ឋ នកំ�ុងមានការផ្លា ស់ប្ដូរ។ មានកំជណើ នចំ
ណាប់អារម្មណ៍ពើសាធ្រណ�នជលើការ្ប្ពឹត្ចំជពាះេត្វកេិដ្ឋា ន។ 
ជដ្យផែក មានការេផម្ដងនូវក្ដើកង្វល់អំពើការរកសា�ុកេត្វកេិដ្ឋា ន
ជៅកុ្ង្� រុង និងឡំាង។ ជាការជ ល្ែើយតបមួយផផ្កជៅនឹងក្ដើកង្វល់ទំាង
ជនះ េមាគមកេិដ្ឋា នចិញ្ឹមេត្វជាជ្ចើនបានបជងកើតនូវជរាលការណ៍
ផណោំ និងការអនុវត្ន៍ល្អទំាងឡាយ ជដើម ើ្ផកលម្អការផែទំា និងការចា
ប់កាន់េត្វកុ្ងកេិដ្ឋា ន។ ជាការជ ល្ែើយតបជៅនឹងក្ដើកង្វល់ទំាងជនះផង
ផដរ ហាងលក់ឥវ៉ាន់ចាប់�ួយធំៗ ជភា�នើយដ្ឋា ន និង្ក រុម�ុ៊នជផសេងជ�ៀត 
បាន្បកាេថា ពួកជគកំពុងឈានជ ព្ ះជៅរកការត្មរូវឲ្យអ្កផ្គត់
ផ្គង់ចំណើ អាហាររបេ់ពួកជគ្តរូវផ្ដល់�ើធ្លែ បផនម្ដល់េត្វកេិដ្ឋា ន 
ជដើម ើ្ឲ្យវផាលែ េ់�ើជៅមក (ឧទា�រណ៍ ជដ្យការ�ិញេុ៊តផតពើកេិករណា
ផដលជ្បើជោង “រា្ម ន្� រុង” េ្មាប់មាន់ជមបុ៉ជណាណ ះ)។ 

សំន�ើ បបជាមតិ 2 (2008) បានបនងកើតស្តង់ដ្រសបមាប់ការន ្្វើនោងសត្វ
កសិដ្្ឋ នមួយចំនួន។ េំជណើ ្បជាមតិ 2 ជា�ូជៅ ហាមឃាត់កេិករជៅរដឋា 
California ពើការជធ្វើជោង្�រូកជផើម កូនជរាចិញ្ឹមយកសាច់ និងមាន់
ជមចិញ្ឹមយកពងជៅកុ្ង្� រុង ឬឡំាង ផដលមិនអនុញ្្ញ តឲ្យវផាលែ េ់�ើ
ជៅមកជដ្យជេរ ីជដក �រ និង្តដ្ងអវៈយវៈវបានជពញជលញ។ 
ជ្កាមេំជណើ ្បជាមតិ 2 អ្កផដលបំពានចបាប់ជនះ 
មានជទាេពើប�ជល្មើេម�្មឹ។ 

ចបាប់រដ្ឋបានហាមបបាមការលក់សុ៊តដដលមិនបំន�ញតាមស្តង់ដ្រនោង។ 
ចបាប់រដឋាផដលបានអនុមរ័តជ្កាយេំជណើ ្បជាមតិ 2 ចាត់�ុកជាការខុេចបា 
ប់ចំជពាះអា�ើវកម្មជៅកុ្ងរដឋា California ផដលលក់េុ៊តផដលពួកជគបាន
ដឹងថាមកពើមាន់ជមកុ្ងជោងផដលមិនបំជពញតាមេង់្ដ្រេ្មាប់មាន់ជម
ចិញ្ឹមយកពងរបេ់ េំជណើ ្បជាមតិ 2 ។ ចបាប់ជនះអនុវត្ចំជពាះេុ៊តផដ
លមកពើរដឋា California ឬរដឋាជផសេងជ�ៀត។ �នណាផដលបំពានចបាប់ជនះ 
មានជទាេប�ជល្មើេម�្មឹ។ (ចបាប់ជនះមិន្គប់ដណ្ដ ប់ជៅជលើេុ៊ត 
រាវ ផដលជាេុ៊តជលឿង និងេុ៊តេ ផដលបានយកជចញពើេំបកវ 
និងផកនច្េ្មាប់ដ្ក់លក់ជែើយ។) 

ងសច្ក្តើងសនើច្បាប់
បនងកើតស្តង់ដ្រថ្មើសបមាប់ការន ្្វើនោងសត្វកសិដ្្ឋ នមួយចំនួន។ 
វធិ្នការជនះ (េំជណើ ្បជាមតិ 12) បជងកើតលកខេខណ្ឌ ត្មរូវអប្ប
រមាែ្មើជៅជលើកេិករ ជដើម ើ្ផ្ដល់នូវ�ើធ្លែ បផនម្េ្មាប់មាន់ជមចិញ្ឹ
មយកពង ្�រូកជមចិញ្ឹមយកកូន និងកូនជរាចិញ្ឹមយកសាច់។ 
លកខេខណ្ឌ ត្មរូវទំាងជនះ ផដលអនុវត្ចំជពាះេត្វកេិដ្ឋា ន ចិញ្ឹមជៅកុ្ងរដឋា 
California នឹងចាប់ជផ្ដើមជ្បើ្បាេ់ជៅកុ្ង្ំ្ជ្កាយៗជាជ្ចើន្ំ្។ 
របូភាពជលខ 1 បង្ហា ញពើលកខេខណ្ឌ ត្មរូវជាក់លាក់េ្មាប់េត្វ ជពលផដល
វ្តរូវបានចាប់ជផ្ដើមជ្បើ្បាេ់ និងរជបៀបផដលវជ្បៀបជធៀបជាមួយនឹងចបា
ប់បចុ្ប្ន្។

ហាមឃាត់ការលក់ផលិតផលទំាងឡាយណាដដលមិនបំន�ញតា
មស្តង់ដ្រនោងថ្មើ។ វធិ្នការជនះ ក៏ចាត់�ុកជាអំជពើខុេចបាប់ផងផដរ 

• បជងកើតកិច្ត្មរូវ�ំ�ំកផនលែងអប្បរមាែ្មើេ្មាប់ការ�ំុ ឃំាងកូនជរា 
្�រូកបង្ក ត់ និងមាន់ញើអាច មានពង។

• តំរវូឱ្យចិញ្ឹមមាន់ញើផដលអាចមានពងជដ្យមិន 
បាច់ដ្ក់កុ្ង្� រុងជ្កាយនែងៃ�ើ 31 ផខធូ្្ំ្ 2021។

• ហាមឃាត់ការលក់ពាណិ�្ជកម្មមួយ្បជេ�ននសាច់ 
និងផលិផលេុ៊តមួយចំនួន មកពើេត្វផដល្តរូវ បានបង្ខេំ ងជដ្យមិនអ
នុវត្តាមចបាប់។

• ដ្ក់កំណត់្កមចំជពាះការរជំលាេបំពានជលើការលក់ជាការ្បកួត្បផ�
ងមិនយុតិ្ធម៌។

• បជងកើតការការពារដ៏ល្អេ្មាប់អ្កលក់ផដលពឹងផផ្អកជលើការបញ្្ជ ក់ជា
លាយលកខេណ៍អកសេរពើអ្កផ្គត់ផ្គង់ថាផលិតផលសាច់និងេុ៊តអនុជលាម
តាមេង់្ដ្ បង្ខេំ ងែ្មើៗ។

• ត្មរូវជអាយរដឋា California ឱ្យជចញប�បញ្្ជ អនុវត្។

ងសច្ក្តើសង្្ខបការវាយតមមម្នការវភិាគរបស់អ
្្គ នើតបិញ ្ញត្តមិនផលប៉ះពាល់សារង�ើ�ន្ធសទុ្ធមនរដាឋា  
ភបិាលមលូលដាឋា ន និ្រដឋា៖
• ការែយចុះ្បាក់ចំណូលពន្ធផដលអាចមានជលើចំណូលរដឋាពើអា�ើវកម្ម

កេិដ្ឋា ន�ំនងជាមិនមាន ជ្ចើនជាងចំនួនជ្ចើនលានដុលាលែ រកុ្ងមួយ 
្ំ្ជែើយ។

• រដឋាចំណាយ្បាក់រ�ូតដល់ $10 លានដុលាលែ រ កុ្ង មួយ្ំ្ជដើម ើ្អនុវត្
វធិ្នការជនះ។

ការវភិាគងដាយអនកវភិាគអ្្គនើតបិញ ្ញត្តិ

អត្ថបទននវធិានការននះអាចរកន�ើញនៅនលើនគហទំ�័រ របស់រដ្ឋនលខា្ិការតាមអាសយដ្្ឋ ន  
http://voterguide.sos.ca.gov។
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វភិាគងដាយអនកវភិាគអ្្គនិតបិញ ្ញត្ត ិ បន្ត

េ្មាប់អា�ើវកម្មទំាងឡាយជៅរដឋា California ផដលមានជចតោលក់េុ៊ត 
(រមួទំាងេុ៊តោវ) ឬសាច់្�រូក ឬសាច់ជរាមិនទាន់ចម្អិន ផដលមកពើេត្វកុ្ងជោ
ងផដលមិនបំជពញតាមលកខេខណ្ឌ ត្មរូវរបេ់វធិ្នការជនះ។ ការហា 
មឃាត់ចំជពាះការលក់ជនះ ្តរូវបានអនុវត្ចំជពាះផលិតផលមកពើេត្វផដលចិ
ញ្ឹមជៅកុ្ងរដឋា California ឬជ្រៅរដឋាជនះ។ ការហាមឃាត់ចំជពាះការលក់ជនះ 
ជា�ូជៅពំុ្តរូវបានអនុវត្ចំជពាះចំណើ អាហារទំាងឡាយណាផដលមានេុ៊ត 
សាច់្�រូក ឬសាច់ជរាជាជ្គឿងផសំេ ឬដ្ក់ពើជលើជែើយ (ដូចជា នំ cookie 
dough និងេើ�សា)។ ការបំពានលកខេខណ្ឌ ត្មរូវេ្មាប់ការជធ្វើជោង ឬ 
ការហាមឃាត់ចំជពាះការលក់ជនះ នឹងជាប�ជល្មើេម�្មឹមួយ ជ�ើយការបំពាន
ជលើការហាមឃាត់ចំជពាះការលក់ជនះ ក៏អាច្តរូវេ្ិតជ្កាមការផាកពិនរ័យជៅកុ្
ងតុលាការខាងរដឋាប្ជវណើ ផងផដរ។ វធិ្នការជនះ ក៏ត្មរូវឲ្យ CDFA និង្កេួ
ងេុខាេិបាលសាធ្រណៈកុ្ងរដឋា California ្តរូវផចងពើប�បញ្្ជ ទំាងឡាយជដើ
ម ើ្អនុវត្លកខេខណ្ឌ ត្មរូវទំាងជនះផងផដរ។

ផលប៉ះពាល់សារង�ើ�ន្ធ
តនមលាសបមាប់អ្នកនបបើបបាស់ទំនងជានឹងនកើនន�ើង។ វធិ្នកា
រជនះ�ំនងជានឹងបណា្ដ លឲ្យមានកំជណើ នតនមលែេ្មាប់េុ៊ត 
សាច់្�រូក និងសាច់ជរាជដ្យសារជ�តុផលពើរយ៉ង។ �ើមួយ វធិ្
នការជនះនឹងបណា្ដ លឲ្យកេិករជាជ្ចើន្តរូវផតរចោមូ៉ដែ្មើជែើងវញិ 
ឬេង់ជោងែ្មើមួយជ�ៀតេ្មាប់េត្វ—ដូចជា ដំជែើងជោងរា្ម ន្� រុងេ្មាប់
មាន់ជមជាជដើម។ ជៅកុ្ងករណើ ខលែះ ជោងជនះក៏អាចមានចំណាយកាន់ផតនែលែកុ្ង
ការដំជណើ រការជាបន្បោ្ប់ផងផដរ។ ភាគជ្ចើនននចំណាយផដលមានការជកើ
នជែើងជនះ �ំនងជា្តរូវបានរញុជៅឲ្យអ្កជ្បើ្បាេ់ ផដល�ិញផលិតផល។

�ើពើរ វអាចចំណាយជពលជាជ្ចើន្ំ្ជដើម ើ្ឲ្យមានកេិករ្គប់្រាន់ជៅរ
ដឋា California និងរដឋាជផសេងជ�ៀត កុ្ងការផាលែ េ់ប្ដូរ្បពរ័ន្ធជោង ជដើម ើ្បំជព
ញតាមលកខេខណ្ឌ ត្មរូវរបេ់វធិ្នការជនះ។ ្បេិនជបើជៅជពលអោគត 

កេិករមិនអាចផលិតេុ៊ត សាច់្�រូក និងសាច់ជរា
បាន្គប់្រាន់ជដើម ើ្បំជពញតាមត្មរូវការជៅរដឋា 
California បានជ�ជោះ ការធ្លែ ក់ចុះទំាងជនះនឹងប
ណា្ដ លឲ្យមានកំជណើ នតនមលែរ�ូតដល់កេិករអាចបំ
ជពញតាមត្មរូវការបាន។
ដូចផដលមានពិភាកសាពើខាងជលើ 
្ក រុម�ុ៊នជាជ្ចើនបាន្បកាេថា ពួកជគកំពុង
ឈានជ ព្ ះជៅរកការត្មរូវឲ្យអ្កផ្គត់ផ្គង់ចំណើ
អាហាររបេ់ពួកជគ្តរូវផ្ដល់�ើធ្លែ បផនម្ដល់េត្វ
កេិដ្ឋា ន ជដើម ើ្ឲ្យវផាលែ េ់�ើជៅមក (ឧទា�រណ៍ 
ជដ្យការ�ិញផតេុ៊តណាផដលជ្បើជោង 
“រា្ម ន្� រុង” បុ៉ជណាណ ះ)។ ចំជពាះវសិាលភាពផដលកា
រណ៍ជនះជកើតជែើងបាន កំជណើ នតនមលែមួយចំនួនផដ
លមានពណ៌ោខាងជលើ នឹងជកើតជែើងជៅ្ំ្អោគ
តជ�ៀតជាពំុខាន។
ការកាត់បន្ថយចំ�ដូ លរដ្្ឋ ភិបាលតិចតួច។ 
ជដ្យសារផតវធិ្នការជនះ នឹងបជងកើនចំណាយ
េ្មាប់កេិករមួយចំនួនជៅរដឋា California 
ផដលផលិតេុ៊ត សាច់្�រូក និងសាច់ជរាជោះ ពួ
កជគមួយចំនួនអាចនឹងជ្�ើេជរេីការ�ប់ផលិត 
ឬកាត់បនយ្ផលិតកម្មរបេ់ពួកជគ។ ចំជពាះវសិា
លភាពផដលការណ៍ជនះជកើតជែើងបាន អាចមាន 
្បាក់ចំណូលពើពន្ធចំណូលរដឋាពើអា�ើវកម្មកេិដ្ឋា ន

ទំាងជនះកាន់ផតតិចោជពលអោគត។ ការកាត់បនយ្�ូទំាងរដឋា �ំនងជានឹង
មិនមានចំនួនជ្ចើនជាងោប់លានដុលាលែ រជាជរៀងោល់្ំ្ជ�។
ចំណាយនលើការនមើលការខុសបតរូវរបស់រដ្ឋ។ CDFA នឹងបជងកើនបនុ្កការង្
រកុ្ងការ្បតិបតិ្វធិ្នការជនះ។ ឧទា�រណ៍ ្កេួងនឹង្តរូវពិនិត្យឲ្យដឹងថា 
ជតើកេិករជៅរដឋា California និងរដឋាជផសេងជ�ៀត ផដលលក់មកកាន់រដឋា 
California បានជ្បើ្បាេ់ជោងេត្វផដលបំជពញតាមលកខេខណ្ឌ ត្មរូវ
របេ់វធិ្នការជនះផដរឬជ�។ CDFA ក៏នឹង្តរូវជធ្វើឲ្យ្បាកដផងផដរថា 
ផលិតផលផដលលក់ជៅរដឋា California អនុជលាមតាមលកខេខ
ណ្ឌ ត្មរូវរបេ់វធិ្នការជនះ។ តនមលែ ននបនុ្កការងារបដន្ថមននះ 
អាចមានចំនួនរហដូតដល់ $10 លានដុលាលា រក្នុងមួយឆ្្នំ ។

ច្លូលងមើល http://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/
cal-access-resources/measure-contributions/2018-

ballot-measure-contribution-totals/ សម្រាប់បញ្ើ 
មនគណៈកមក្ារ ដដលបង្កើតង�ើ្ ជាច្ម្ប្ងដើម្បើគំាម្ទ 

ឬ�ំទាស់វធិានការងនះ។ ច្លូលងមើល http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors/nov-18-gen.html 

ងដើម្បើទទតួលបានអនកច្លូលរ តួមវភិាគទានក�ំលូលៗទំា្  
10 របស់គណៈកមក្ារ។

ម្បសិនងបើអនកច្្់បានច្បាប់ច្ម្្ មនអត្ថបទង�ញងលញមនវធិានការ
រដឋា សលូមទលូរស័�្ទមករដឋាងលខាធិការ តាមងលខ  
(888) 345-4917 ឬអនកអាច្អុើដម៉ល  

vigfeedback@sos.ca.gov ង�ើយច្បាប់ច្ម្្ មតួយនឹ្ម្ត រូវបាន
ងផញើងៅអនកងដាយឥតគតិមថ។្

្រណ្កើតស្្ដ ់ដារថ ្ើសបរា្់រការដាកឃំ់ា្សត្វកសដិាឋា នជាកល់ាក ់ 
ហាមឃាតក់ារលកផ់លិតផលមិនអនវុត ្តតាមច្បា្់រ។ 

លក្ខន ្តកិៈផ ្តតួច្ណផ្តើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

12

រ លូបភា�ងលខ 1

តម្ម រូវការទើធ្ាអប្បបររាងម្កាម  
ច្បាប់បច្្បុ្បនន និ្សំងណើ ម្បជាមត ិ12
ហ៊វនុតកាលរេកននុងសតវមួយក្ា�

សត្វកនុ្ កសិដាឋា ន ច្បាប់បច្្បុ្បននa
សំងណើ ម្បជាមត ិ12a

ចាប់ងផ្ដើមងៅឆ្នំ  2020 ចាប់ងផ្ដើមងៅឆ្នំ  2022

រាន់ងមចិ្ញ្ឹមយក�្

 បត រូវតតអាច្្រ្្វិលខ្តួនណដាយណសរ ី 
ណេក ឈរ និ្ បតដា្អវៈ 
យវៈវាបានណេញណលញ។b

1 ហ៊ ្វតុកាណរ េននទើធ្្កបរាល ណោ្គ្្នបទ រ្ុ c

ម្� រូកងមចិ្ញ្ឹមយកកលូន — 24 ហ៊ ្វតុកាណរ េននទើធ្្កបរាល

កលូនងគាចិ្ញ្ឹមយកសាច់្ 43 ហ៊ ្វតុកាណរ េននទើធ្្កបរាល មិនតប្រប្ររួល  
(43 ហ៊ ្វតុកាណរ េ)

a ច្បា្់រ្រច្្្ុរ្បន ្ន និ្ សណំ�ើ ប្រជាមត ិ12 សទុ ្ធតតដាក្់រញ្ចូលការណលើកតល្មតួយច្នំតួនច្ណំោះតបម រូវការទើធ្្អ្រ្ប្រររា។ 
b ជាទចូណៅ ្រទ្រញ្ជា រេឋាតបម រូវឲ្យរាន 0.8 ហ៊ ្វតុកាណរ េននទើធ្្កបរាលសបរា្់រណមរានច់្ញិ ្ចឹមយកេ្មតួយកបាល។ េុរំាន្រទ្រញ្ជា បសណេៀ្គ្្ន ណនះ 

សបរា្់រប្ រូកណមច្ញិ ្ចឹមយកកចូន ឬកចូនណគ្ច្ញិ ្ចឹមយកសាច្ណ់�ើយ។
c គ្្នបទ រ្ុ  រ តួមរានជាអាទិ៍ ប្រេន័ ្ធណោ្ណៅក្នុ្ អគ្រ តេលផ្ដល់ 1 ណៅ 1.5 ហ៊ ្វតុកាណរ េននទើធ្្កបរាលសបរា្់ររានណ់មមតួយកបាល ណហើយអនញុ្ញាត ឲ្យរានណ់មផ្្សទ់ើណៅមកណៅក្នុ្ អគ្រ។ 



70 | ទឡ្ហីករណ៍	 ទឡ្ីករ�៍ដដ�្ានល្ោះពុម្ពលនៅល�ើទំព័រលនះគឺជាទស្សនៈរបស់អនកនិពន្ធ លហើយមិនបតូវ្ានពិនិត្យរកភាពបតលឹមបតូវលដោយភនាក់ងារផ្លូវការ�ាមួយលទ។ 

សណំ�ើ ប្រជាមតិ ្រណ្ កើតស្្ដ ់ដារថ ្ើសបរា្់រការដាកឃំ់ា្សត្វកសដិាឋា នជាកល់ាក ់ 
ហាមឃាតក់ារលកផ់លិតផលមិនអនវុត ្តតាមច្បា្់រ។ 
លក្ខន ្តកិៈផ ្តតួច្ណផ្តើម។12

★ ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 12 ★

★ ការណ្លហីយចំណោះទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 12 ★
សំល�ើបបជាមតិល�ខ12 គឺជាអំលពើក្ត់សតវ និងអនកល្ោះល្នោតដ៏ល�ោរល�ៅ
ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	
គឺណោណេញណោយភាេមិនច្បាស់លាស់	ណ�ហីយេយាយាមមិននិយាយអំេហីស�គ
មន៍អ្នកផេិតសុ៊ត	(United	Egg	Producers)	ការទទួេយកការ្រន្តណទ្រហីទទ រុង
យា៉ា ងណោច្ណាស់រ�ូតដេ់ឆ្្នំ 	2022	ណោយអនុញ្ញា តឱ្យណទ្រហីទទ រុងដដេមានទំ
�ំដតមួយ�្ូតកាណរ េសទមា្់រណមមាន់នហីមួយៗ	ឬេយាយាមមិននិយាយចំ្ណុច្ជាក់
លាក់ដដេគំនិតផ្តួច្ណផ្តហីមណនះនឹងណ្្ហី។
អាច្និយាយម៉ាយាងណទៀតបានថា	អង្គការសង្គមមនុស្ស្៌មស�រដ្ឋអាណមរកិដដេណោរ
ណេញណោយណរឿងអាទសរូវទតេ្់រណៅណទ្រហីេ្ិច្ចាស់រ្រស់ណគវញិណ�ហីយ។
ទក រុមដដដេដដេេហីមុននិយាយថាមាន់ណៅរដ្ឋ	California	នឹងមិនទតរូវបានោ
ក់ទទ រុងណទណៅដំណាច់្ឆ្្នំ 	2015	ដដេ	Michael	Vick	គឺជាអ្នកចិ្ញ្ឹមសត្ដ៏
េ្អដដេគំាទទទក រុម�ុ៊ន	SeaWorld	និងបានខាត្រង់ទបាក់រា្់រលានដុលាលា រណៅ
ក្នុង្រណ្តឹ ងច្បា្់រ	Racketeer	Influenced	and	Corrupt	Organizations	
ឥឡូវណនះបានទតឡ្់រមកវញិណ�ហីយ។
ជាថ្ហីម្តងណទៀត	សង្គមមនុស្សណៅស�រដ្ឋអាណមរកិ (Humane Society of the 
United States, HSUS)	កំេុងសនយាថានឹងោមឃាត់ការណទ្រហីទទ រុងឧសសា�ក
មសុ៊្ត	ណោះ្រហីជាវាបានចំ្ណាយណេេណេញមួយទសវត្សអះអាងថាេួកណគបានណ្្ហី
វារចួ្ណ�ហីយក៏ណោយ!	
ទនឹ្មនឹងណនះដដរេួកណគកំេុងវាយទ្រោរអ្នកដដេរាយការណ៍េ័ត៌មានអំេហីេួកណគ។
ណយហីងដឹងណៅណេេដដេអង្គការស្រ្ុរស្ម៌មួយ្ររាជ័យក្នុងការ្ំរណេញកាតេ្កិ

ច្្មូេោ្ឋ ន្ំរផុតននទំនុកចិ្ត្តរ្រស់ខណោះ។ ជាជាងការវាយបបហារលទៅល�ើ 
បស្ីដដ�ទទួ�រងការរំល�ោភបំពាន HSUS គួរដតផ្ាស់ប្លូរវប្ធម៌របស់ខ្ដួន។ - 
អង្គការជាតិបស្ី
ណៅណេេទស្តហីបានទ្រមូេផំុ្គា្ន ទ្រឆំ្ងនឹងវ្រ្្ម៌េឹសេុេរ្រស់	HSUS	វាណកហីត
ណច្ញេហីការណចាទទ្រកាន់ជាណទច្ហីនអំេហីការណ្រៀតណ្រៀនផលាូវណេទ	និងការទ្រទេឹត្តិខុសទ្រ
ឆំ្ងនឹងស្ថា ្រនិករ្រស់សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	ដដេជាអតហីតោយកទ្រតិ្រត្តិ	
គឺណលាក	Wayne	Pacelle	។	ការណ ល្ាហីយត្រដំ្ូរងរ្រស់	HSUS	
គឺណចាទសួរសុច្្រតិភាេរ្រស់ទស្តហី។
យុទ្ធស្ទស្តណនះទតរូវបានណទ្រហីទបាស់ទ្រឆំ្ងនឹងអ្នកតសូ៊មតិសទមា្់រសត្ដដេទ្រឆំ្
ងនឹងសំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	។
ការេិតដដេមិនអាច្ទ្រដកកបានណោះគឺ៖	ទ្រសិនណ្រហីមិនដមនណោយស្រដតភាេខ្ហី
ខ្ារ្រស់	HSUS	ណទណោះ	មាន់ណៅរដ្ឋ	California	នឹងមិនទតរូវបាន្រង្ខាំ ងក្នុងទទ រុង
ណនះណៅវោិទហីណនះ។	ណយហីងមិនធ្លា ក់ក្នុងេ្ិច្កេដដដេណនះជាណេហីកទហីេហីរណទ។
www.StopTheRottenEggInitiative.org
MARK EMERSON សមាជិកទក រុមទ្ឹរកសាេិបាេ
េេរដ្ឋ	California	ទ្រឆំ្ងនឹងភាេណឃារណៅ	ការោក់ទទ រុង	និងការដកលាង្រនលាំ
ERIC MILLS អ្នកសំរ្រសំរេួ
សកមភ្ាេសទមា្់រសត្
PETER T. BROWN សមាជិកទក រុមទ្ឹរកសាេិបាេ
មិត្តសត្

គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12—្រញ្ឈ្់រភាេណឃារណៅណេហីសត្
	អង្គការសង្គមមនុស្សធ៌មសហរដ្ឋអាលមរិក អង្គការ សមាគមអាលមរិចសបមាប់
ការការពារភាពសាហាវល�ោរល�ៅចំលពោះសតវ (American Society for the 
Prevention of Cruelty to Animals, ASPCA)	និងណេទ្យសត្ជតិ	500 
នាក់លនៅរដ្ឋ California	គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12។
ការណបាះណឆ្្ន តគំាទទ	គឺការោរកំុឱ្យណគញាត់កូនណគាចិ្ញ្ឹមយកស្ច់្	ណមទជរូក	
និងណមមាន់ចិ្ញ្ឹមយកេងចូ្េណៅក្នុងទទ រុងដ៏តូច្ច្ណង្អៀតអស់មួយជហីវតិ។	
វានឹងេុ្រ្ំរបាត់ផេិតផេអមនុស្ស្ម៌	និងគ្ានសុវតថាិភាេេហីសត្ដដេ
ទតរូវបានរណំលាេ្ំរោនោំងណនះេហីទហីផសាររដ្ឋ	California	។	ការណបាះណឆ្្ន ត
គំាទទកាត់្រនថាយោនិេ័យរ្រស់ទ្រជាជនដដេឈឺណោយការេុេអាោរ	
និងការ្ំរេុេណៅកសិោ្ឋ នណរាងច្ទក	និងជួយទក រុមទគរួស្រកសិករ។
ណបាះណឆ្្ន តគំាទទ	សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	ណដហីម ហ្ី៖
្រង្កា រភាេណឃារណៅណេហីសត្។	វាណឃារណៅណាស់ក្នុងការ្រង្ខាំ ងកូនណគាេ
ណៅក្នុងទទ រុងតូច្ច្ណង្អៀត។	យកវាណច្ញឆ្ងា យេហីណមណទកាយវាណកហីតភាលា ម្រង្ខាំ ងវា
ទ្រក្រណោយភាេ្ំរោនរ�ូតោេ់វាទតរូវបាន្រញូ្នណៅសត្ឃាតោ្ឋ ន—
អាយុទតឹមដត្ួរនដខ្រ៉ាុណណាណ ះ។
ណមទជរូកមិនគួរទតរូវបានចាក់ណស្ក្នុងទទ រុងដដកតូច្ច្ណង្អៀត	
កដនលាងដដេោងេិបាកផ្លា ស់ទហីណោះណទ។	ោងទតរូវបានជា្់រអោ្ក់	ទតរូវបាន្រងខាំឱ្យរ
ស់ណៅក្នុងកដនលាងមានទំ�ំតូច្សទមា្់រណេេ	ជិតបួន្នា។ំ
វាគឺខុស ្្គងក្នុងការញាត់មាន់យា៉ា ងតឹងក្នុងទទ រុងដខ្សច្ណង្អៀតសទមា្់រណេញអាយុកា
េរ្រស់ោង។	ោងទតរូវបាន្រងខាំឱ្យញំុា	ណដក	និងជំុ	និងណោម	និងទកា្រេងក្នុងទហី
តំាងតូច្ដូច្គា្ន ណរៀ្ររាេ់នថងាដតម្តង។
ការោរទគរួស្ររ្រស់ណយហីងេហីការ្ំរេុេមូ្្រអាោរ	
និងការ្ំរេុេកសិោ្ឋ នណរាងច្ទក។	។កបាេេហីសត្មាន់ដដេមាន់ណោយស្រដតេួ
កណគបានស្លា ្់រ	Salmonella,	ការសិកសាវទិយាស្ទស្តជាណទច្ហីនបានរកណ�ហីញថាកា
រណវច្ខ្្់រសត្ណៅក្នុងទទ រុងតូច្ៗណ្្ហីណអាយមានោនិេ័យននការេុេអាោរ។	សូម ហ្ី	
ពិភពសតវបក្ស,ី	ការណបាះេុម្ភផសាយឧសសា�កមសុ៊្តឈានមុខណគបានទទួេស្្គ
េ់,	“Salmonella បបលឹងដបបងលនៅកននុង�ំលនៅដ្ឋានដដ�ដាក់កននុងបទុង។”
ណ�តុណនះណ�ហីយ	បានជាោំង	មជ្ឈម�្ឌ�សបមាប់សុវត្ថិភាពម្លូបអាហារ	
និងសម័្ន្ធអ្នកណទ្រហីទបាស់ជាតិ		គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12។
សមាគមសុខាភិ្ ា�សាធារ�ៈអាលមរិក	បានអំោវោវឱ្យផ្្អ កការវះកាត់សត្
ស្លាំ ងថ្ហី	ណោយស្រដតេួកណគ្ំរេុេខ្យេ់និងដហីទឹក	និង្រនថាយគុណភាេជហីវតិស	
ទមា្់រម្ាស់ផ្ះជិតៗណោះ។

ជួយកសិករទគរួស្រ	និង្រណងកាហីនណសដ្ឋកិច្្កាេហី�្័រញា៉ា ។	កសិោ្ឋ នទគរូស្រណមោ្គ
ដដេសត្ទទ រុងបានកាត់្រនថាយទជ រុងនិងជំរញុកសិករទគរួស្រណច្ញេហីអាជហីវកម។្	
ណោយការណបាះណឆ្្ន តបាទ	/	ចាសណៅណេហីណេស	12	ណយហីងអាច្្រណងកាហីតស្តង់ោរស
មរម្យដដេរកសាកសិករក្នុងអាជហីវកម—្និងអនុញ្ញា តឱ្យេយកណគ្ំធ្ត់។	ណោ
យស្រដតកសិោ្ឋ នឥតគិតនថលាណទ្រហីទបាស់កមក្រកាន់ដតណទច្ហីន	វធិ្នការនឹង្រណងកាហីត	
ការងារកានដ់តលបចើន	សទមា្់រទក រុមទគរួស្រកសិោ្ឋ នខឹតខំណ្្ហីការ។
អាទស័យណ�តុណនះ	កសិករបគួសារ California	និង	កម្ករកសិកររួបរួម	គំាទទ	
សំណណហី ទ្រជាមតិ	12	ណនះ។
កំដណទទមង់ទូណៅ
• ណសច្ក្តហីទ្រកាសណេខ	12	បានេទងឹងច្បា្់រណឃារណៅសត្នទេអាយុមួយទសវ
ត្សរណ៍�ហីយផ្តេ់នូវណេេណវលាេ្អសទមា្់រអ្នកផេិតណដហីម ហ្ី្រ្តូរណៅអនុវត្តមិនមាន	ទទ រុង។
• ទក រុម�ុ៊នអាោរ្ំ	ៗ	ជាង	200	ណផ្សងណទៀតដូច្ជា	បកុមហ៊ុន Walmart, 
McDonald’s, Taco Bell, Burger King, Safeway, និង	Dollar Tree	បាន
ណ្រ្តជាញា ណទ្រហីទបាស់ផេិតផេដដេមិនមានទទ រុង។
• រដ្ឋចំ្នួន	12	បានអនុម័តច្បា្់រោក់ទងនឹងការ្រង្ខាំ ងសត្កសិកម។្
• ការណបាះណឆ្្ន តដដេទតរូវបានអនុម័តណោយ	ពួកលមដលឹកនាំកាត�ូិកកាត�ូិក, 
បពវជិតសាស្ា, បគលឹស្សាសនា, លមតូឌីស, ជវីហវ, បពវជិតភាព, បគលឹស្សាសនា, 
លមតូឌីស,	និង	ជ្ហី�,្	អ្នកផសាយដំណឹងេ្អ,	និង	ជទមកសត្នទេ	
លនៅទូទាំងរដ្ឋកា�ីហវ័រញ៉ា។
ណយហីងនឹងមិន្រងខាំដ ក្ា	ឬឆ្្រ្រស់ណយហីងឱ្យរស់ណៅក្នុងទទ រុងតូច្មួយដ៏កខ្ក់អស់មួយ
ជហីវតិរ្រស់ោង។	ណយហីងមិនគួរអនុញ្ញា តឱ្យសត្ណាមួយសូ៊ទោំការរងទុកខាដ្រ្រណនះ
ណឡហីយ។	សត្ោំងអស់រមួោំងសត្កសិកមស្មនឹងទទួេបានការការោរេហីភាេ
ស្ោវណឃារណៅ	និងការរណំលាេ្ំរោន។
www.Yes0n12CA.com
CRYSTAL MORELAND,	ោយករដ្ឋ	California
Humane Society of the United States
បណ្ឌិ ត JAMES REYNOLDS DVM, MPVM, DACAW, 
ស្ទស្្ត ចារ្យដផ្នកឱសថ្ំ	ៗ	និងសុខុមាេភាេមោវទិយាេ័យណវណហី វាសោនន
ស្កេវទិយាេ័យណវណស្ហីន
ANDREW	DECORIOLIS	ោយក នៃកម្មវធីិ កមវ្ិ្ ហីយុទ្ធស្ទស្តនិងការចូ្េរមួ		
ការណ្្ហីកសិកមណ្ៅមុខ
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្រណ្កើតស្្ដ ់ដារថ ្ើសបរា្់រការដាកឃំ់ា្សត្វកសដិាឋា នជាកល់ាក ់ 
ហាមឃាតក់ារលកផ់លិតផលមិនអនវុត ្តតាមច្បា្់រ។ 

លក្ខន ្តកិៈផ ្តតួច្ណផ្តើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

12
★ ទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ12 ★

★ ការណ្លហីយចំណោះទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 12 ★
គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	ណដហីម ហ្ី្រញ្ឈ្់រអំណេហីណឃាណៅ	
និងអមនុស្ស្ម៌ណេហីសត្កសិកម។្	ដូណច្្នះ	ស្ថា ្័រនោោដដេណគណជឿទុកចិ្ត្ត្ំរផុ
តោក់ទងនឹងភាេស្ោវណឃារណៅណេហីសត្	ការណ្្ហីកសិកមក្ារទ្រក្រណោយនិ
រន្តភាេ	និងសុវតថាិភាេអាោរ	គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12៖	ណេទ្យសត្ជិត	
500	ោក់	កសិករេកខាណៈទគរួស្រណៅរដ្ឋ	California	កដនលាងផ្តេ់ជទមកសត្រដ្ឋ	
California	អង្គការ	ASPCA	អង្គការសង្គមមនុស្ស្៌មស�រដ្ឋអាណម
រកិ	មជ្ឈមណ្ឌ េសទមា្់រសុវតថាិភាេអាោរ	ស�ជហីេអ្នកណ្្ហីការង្រកសិកម	្
និងសម័្ន្ធអ្នកណទ្រហីទបាស់ជាតិ។
ទក រុមមួយកា្ត ្់រតូច្ដដេទ្រឆំ្ងនឹងសំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	ដដេណគស្្គ េ់
ថាជាសមាគមកសិកមម្នុស្ស្ម៌—មានទ្រវត្តិអាទកក់ចូ្េរមួជាមួយកសិោ្ឋ
នចិ្ញ្ឹមសត្ដ៏្ំរេុេ	ក្នុងការទ្រឆំ្ងនឹងច្បា្់រស្តហីេហីភាេណឃាណៅណេហីសត្	និ
ងទតរូវបានគំាទទណោយអ្នក្រញ្េ់សត្	ដដេមានការណបាះេុម្ផសាយសមាងា ត់
មួយអួតអាងថាការវាយទ្រោររ្រស់	HFA	ណៅណេហីអង្គការស្រ្ុរស្ម៌សត្	
បានជួយដេ់អ្នកជេ់មាន់!”
ការេិត:	កាេេហី	10	ឆ្្នំ មុនទ្រជាជនកាេហី�្័រនហីញា៉ា បានអនុម័តច្បា្់រមួយដដេ
ផ្តេ់ឱ្យសត្កសិកមណ្ទច្ហីនកដនលាង។	វាបានោំអ្នកផេិតសុ៊ត	និងស្ច់្ទជរូកជាណទច្ហី
នឱ្យចាកណច្ញេហីការណទ្រហីទទ រុង	ណ�ហីយទក រុម�ុ៊ន	McDonald	ទក រុម�ុ៊ន	Safeway	
ទក រុម�ុ៊ន	Burger	King	និងទក រុម�ុ៊នដនទណទៀតរា្់ររយទក រុម�ុ៊ន	បានចា្់រណផ្តហីម	
ណទ្រហីផេិតផេសត្ដដេមិនោក់ទទ រុង។
្រ៉ាុដន្តកសិោ្ឋ នរ្រស់ណរាងច្ទកមួយចំ្នួន—គ្ានអ្នកដដេទ្រឆំ្ង	

សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12—បានរកណ�ហីញវិ្ ហីណៅជំុវញិច្បា្់រណ�ហីយណៅដតកំណត់
សត្ណៅក្នុងទទ រុង។	លនោះគឺពិតប្ាកដ�ាស់លហតុអវី្ានជាសំល�ើបបជាមតិល�ខ 
12 បតូវ្ានលគបតូវការ។
សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	ពបងលឹង	ច្បា្់រស្តហីេហីភាេណឃារណៅណោយផ្តេ់ការការោរ
កាន់ដតទ្រណសហីរ	រមួោំងេកខាខណ្ឌ ការរស់ណៅេ្អ	េកខាខណ្ឌ អ្រ្្ររមាេំ�រ	និងក
ដនលាងរស់ណៅណោយគ្ានទទ រុងណោយមានកាេវភិាគចា្់រណផ្តហីមអនុវត្តដដេការោរក
សិករេកខាណៈទគរួស្រ។
ដូច្ដដេភាស្ក្នុងសនលាឹកណឆ្្ន តបាន្រង្្ញច្បាស់	សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	្រង្កា
រការ្រង្ខាំ ងណឃាណៅណេហីមាន់ចិ្ញ្ឹមយកសុ៊ត	ទេមោំងកូនណគា	និងទជរូក។	សតវទាំង
លនះសមនលឹងទទួ�្ានការការពារពីការរំល�ោភបំពាន។
គំាទទការអនុវត្តមនុស្ស្ម៌ណេហីសត្កសិកម។្	គំាទទសទមា្់រសុវតថាិភាេអាោរ។	
គំាទទសទមា្់រកសិករេកខាណៈទគរួស្រ។	ទគំាទទសទមា្់រក្ហីណមតា្ត 	និងសុេវនិិច្្័យ។
www.Yes0n12CA.com
DR. BARBARA HODGES, DVM, MBA,	អ្នកផ្តេ់ទ្ឹរកសាខាងណេទ្យសត្
សមាគមណវជ្ស្ទស្តណេទ្យសត្ននសង្គមមនុស្ស្ម៌
JEFF PETERSON អ្នកទគ្់រទគងទូណៅ
Central	Valley	Eggs
BROOKE HAGGERTY ោយកទ្រតិ្រត្តិ
សម័្ន្ធការការោរ	និងសណ្ង្្គ ះសត្

ការល្ោះល្នោតល�ខ: ទប់ស្កាត់ការល�ោរល�ៅ, បទុងនិងការបន្ំ។
អង្គការសង្គមមនុស្ស្៌មស�រដ្ឋអាណមរកិ	(HSUS)	ដដេមានមូេោ្ឋ នណៅ
ទហីទក រុងវាេសុហីនណតាន	DC	បានដសង្រកវិ្ ហីជាថ្ហីម្តងណទៀតណដហីម ហ្ីយក្រញ្្ណនះោ
ក់ណេហីសនលាឹកណឆ្្ន តរ្រស់រដ្ឋ	California	ណោយណបាក្រណញ្្តអ្នកណបាះណឆ្្ន ត	
និយាយទតឡ្់រទតឡនិអំេហីទទ រុង	ណ�ហីយ្រន្តណេហីកណឡហីងេហីការរងទុកខាណវទោរ្រស់ណម
មាន់	រាប់�ាននាក់ក្ា� ។
ណស្យផ្សេ្ផសាយខុសេហីការេិតថាជាវធិ្នការ	“មិនោក់ទទ រុង”	
សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12ការេិត		យា៉ា ងណាស់នឹងណ្្ហីឱ្យទស្រច្បា្់រដេ់ការ្រន្ត
ណទ្រហីទទ រុងណរាងច្ទកផេិតសុ៊តសទមា្់ររយៈណេេណទច្ហីនឆ្្នំ ណៅមុខណទៀត។
សំណណហី ណេខ	12	គឺជាេទ្ធផេននសម័្ន្ធភាេស្ធ្រណៈរវាង	HSUS	និងស�
គមន៍ោណិជ្កមជ្ាតិស�គមន៏ននសមាគមផេិតសុ៊ត។
ណៅឯការចំ្ណាយរ្រស់អ្នកជា្់រេន្ធេួកណគកំេុងដតណទ្រហីទបាស់គំនិតផ្តួច្ណផ្តហីមរ្រស់
រដ្ឋកាេហី�្័រនហីញា៉ា ជំនួសឱ្យការជំនួសច្បា្់រេំណៅឋានរ្រស់េួកណគណោយមានការ
ដណោំេហីអ្នកផេិតសុ៊តយូ។
សលំ�ើបបជាមតិល�ខ 12 លធវើឱ្យបសបច្ាប់នូវការលបបើបទុងដ៏ល�ោល�ៅ ដដ�ព�រដ្ឋ 
California ភាគលបចើនល្ោះល្នោតហាម�ាត់កា�ពីដប់្ នាំមុន។
ច្បា្់រ្រចុ្្្រ្ន្នរ្រស់រដ្ឋ	California	(សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	2)	ដច្ងថាទតរូវផ្តេ់
េំ�រទគ្់រទគាន់សទមា្់រមាន់ចិ្ញ្ឹមយកេងណដហីម ហ្ី៖
“. . . វាអាច�ាស្ាបទាំងសងខាង្ានលពញល�ញលដោយមិនប៉ះជញ្ចាំងបទុង 
ឬប៉ះលមមាន់លផ្សងលទៀតលទ។”
សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	នឹង	និរាករ�៍	ច្បា្់រដដេបានអនុម័តណោយអ្នកណបាះ
ណឆ្្ន ត	ណដហីម ហ្ីអនុញ្ញា តឱ្យណរាងច្ទកផេិតសុ៊ណទ្រហីទទ រុង	ឬេំ�ទតឹមដត	1 ហវលូតកាលរេ 
្រ៉ាុណណាណ ះ	សទមា្់រណមមាន់នហីមួយៗ។
សំល�ើបបជាមតិល�ខ 12 គឺជាការល្ោកបលញឆោតដ៏ល�ោរល�ៅល�ើសតវកសិកម្ 
និងល�ើអនកល្ោះល្នោតលនៅរដ្ឋ California ។
ណោយស្រដតការណ្្ហីេទង្ង	សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	2	ដ៏ខ្ហីខ្ាណៅឆ្្នំ 	2008ណមមា
ន់ចិ្ញ្ឹយកេងរា្់រលានកបាេណៅ្រន្តរងណទគាះក្នុងទទ រុងណរាងច្ទកផេិតសុ៊តណៅទូ
ោំងរដ្ឋ	California		។
ណោះជាយា៉ា ងណាក៏ណោយ	ស្ធ្រណៈជនដដេទិញសុ៊តទតរូវបានណគទបា្់រជាណទច្ហី
នណេហីកណទច្ហីនស្រថា	សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	2	បានោមឃាត់ការណទ្រហីទបាស់ទទ រុង
ោំងណោះណោយណជាគជ័យ		។	សទមា្់ររយៈណេេមួយទសវត្សរ	៍ណោះគឺជាោក្យអះ
អាងក្នុងការផ្សេ្ផសាយ្ំ្ំរផុតរ្រស់	HSUS	។
ឥេូវណនះ	មិនសូវមានការអះអាងអ្ហីណទច្ហីនណទ	ដតអនកគាំបទការអះអាងដដ�្ារដ្ឋ 
California គួរលធវើជារដ្ឋដដ�មិនលបបើបទុងមុនដំ�ាច់្នាំ 2015បានទតឡ្់រមកវិ
ញជាមួយការសនយាណបាកទបាស់មួយណផ្សងណទៀតណ�ហីយ។

ទគាន់ដតណេេណនះ	េួកណគនិយាយថាទ្រជាជន	California	នឹងទតរូវរង់ចំាដេ់ឆ្្នំ 	
2022!	ណ�ហីយសូម ហ្ីដតកាេ្ររណិច្ទ្ណោះគឺមិនច្បាស់ដដរ។	សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	
ទតរូវបានសរណសរច្បាស់ថាអនុញ្ញា តឱ្យសភាណ្្ហីការដកដទ្រណៅណេេណាក៏បាន	ណោយគ្ា
នការយេ់ទេមេហីអ្នកណបាះណឆ្្ន ត		។
សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	មិនជួយអ្ហីណទដេ់ទជរូក	ឬកូនណគា។
ចំ្ណោះការកុ�កោំងណនះ	ទក រុមមនុស្សដដដេដដេ្រណងកាហីតសំណណហី ទ្រជាមតិណេខ		
2	ណនះ	ណ�ហីយដដេសនយាថារដ្ឋ	California	នឹងជារដ្ឋមិនណទ្រហីទទ រុងណៅដំណាច់្ឆ្្នំ 		
2015	ឥឡូវណនះកំេុងអះអាងថា	សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	នឹងកំណត់ការអនុវត្ត
ន៍រ្រស់អ្នកផេិតស្ច់្ទជរូក	និងស្ច់្ណគា	លបកៅរដ្ឋ	។	មិនគួរមានអ្នកណាចាញ់ណបាក
ឧបាយកេណោះណទ។
វាទំនងជាមិនអាច្ណៅរចួ្ណទដដេ្រញញាតិដដេទបាកចាកេហីរដ្ឋ្មនុ្ញញារ្រស់សំណណហី ទ្រ
ជាមតិណេខ	១២	អាច្ណជៀសផុតេហី្រញ្្ទ្រឈមដផ្នកច្បា្់រដដេណជៀសមិនផុត	(ការកា
រោរសំណណហី ទ្រជាមតិណនះនឹងោក់សម្ា្ណេហីការចំ្ណាយរ្រស់អ្នក្រង់េន្ធ)	ដតណោះជា
ក្នុងករណហី ដដរវាអាច្ណៅរចួ្ក៏ណោយ	សភាកំេុងដតដំណណហី រការច្បា្់រណដហីម ហ្ីណ្្ហីណមា�ភាេ
្រញញាតិដដេមានណៅណទច្ហីនរដ្ឋោំងណនះ។
ណ�ហីយទនឹ្មនឹងការអះអាងថានឹងកំណត់្រញញាតិសទមា្់រ	រដ្ឋ	ណផ្សងណទៀត	
សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	អនុញ្ញា តឱ្យមានការ្រង្ខាំ ងណគាចិ្ញចឹ្មយកទឹកណោះ	
ដ៏ណឃារណៅ	ណៅរដ្ឋ	California	ណនះ!	
សំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	គឺជាការណកងទ្រវញ័ដដេគ្ានណកាតដទកងណេហីដំណណហី
រការផ្តួច្ណផ្តហីមរ្រស់រដ្ឋ	California	ដដេមិនទតឹមដតណ្្ហីឱ្យ្រ៉ាះោេ់ដេ់សត្ក
សិកម្្រ៉ាុណណាណ ះណទ	្រ៉ាុដន្តក៏្រងកាណទគាះថា្ន ក់ដ៏្ំណ្ងផងដដរដេ់អ្នកណទ្រហីទបាស់	សត្	
និងច្បា្់រការោរ្ររសិ្ថា ន។
គំនិតផ្តួច្ណផ្តហីមដ៏េឹសេុេណនះគួរដតទតរូវបាន្រដិណស្ណចាេជាោច់្ខាត។
ដសង្យេ់ថាណ�តុអ្ហីបានជាអង្គការទ្រជាជនណដហីម ហ្ីការេយាបាេសត្	
អង្គការមិត្តសត្	សមាគមកសិកមម្នុស្ស្ម៌	អង្គការេេរដ្ឋ	California	
ទ្រឆំ្ងនឹងភាេណឃារណៅ	ការោក់ទទ រុង	និងការដកលាង្រនលាំ	និងទក រុមណផ្សងណទៀតជា	
ណទច្ហីនណទៀតទ្រឆំ្ងនឹងសំណណហី ទ្រជាមតិណេខ	12	។
សូមចូ្េណមហីេ៖	www.NoOnProposition12.org
BRADLEY MILLER ទ្រធ្ន
សមាគមកសិោ្ឋ នមនុស្ស្ម៌	(HFA)
PETER T. BROWN សមាជិកទក រុមទ្ឹរកសាេិបាេ
អង្គការមិត្តសត្	(FoA)
LOWELL FINLEY �ិរញញាិក
េេរដ្ឋ	California	ទ្រឆំ្ងនឹងភាេណឃារណៅ	ការោក់ទទ រុង	និងការដកលាង្រនលាំ
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ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបំណុលប័ណ្ណកម្ចីរបស់រដ្ឋ។ វាក៏ពិភាកសាផ
ងដដរអំពចីរទបៀបដដលវធិាៃការប័ណ្ណកម្ចីទៅទលចីសៃ្លឹកទ ន្ោ ត 
បបសិៃទបចីបតរូវបាៃអៃុម័តទោយអនោកទបាះទ ន្ោ ត ៃលឹងប៉ះពា
ល់យ៉ងណាដល់ការចំណាយរបស់រដ្ឋទដចីម ច្ីសងបំណុលប័
ណ្ណកម្ចី។

ប័ណ ្ណកម្ចីរដ្ឋ 
និងការចំណាយល�ចីប័ណ ្ណកម្ចី
ត�ើអ្ើជាប័ណ្ណកម្ើ? ប័ណ្ណកម្ចី 
គឺជាវធិចីមួយដដលរោ្ឋ ភិបាល ៃិងបក រុមហុ៊ៃខ្ចីបបាក់។ រោ្ឋ
ភិបាលថ្នោ ក់រដ្ឋទបបចីប័ណ្ណកម្ចីជាចម្ងទដចីម ច្ីចំណាយស 
បរាប់ការទធវចីដផៃការ ការសាងសង់ ៃិងជួសជុលគទបរា 
ងទហោ្ឋ រចនាសម័្ៃ្ធ ដូចជាស្ាៃ ទំៃប់ ពៃ្ធនាគារ 
ឧទយាៃ សាលាទរៀៃ ៃិងអគារការយិល័យ។ រដ្ឋលក់ប័
ណ្ណកម្ចីដល់វៃិិទយគិៃទដចីម ច្ីទទួលបាៃមូលៃិធិ “ជាមុៃ” 
សបរាប់គទបរាងទំាងទៃះ ទហចីយបនាទា ប់មកសងវៃិិទយគិ
ៃទោយរាៃការបបាក់កនោុងរយៈទពលមួយ។

តេ�ុអ្ើបានជាប័ណ្ណកម្ើត�រូវបានតតបើ? មូលទហតុ
ចម្ងសបរាប់ការទចញប័ណ្ណកម្ចីគឺថ្ទហោ្ឋ រចនា
សម័្ៃ្ធ ជាធម្មតា ផ្តល់ទសវាកនោុងរយៈទពលទបចចីៃ ន្ោំ ។ 
ដូទចវះ វាសមទហតុសមផលសបរាប់មៃុស្ស 
ទំាងកនោុងទពលបចុ្ប្ៃនោ ៃិងកនោុងទពលអនាគតទដចីម ច្ីជួយ
បង់ន្្គទបរាង។ ដូចគានោ ទៃះផងដដរ វាអាចជាការលំបាក
កនោុងការបង់បបាក់ទំាងអស់កនោុងទពលដតមួយសបរាប់ការចំ
ណាយដ៏ធំនៃគទបរាងទំាងទៃះ។

ត�ើតបតេទសំខាន់ៗននប័ណ្ណកម្ើអ្ើខ្លះ? ប័ណ្ណកម្ចីដដ
លរដ្ឋទបបចីរាៃពចីរបបទភទធំៗគឺប័ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅ 
ៃិងប័ណ្ណកម្ចីបបាក់ចំណូល។ ភាពខុសគានោ មួយរវាងប័
ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅ ៃិងប័ណ្ណកម្ចីចំណូលគឺរទបៀប
សងបណ្ណកម្ចីទំាងពចីរ។ រដ្ឋជាធម្មតាសងប័ណ្ណកម្ចីកាត
ពវកិច្ទូទៅទោយទបបចីមូលៃិធិទូទៅរបស់រដ្ឋ (គណៃចីបប
តិបត្តិការចម្ងរបស់រដ្ឋដដលរដ្ឋទបបចីទដចីម ច្ីបង់ន្្ការអ
ប់រ ំពៃ្ធនាគារ ការដ្ទំាសុខភាព ៃិងទសវាទផ្សងទទៀត) 
។ មូលៃិធិទូទៅបតរូវបាៃគំាបទជាចម្ងទោយបបាក់
ចំណូល ៃិងចំណូលពៃ្ធទលចីការលក់។ រដ្ឋដតងដតស
ងប័ណ្ណកម្ចីចំណូលពចីបបភពទផ្សងទទៀត ដូចជា កនបម
ដដលបង់ទោយអនោកទបបចីបបាស់គទបរាងដដលទទួលបា
ៃមូលៃិធិ (ដូចជាកនបមទសវាទបបចីបបាស់ស្ាៃ) ។ ភា
ពខុសគានោ មួយទទៀតរវាងប័ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅ 
ៃិងប័ណ្ណកម្ចីចំណូលរបស់រដ្ឋ គឺជារទបៀបដដលប័ណ្ណទំាង
ទៃះបតរូវបាៃអៃុម័ត។ ប័ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅដដលទចញ

ទោយរដ្ឋបតរូវដតអៃុម័តទោយអនោកទបាះទ ន្ោ ត ខណៈដដលប័
ណ្ណកម្ចីចំណូលមិៃតបមរូវដូទ ន្ោ ះទទ។

ត�ើអ្ើេិរញ្ញបទានប័ណ្ណកម្ើមានចំណាយអ្ើខ្លះ? 
បនាទា ប់ពចីលក់ប័ណ្ណកម្ចី រដ្ឋទធវចីការបង់បបាក់បប្ំ ន្ោំ កនោុងរ
យៈទពលពចីរបចីទសវត្សរខ៍ាងមុខរហូតដល់អស់បំណុល។ 
(វាគឺបសទដៀងគានោ ទៅៃលឹងរទបៀបដដលបក រុមបគរួសា 
របង់សងបបាក់កម្ចីទិញផទាះដូទ ន្ោ ះដដរ)។ រដ្ឋបង់សងគ 
ទបរាងដដលទទួលបាៃមូលៃិធិពចីប័ណ្ណកម្ចីទបចចីៃជាងកា
របង់សងរបស់រដ្ឋសបរាប់គទបរាងដដលរដ្ឋមិៃខ្ចីបបាក់ 
ទោយសារដតការចំណាយទលចីការបបាក់។ ការចំណាយប 
ដៃថែមអាបស័យទៅទលចីអបតាការបបាក់ ៃិងរយៈទពលដដលប័
ណ្ណកម្ចីបតរូវបាៃសង ។ 

ប័ណ ្ណកម្ចី និងថវកិារដ្ឋ
ចំនួនបំណុលមូលនិធិទូតៅ។ រដ្ឋរាៃប័ណ្ណកម្ចី
ដដលគំាបទទោយមូលៃិធិទូទៅបបរាណ $83 
ពាៃ់លាៃ ដដលរដ្ឋកំពុងបង់សងបបាក់ទដចីម 
ៃិងការបបាក់ជាទរៀងរាល់ ន្ោំ ។ ទលចីសពចីទៃះទៅទទៀត 
អនោកទបាះទ ន្ោ ត ៃិងសភាបាៃយល់បពមអៃុម័តទលចីប័ណ្ណ
កម្ចីដដលគំាបទទោយមូលៃិធិទូទៅចំៃួៃ $39 ពាៃ់លាៃ
ដដលមិៃទាៃ់បតរូវបាៃលក់ទៅទ�ចីយ។ ភាគទបចចីៃនៃប័ណ្ណ
កម្ចីទំាងទៃះបតរូវបាៃទគរពំលឹងថ្ៃលឹងបតរូវបាៃលក់ទៅកនោុងបុ៉
នា្ម ៃ ន្ោំ ខាងមុខទៃះ ទបពាះគទបរាងបដៃថែមទទៀតបតរូវការ្វិ
កា។ បចុ្ប្ៃនោទៃះ ទយចីងប៉ាៃ់សា្ម ៃថ្រដ្ឋៃលឹងចំណាយបបា
ក់បបរាណ $6 ពាៃ់លាៃជាទរៀងរាល់ ន្ោំ ពចីមូលៃិធិទូទៅ
ទដចីម ច្ីសងប័ណ្ណកម្ចី ។

សំតណើ តបជាម�ិនានាតលើសន្លឹកត ន្ោ �តនលះ
។ រាៃវធិាៃការប័ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅចំៃួៃបចី 
ទៅទលចីសៃ្លឹកទ ន្ោ តទៃះ។ រមួគានោ  វធិាៃការទំាងទៃះៃលឹងអៃុ
ញ្ញា តឱ្យរដ្ឋខ្ចីបបាក់បដៃថែមចំៃួៃ $14.4 ពាៃ់លាៃ៖ 
• សំទណចី បបជាមតិទចី1 ៃលឹងអៃុញ្ញា តឱ្យរដ្ឋខ្ចីបបាក់ចំៃួៃ 

$4 ពាៃ់លាៃសបរាប់កម្មវធិចីលំទៅោ្ឋ ៃដដលរាៃ
តនម្សមរម្យ ៃិងកម្មវធិចីទាក់ទងៃលឹងអតចីតយុទ្ធជៃ។ 
(កនោុងចំទណាមទលឹកបបាក់សរបុទៃះ ៃលឹងរាៃទលឹកបបាក់  
$1 ពាៃ់លាៃសបរាប់កម្មវធិចីបបាក់កម្ចីទិញផទាះ ដដល
បតរូវបាៃរពំលឹងថ្ៃលឹងបតរូវសងទោយអតចីតយុទ្ធជៃ ដដ
លចូលរមួកនោុងកម្មវធិចីទៃះជាជាងសងទោយមូលៃិធិទូ
ទៅ) ។

• សំទណចី បបជាមតិទចី 3 ៃលឹងអៃុញ្ញា តឱ្យរដ្ឋខ្ចីបបា
ក់ចំៃួៃ $8.9 ពាៃ់លាៃសបរាប់គទបរាងទលឹក 
ៃិងគទបរាងបរសិាថែ ៃដនទទទៀត។
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• សំទណចី បបជាមតិទចី 4 ៃលឹងអៃុញ្ញា តឱ្យរដ្ឋខ្ចីបបាក់ $1.5 
ពាៃ់លាៃសបរាប់មៃទាចីរទពទ្យមួយចំៃួៃដដលពយាបាល
កុរារ។ 

ទលចីសពចីទៃះ វធិាៃការមួយទលចីសៃ្លឹកទ ន្ោ ត 
គឺសំទណចី បបជាមតិទចី 2 ៃលឹងអៃុញ្ញា តឱ្យរដ្ឋទបបចីបបាស់មូល
ៃិធិប័ណ្ណកម្ចីចំណូលរហូតដល់ $2 ពាៃ់លាៃ ទដចីម ច្ីផ្តល់
លំទៅោ្ឋ ៃសបរាប់អនោកជំងឺផូ្វសតិដដលគា្ម ៃផទាះរស់ទៅ។ 
ប័ណ្ណកម្ចីទំាងទៃះៃលឹងបតរូវបាៃសងទោយបបាក់ចំណូលដដ
លបតរូវបាៃទគទុកទោយដ�កសបរាប់កម្មវធិចីសុខភាពផូ្វ
សតិ មិៃដមៃមូលៃិធិទូទៅទទ។ 

ផលប៉លះពាល់ននការតបាលះត ន្ោ �តនលះតលើការសងតបា
ក់បំណុល ។ ទយចីងប៉ាៃ់សា្ម ៃថ្ការចំណាយសរបុ 
(រាប់បញ្ូលទំាងការបបាក់) ទដចីម ច្ីសងវធិាៃការប័
ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទំាងបចី ទៅទលចីសៃ្លឹកទ ន្ោ តទៃះ 
ៃលឹងរាៃទំហំទលឹកបបាក់បបដហលជា $26 ពាៃ់លាៃ។ កា
រចំណាយទំាងទៃះៃលឹងបតរូវបាៃបង់សងកនោុងរយៈទពលបប
ដហល 40  ន្ោំ  ដដលការបង់សងជាមធ្យមរាៃទលឹកបបាក់ 
$650កនោុងមួយ ន្ោំ ។ ការចំណាយទៃះគឺទបចចីៃជាង 11 ភា
គរយនៃការចំណាយពចីមូលៃិធិទូទៅទលចីបំណុលប័ណ្ណកម្ចី
បចុ្ប្ៃនោរបស់រដ្ឋ។ ការចំណាយជាក់លាក់ៃលឹងអាបស័យទលចី
ព័ត៌រាៃលំអិតនៃការលក់ប័ណ្ណកម្ចី។ 

ផលប៉លះពាល់ននការតបាលះត ន្ោ �តនលះតលើតបាក់ចំណូលរប
ស់រដ្ឋដដលត�រូវបានតតបើតបាស់តដើម ើ្សងបំណុល។ សូ
ចនាករមួយនៃសាថែ ៃភាពបំណុលរបស់រដ្ឋគឺចំដណកមួយ
នៃបបាក់ចំណូលមូលៃិធិទូទៅបប្ំ ន្ោំ របស់រដ្ឋដដលបតរូវ
បាៃទគទុកទោយដ�កទដចីម ច្ីសងបំណុលប័ណ្ណកម្ចី។ ទៃះ
បតរូវបាៃទគសាគា ល់ថ្អៃុបាតទសវាកម្ម-បំណុលរបស់រដ្ឋ 
(DSR)។ ទោយសារដតរដ្ឋបតរូវដតទបបចីបបាក់ចំណូលទំាង
ទៃះទដចីម ច្ីសងបំណុល ទគមិៃអាចយកទៅចំណាយទលចីក
ម្មវធិចីរដ្ឋទផ្សងទទៀតបាៃទទ។ ដូចបង្ហា ញកនោុងរបូភាពទចី  
1 DSR ឥ�ូវទៃះរាៃចំៃួៃទលចីសពចី 4 ភាគរយ។ បបសិ
ៃទបចីអនោកទបាះទ ន្ោ តមិៃអៃុម័តប័ណ្ណកម្ចីណាមួយដដលបា
ៃទសនោចីទៅកនោុងសៃ្លឹកទ ន្ោ តទៃះទទ ទយចីងពយាករណ៍ថ្  
DSR របស់រដ្ឋទលចីប័ណ្ណកម្ចីដដលបាៃអៃុម័តទហចីយៃលឹង
ទកចីៃទ�ចីងកនោុងរយៈទពលបុ៉នា្ម ៃ ន្ោំ ខាងមុខ 
—ខ្ស់បំផុតបតលឹម 4.5 ភាគរយកនោុង ន្ោំ  2021–22—
ទហចីយបនាទា ប់មក្ប់ទផ្តចីម្យចុះ។ បបសិៃទបចី អនោកទបាះ
ទ ន្ោ តអៃុម័តសំទណចី ប័ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅទំាងអស់
ទលចីសៃ្លឹកទ ន្ោ តទៃះ ទយចីងពយាករណ៍ថ្វាៃលឹងបទងកចីៃ DSR 
តិចជាង 0.5 ភាគរយ ទបចីទធៀបទៅៃលឹងការមិៃអៃុម័ត។ 
អនាគត DSR របស់រដ្ឋៃលឹងខ្ស់ជាងការបង្ហា ញទៅកនោុង
តារាង បបសិៃទបចីរដ្ឋ ៃិងអនោកទបាះទ ន្ោ តអៃុម័តប័ណ្ណកម្ចីប
ដៃថែម នាទពលអនាគត។

ភាគរយៃន្រ�ក់ចំណូលរបស់មូលនិធិទូេ��នេ្របី្រ�ស់េលីេសវាបំណុល
សមាមា្រតេសវាបំណុលៃនមូលនិធិទូេ�
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ពត័ម៌ានអំពកីារថ្លែងរបស់បបក្ខជន
បៅក្នុងបសៀវបៅមគ្គប្ទេសកប៍នះ
ស�ៀវសៅមគ្គសេ�ក៍អ្នកសោះស ្្ន តសេះរមួមាេព័ត៌មាេអំពីពពរឹេ្ធ�ភា�ហរដ្ឋអាសមរកិ េិងសេក្ខជេការយិាល័យធម្មេុញ្ញភាពដដលចាេ់ស ត្ីមសៅេំព័រ 
75 នេស�ៀវសៅមគ្គសេ�ក៍សេះ។ 

សេក្ខជេពពរឹេ្ធ�ភា�ហរដ្ឋអាសមរកិអាចេិញកដេលែង�ពមាេ់ចុះ្សាយស�ចកតីដ ល្ែងការណ៍សេក្ខជេរេ�់ពួកសគសៅក្នុងស�ៀវសៅមគ្គសេ�ក៍អ្នកសោះ
 ស ្្ន តសេះ។ ដតសោះជាយា៉ា ងណា សេក្ខជេខលែះសពជី�សរ ើ�មិេេិញកដេលែង�ពមាេ់ចុះ្សាយស�ចកតីដ ល្ែងការណ៍សេ។ 

សេក្ខជេ�ពមាេ់ពពរឹេ្ធ�ភា�ហរដ្ឋអាសមរកិគឺ៖
Kevin de León ពេជាធិេសតយ្យ
Dianne Feinstein ពេជាធិេសតយ្យ

ចបាេ់រដ្ឋ California រមួេញ្ចូលោំងដដេកំណត់នេការចំណាយ�្ម័ពគចិតត�ពមាេ់សេក្ខជេដដលឈរស ្្ម ះ�ពមាេ់ការយិាល័យរ
ដ្ឋ (មិេដមេការយិាល័យ�ហព័េ្ធ)។ សេក្ខជេឈរស ្្ម ះ�ពមាេ់ការយិាល័យធម្មេុញ្ញភាពេចូោំងរដ្ឋ�ពមាេ់តំដណងអភិោលរដ្ឋ 
អភិោលរដ្ឋរង រដ្ឋសលខាធិការ �្នងការហិរញ្ញវត្ុ ហិរញ្ញិក អគ្គរដ្ឋអាជាញា  �្នងការធានារ៉ាេ់រង អ្នកសមីលការខុ�ពតរូវសលីការដណនំាសាធារណៈ 
េិងពក រុមពេរឹកសាភិោល�មភាព ដដលកំណត់ការចំណាយរេ�់យុេ្ធនាការពួកសគក្នុងដដេកំណត់ដដលោេេញ្ជា ក់ អាចេិញេីតំាងេំសេរ�ពមាេ់ចុះ្សា
យស�ចកតីដ ល្ែងការណ៍រេ�់សេក្ខជេោេ (រហចូតដល់ 250 ពាក្យ) ក្នុងស�ៀវសៅមគ្គសេ�ក៍អ្នកសោះស ្្ន តសេះ។ 

ដដេកំណត់នេការចំណាយ�្ម័ពគចិតតរេ�់សេក្ខជេ�ពមាេ់តំដណងអភិោលរដ្ឋសៅក្នុងការសោះស ្្ន តេចូសៅ ន ង្ៃេី 6 ដខវចិិ្ឆកា ្្នំ  2018 គឺ 
$14,588,000។ 

ដដេកំណត់ការចំណាយ�្ម័ពគចិតត�ពមាេ់សេក្ខជេ�ពមាេ់តំដណងអភិោលរដ្ឋរង រដ្ឋសលខាធិការ �្នងការហិរញ្ញវត្ុ ហិរញ្ញិក អគ្គរដ្ឋអាជាញា  
�្នងការធានារ៉ាេ់រង អ្នកសមីលការខុ�ពតរូវនេការដណនំាសាធារណៈសៅក្នុងការសោះស ្្ន តេចូសៅ ន ង្ៃេី 6 ដខវចិិ្ឆកា ្្នំ  2018 គឺ $8,753,000។ 

ដដេកំណត់ការចំណាយ�្ម័ពគចិតតរេ�់សេក្ខជេ�ពមាេ់ពក រុមពេរឹកសាភិោល�មភាពសៅក្នុងក្នុងការសោះ ស ្្ន តេចូសៅ ន ង្ៃេី 6 ដខវចិិ្ឆកា ្្នំ  2018 គឺ 
$2,188,000។ 

ក្នុងេញជាីសេក្ខជេខាងសពកាម �ញ្្ញ ផ្កា យ (*) សពជី�តំាងសេក្ខជេការយិាល័យធម្មេុញ្ញភាពេចូោំងរដ្ឋ ដដលោេេេួលដដេកំណត់ការចំណាយសលីយុ
េ្ធនាការ�្ម័ពគចិតត សហីយដចូសច្នះមាេជសពមី�ក្នុងការេិញេីតំាងេំសេរ�ពមាេ់ចុះ្សាយស�ចកតីដ ល្ែងការណ៍រេ�់សេក្ខជេ សៅក្នុងស�ៀវសៅមគ្គសេ�ក៍អ្នក
សោះស ្្ន តសេះ។ (សេក្ខជេដដលមាេលក្ខណ�ម្បតតិខលែះ សពជី�សរ ើ�មិេេិញេីតំាងេំសេរសដីម្ីបចុះ្សាយស�ចកតីដ ល្ែងការណ៍សេ។) 

ស�ចកតីដ ល្ែងការណ៍រេ�់សេក្ខជេ�ពមាេ់ការយិាល័យធម្មេុញ្ញភាពេចូោំងរដ្ឋគឺសៅេំព័រ 75–88 នេស�ៀវសៅមគ្គសេ�ក៍អ្នកសោះស ្្ន តសេះ។ 

េញជាីស ្្ម ះសេក្ខជេ�ពមាេ់ការយិាល័យធម្មេុញ្ញភាពេចូោំងរដ្ឋខាងសពកាមគឺជាេញជាីេចុ្េ្បេ្ន រហចូតដល់ ង្ៃេី 13 ដខ�ីហា ្្នំ  2018 ដដលជាន ង្ៃចុ
ងេញេ់្នេរយៈសពលេង្ហា ញសាធារណៈដដលតពមរូវ�ពមាេ់ស�ៀវសៅមគ្គសេ�ក៍អ្នកសោះស ្្ន តសេះ។ �ពមាេ់េញជាីសេក្ខជេដដលោេេញ្ជា ក់ចុង 
សពកាយ ដដលគឺដល់កំណត់ េនាទា េ់ពីស�ៀវសៅមគ្គសេ�ក៍សេះពតរូវោេសោះពុម្ព្សាយ �ចូមចចូលសៅកាេ់  
www.sos.ca.gov/elections/candidate-statements/។ 
អភិបាលរដ្ឋ 
John H. Cox* សាធារណរដ្ឋ
Gavin Newsom ពេជាធិេសតយ្យ
អភិបាលរដ្ឋរង 
Eleni Kounalakis* ពេជាធិេសតយ្យ
Ed Hernandez* សាធារណរដ្ឋ
រដ្ឋលលខាធិការ 
Alex Padilla* ពេជាធិេសតយ្យ
Mark P. Meuser* សាធារណរដ្ឋ
ស្នងការហិរញ្ញវត្ថុ
Betty T. Yee* ពេជាធិេសតយ្យ
Konstantinos Roditis* សាធារណរដ្ឋ
លហរញ្ញិក 
Greg Conlon* សាធារណរដ្ឋ
Fiona Ma* ពេជាធិេសតយ្យ
អគ្គរដ្ឋអាជ្ញា  
Steven C. Bailey* សាធារណរដ្ឋ
Xavier Becerra* ពេជាធិេសតយ្យ

ស្នងការធានារ៉ាប់រង 
Ricardo Lara* ពេជាធិេសតយ្យ
Steve Poizner* គ្្ម េចំណចូ លចិតតគណេក្ស
សមាជិកកក រុមកបរឹកសាភិបាលសមភាព មណ្ឌ ល 1 
Ted Gaines* សាធារណរដ្ឋ
Tom Hallinan* ពេជាធិេសតយ្យ
សមាជិកកក រុមកបរឹកសាភិបាលសមភាព មណ្ឌ ល 2 
Malia Cohen* ពេជាធិេសតយ្យ
Mark Burns* សាធារណរដ្ឋ
សមាជិកកក រុមកបរឹកសាភិបាលសមភាព មណ្ឌ ល 3 
Tony Vazquez* ពេជាធិេសតយ្យ
G. Rick Marshall* សាធារណរដ្ឋ
សមាជិកកក រុមកបរឹកសាភិបាលសមភាព មណ្ឌ ល 4 
Mike Schaefer* ពេជាធិេសតយ្យ
Joel Anderson* សាធារណរដ្ឋ
ស្នងការការអប់រំសាធារណៈ 
Tony K. Thurmond* គ្្ម េចំណចូ លចិតតគណេក្ស
Marshall Tuck* គ្្ម េចំណចូ លចិតតគណេក្ស
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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

្រវូរេ័ ទ្ា៖	(818)	850-6462
អញតីថេ៉ាល៖	Kevin@KevindeLeon.com
www.KevindeLeon.com
https://twitter.com/Kdeleon

• 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
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• 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។
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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។់

2 Civic Center, #4338
San Rafael, CA 94913

ទូរេ័ព្ទ៖ (208) 763-8737
អនុតីថមល៖ contact@markmeuser.com
www.markmeuser.com
www.facebook.com/markpmeuser
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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
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�ំ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។

P.O. Box #2600
Menlo Park, CA 94026

ទូរេ័េ្ទ៖ (650) 315-4956
អនុតីថមល៖ greg@gregconlon.com
www.gregconlon.com
Facebook.com/gregconlonforstatetreasurer
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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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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។
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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។

អុតីថមល៖ StevePoizner@gmail.com
www.StevePoizner.com

Ricardo Lara | កបជ្្ិបសតយ្យ

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, 

 Ricardo Lara

3605 Long Beach Blvd.,
Suite 426
Long Beach, CA 90807

ទូរេព្ទ៖ (562) 427-2100
អុតីថមល៖ Ricardo@RicardoLara.com
RicardoLara.com
www.Facebook.com/Ricardo4CAIC
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គណៈកម្មការនៃមណ្ឌ លសមកម្មរបស់រដ្ឋ CALIFORNIA

មណ្ឌល 1
មណ្ឌល 2
មណ្ឌល 3
មណ្ឌល 4
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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?

2390 Crenshaw Boulevard,
#409 
Torrance, CA 90501

Tel: (310) 346-7425
E-mail: rick@grickmarshall.com
grickmarshall.com
www.facebook.com/grickmarshall
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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។
P.O. Box 2145
Richmond, CA 94802

ទូរេ័េ្ទ៖ (510) 859-3241
អនុតីថមល៖ tony@tonythurmond.com
TonyThurmond.com
facebook.com/Tony.Thurmond
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សម្រាប់ព័ត៌រានបននថែមអំពីចៅម្កមយុត្តិធម៌ជាន់ខ្ពស់	នតិងននចៅម្កមយុត្តិធម៌ឧទ្ធរណ៍	ចូលចមីល	www.voterguide.sos.ca.gov ឬ	www.courts.ca.gov	
ឬចៅទូរស័ព្ទ	ឥតគតិន ល្ៃ	នខសែបណ្ាញអ្នកចោះច ្្ន ត	តាមចលខ	(888)	345-4917។

នីតវិធីិននការបោះប ន្ោ ត
សថែតិតចម្កាមធម្មនុញ្ញរដ្ឋ	California,	យុត្តិធម៌ននតុលាការជាន់ខ្ពស់	នតិងតុលាការឧទ្ធរណ៍គឺទទួលយកតាម	ការបញ្ជា ក់ចោយអ្នកចោះច ្្ន ត។	
សាធារណជនចោះច ្្ន ត	“គំាម្ទ”	ឬ	“ម្ប្ំង”	ចលីថាចតីរកសាទុកចៅម្កមរា្ន ក់	ៗឬយ៉ា ងណា។

ការយិល័យយុតាថែ ធតិកាគឺគា្ម នបកសែព័ន្ធ។

មុនចពលបុគ្គលរា្ន ក់អាចកាលៃ យជាចៅម្កមតុលាការខាងឧទ្ធរណ៍	រោ្ឋ ភតិោលម្តរូវនតម្បគល់ច ្្ម ះចបក្ខជនចៅកាន់គណៈកម្មការវាយតនមលៃចបក្ខជនននតុលា
ការ	នដលរមួរានសរាជតិកសាធារណៈ	នតិងចមធាវ។ី	គណៈកម្មការដឹកនំាការពតិនតិត្យច�ងីវញិហ្មត់ចត់ចលីសាវតារ	នតិងលក្ខណសម្បត្តិម្គប់ម្គាន់របស់ចបក្ខជន	
ជាមួយការបញ្ូលព័ត៌រានសហគមន៍	បនា្ទ ប់មកបញជាូនបន្ការវាយតនមលៃរបស់ខលៃួនចលីចបក្ខជនចៅកាន់អភតិោលចខត្។

បនា្ទ ប់មកអភតិោលចខត្ពតិនតិត្យច�ងីវញិការវាយតនមលៃរបស់គណៈកម្មការ	នតិងចម្ជីសតំាងចបក្ខជនជាផលៃូវការ	នដលលក្ខណសម្បត្តិម្គប់ម្គាន់របស់ពួ
កចគ	គឺនម្បម្បរួលតាមមតតិចយបល់សាធារណជន	មុនចពលការម្ប�ង	នតិងការពតិនតិត្យច�ងីវញិចោយគណៈកម្មការចលីការនតងតំាងខាងតុលាការ។	
គណៈកម្មការចនាះរមួរាន	ម្បធានអ្នកកាន់អំណាចតុលាការ	California,	អគ្គចមធាវ	ីCalifornia,	នតិងមននី្ជាន់ខ្ពស់នដលម្គប់ម្គងចលីចៅម្កមននតុលាការឧ
ទ្ធរណ៍។	គណៈកម្មការនតងតំាងតុលាការ	បនា្ទ ប់មក	ម្តរូវបញ្ជា ក់	ឬបដតិចសធការចម្ជីសតំាង។	នតម្បសតិនចបីោនបញ្ជា ក់	ចទីបចបក្ខជនកាលៃ យជាអ្នកបចម្មីការក្នុង
ចៅម្កម។

បនា្ទ ប់ពីការបញ្ជា ក់	អ្នកកាន់អំណាចតុលាការម្តរូវោនស្ប្ចូលក្នុងការយិល័យ	ចហីយអាម្ស័យចលីការអនុម័តរបស់អ្នកចោះច ្្ន តចៅការ
ចោះច ្្ន តចៅហ្វា យចខត្បនា្ទ ប់	នតិងចៅចពលបញប់្ននអាណត្តិនីមួយៗ។	អាណត្តិនដលោនចចញចោយ	ធម្មនុញ្ញរដ្ឋ	California	សម្រាប់អ្ន
កកាន់អំណាចតុលាការននតុលាការជាន់ខ្ពស់	នតិងតុលាការឧទ្ធរណ៍	គឺ	12	 ្្នំ ។	ចៅម្កមម្តរូវោនបញ្ជា ក់ចោយគណៈកម្មការចលីការនតងតំាង
ខាងតុលាការ	នតរហូតដល់ការចោះច ្្ន តចៅហ្វា យចខត្បនា្ទ ប់	នដលចពលចវលាណាមួយនដលពួកចគឈរច ្្ម ះសម្រាប់ការរកសាទុកនននផ្នក
ចៅសល់ននអាណត្តិ	ចបីរាន	ននអ្នកកាន់តំនណងមុខរបស់ពួកចគ	នដលនឹងរានរយៈចពលបួន	ឬម្ោំបី ្្នំ ។	(ម្កមចោះច ្្ន ត	ភាគ	9083។)

Carol A. Corrigan,	សហការចីៅម្កម,	តុលការជាន់ខ្ពស់	California

ការទទួលស្គា ល់វជិ្ជា ជីវៈមេធាវ៖ី	1975

ការអប់រំ៖	J.D.	សាកលវទិយាល័យ	California,	មហ្វទិយាល័យចបាប់	Hastings	1975;	B.A.,	មហ្វទិយាល័យ	Holy	Names	1970។

ស្វតារច្បាប់វជិ្ជា ជីវៈ	ចមធាវមីណ្ឌ លរងននចខានធី	Alameda	(1975–1985),	រងជាន់ខ្ពស់	(1985–1987);	សាម្សច្ារ្យចបាប់បនា្ទ ប់បនសំែ៖	
សាកលវទិយាល័យ	Notre	Dame	(2016–បចុ្ប្បន្ន);	U.C.	សាលាចរៀនចបាប់	Berkeley	(1984–1987	&	1989–1994);	U.C.	មហ្វទិយាល័យចបាប់	
Hastings	(1981–1987	&	1989–1991);	សាកលវទិយាល័យ	San	Francisco	សាលាចរៀនចបាប់	(1987–1988);	សាកលវទិយាល័យ	Puget	
Sound	សាលាចរៀនចបាប់	(1981)។

ស្វតារខាងតុលាការ៖	សហការអី្នកកាន់អំណាចតុលាការ,	តុលការជាន់ខ្ពស់	California,	2006–បចុ្ប្បន្ន;	
សហការអី្នកកាន់អំណាចតុលាការ	តុលាការឧទ្ធរណ៍	California,	1994–2006;	ចៅម្កម,	តុលការជាន់ខ្ពស់	ចខានធី	Alameda,	
1991–1994;	ចៅម្កម,	តុលាការម្ក រុង	Oakland-Emeryville-Piedmont,	1987–1991;	មហ្វទិយាល័យ,	មហ្វទិយាល័យចៅម្កម	
California,	1989–បចុ្ប្បន្ន។

Leondra R. Kruger,	សហការចីៅម្កមតុលាការ,	តុលការជាន់ខ្ពស់	California

ការទទួលស្គា ល់វជិ្ជា ជីវៈមេធាវ៖ី	2002

ការអប់រំ៖	សាលាចរៀនចបាប់	Yale,	J.D.,	2001;	សាកលវទិយាល័យ	Harvard,	A.B.,	1997។

ស្វតារផ ន្ែកច្បាប់អាជីព៖	ជំនួយការរងអគ្គចមធាវ,ី	ការយិល័យផ្ល់ចយបល់នផ្នកចបាប់,	ម្កសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាចមរកិ,	2013–2014;	
ជំនួយការអគ្គអ្នកចដីរចស្នី	នតិងអគ្គអ្នកចដីរចស្នីចគាលការណ៍រងស្ីទី,	ការយិល័យអគ្គអ្នកចដីរចស្នី,	ម្កសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាចមរកិ,	2007–2013;	
ជំនួយការសាម្ស្ាចារ្យវសីុីត,	សាកលវទិយាល័យននសាលាចរៀនចបាប់	Chicago	 ្្នំ 	2007;	សហការ,ី	Wilmer,	Cutler,	Pickering,	Hale	នតិង	Dorr	
LLP,	2004–2006;	ចស្មៀនចបាប់ចៅនឹងអ្នកកាន់អំណាចតុលាការនន	តុលាការជាន់ខ្ពស់	John	Paul	Stevens,	2003–2004;	ចស្មៀនចបាប់ចៅនឹងចៅ	
ម្កមតុលាការឧទ្ធរណ៍សហរដ្ឋអាចមរកិ	David	S.	Tatel,	2002–2003;	សហការ,ី	Jenner	នតិង	Block	LLP,	2001–2002។

ស្វតារខាងតុលាការ៖	សហការចីៅម្កមតុលាការ,	តុលាការជាន់ខ្ពស់	California,	2015–បចុ្ប្បន្ន	(នដលោននតងតំាងចោយ	អភតិោលចខត្	
Jerry	Brown	នតិងនដលោនបញ្ជា ក់ចោយគណៈកម្មការចលីការនតងតំាងខាងតុលាការ)។
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ការបោះប ន្ោ តកនោនុងរដ្ឋ California
ច្បាប់បោះប ន្ោ តបឋមបោយបបើកចំ្ហរសម្រាប់បបក្ខជនកំពូលពើរនាក់ តម្មរូវឱ្យចុ្ះប ម្ ះបបក្ខជនទំាងពើរសម្រាប់ដំណែងណតងតំាងបោយអនោក
បោះប ន្ោ ត បៅបលើសន្លឹកប ន្ោ តណតមួយ។ ពើមុនម្តរូវោនបេស្គា ល់ថាជាការយិាល័យម្បកាន់បកព័ន្ធ ការយិាល័យណដលម្តរូវណតងតំាងបោយអនោក
បោះប ន្ោ ត េឺការយិាល័យអងគានិតិបញ្ញតិ្របស់រដ្ឋ ការយិាល័យសភាសហរដ្ឋអាបមរកិ និងការយិាល័យធមមនុញ្ញរបស់រដ្ឋ។

ទំាងបៅកនោុងការបោះប ន្ោ តបឋមបោយបបើកចំ្ហរ និងការបោះប ន្ោ តទូបៅ អនោកអាច្បោះប ន្ោ តបម្ជើសបរ ើសបបក្ខជនណាមួយ បោយមិនេិតពើេ
ែបក្សអាទិភាពណដលអនោកោនកំែត់យកបៅបលើទម្មង់ចុ្ះប ម្ ះបោះប ន្ោ តរបស់អនោកបទ។ បៅកនោុងការបោះប ន្ោ តបឋម បបក្ខជនពើររបូណដលទ
ទួលោនសបម្ងប ន្ោ តបម្ច្ើនជាងបេ - មិនេិតពើេែបក្សអាទិភាព - នលឹងបន្បៅម្បកួតកនោុងការបោះប ន្ោ តទូបៅ។ បទាះបើជាបបក្ខជនណារានោ ក់ទ
ទួលោនសំបេងភាេបម្ច្ើន (យា៉ា ងបោច្ណាស់ 50 ភាេរយ +1) ក៏បោយ ការបោះប ន្ោ តទូបៅបៅណតម្តរូវបធវើ។

ម្បព័ន្ធបោះប ន្ោ តបឋមបោយចំ្ហរបស់រដ្ឋ California មិនអនុវត្ចំ្បោះបបក្ខជនណដលឈរប ម្ ះសម្រាប់ម្បធានាធិបតើអាបមរកិ 
េែៈករាម ធិការកណ្ាលននបោនធើ ឬការយិាល័យកនោុងមូលោ្ឋ នបទ។ 

បបក្ខជនណដលបេសរបសរបញ្ូលប ម្ ះកនោុងសន្លឹកប ន្ោ តសម្រាប់ការយិាល័យណដលម្តរូវណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ តបៅណតអាច្ឈរប ម្ ះបៅ
កនោុងការបោះប ន្ោ តបឋម។ បទាះជាយា៉ា ងណាក៏បោយ បបក្ខជនណដលបេសរសរបញ្ូលប ម្ ះកនោុងសន្លឹកប ន្ោ តអាច្បន្បៅការបោះប ន្ោ តទូបៅ
ោនណតកនោុងករែើ ណដលបបក្ខជនបនាះស្ិតកនោុងចំ្បណាមបបក្ខជនពើររបូណដលទទួលោនសបម្ងប ន្ោ តបម្ច្ើនជាងបេកនោុងការបោះប ន្ោ តបឋមបនាះ។ 
បលើសពើបនះបទៀត មិនរានដំបែើ រការណតងតំាងឯករាជ្យសម្រាប់ការបោះប ន្ោ តទូបៅបទ។

សនោងការអប់រសំ្ធារែៈេឺជាការយិាល័យមិនណមនបក្សព័ន្ធ។ ម្បសិនបបើបបក្ខជនសម្រាប់សនោងការអប់រសំ្ធារែៈទទួលោនសបម្ងភាេបម្ច្ើន 
(យា៉ា ងបោច្ណាស់ 50 ភាេរយ +1) បៅកនោុងការបោះប ន្ោ តបឋមបនាះ បបក្ខជនបនាះនលឹងម្តរូវោនជាប់ប ន្ោ ត បហើយគ្ម នបធវើការបោះប ន្ោ តទូបៅ
បទៀតបទ។ អនោកអាច្រកព័ត៌រានបណនម្ស្ើពើការយិាល័យគ្ម នបក្សព័ន្ធបៅោងបម្កាម។

ច្បាប់រដ្ឋ California តម្មរូវឱ្យបោះពុម្ពព័ត៌រានដូច្ោងបម្កាមបៅកនោុងមេគាុបទទេសក៍បនះ។

ការយិាល័យដដលតត រូវដតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ ត
េែបក្សនបយាោយមិនរានសិទ្ធិណតងតំាងបបក្ខជនផូ្វការសម្រាប់ការយិាល័យណដលម្តរូវណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ តកនោុងការបោះប ន្ោ តបឋ
មបេើយ។ បបក្ខជនណដលម្តរូវោនណតងតំាងសម្រាប់ការយិាល័យណដលណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ តកនោុងការបោះប ន្ោ តបឋម េឺជាអនោកណដល 
ម្តរូវោនណតងតំាងរបស់ពលរដ្ឋ បហើយមិនណមនជាបបក្ខជនជាផូ្វការននេែបក្សណាមួយ បៅកនោុងការបោះប ន្ោ តទូបៅបនាះបទ។ បបក្ខជនស

 ម្រាប់ការណតងតំាងបៅការយិាល័យណដលណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ តម្តរូវរានការបញ្ជា ក់ពើេែបក្សអាទិភាពណដលរានលក្ខែសម្បតិ្ម្េ
ប់ម្គ្ន់ ឬការខវះេែបក្សអាទិភាពណដលរានលក្ខែសម្បតិ្ម្េប់ម្គ្ន់របស់ខួ្ន បៅបលើសន្លឹកប ន្ោ ត ប៉ាុណន្ការកំែត់េែបក្សអាទិភាពម្តរូ
វណតបម្ជើសបរ ើសបោយបបក្ខជន បហើយម្តរូវបង្ហា ញសម្រាប់ណតជាព័ត៌រានននអនោកបោះប ន្ោ តណតប៉ាុបណាណ ះ។ វាមិនរានន័យថាបបក្ខជនម្តរូវណតងតំាង 
ឬគំ្ម្ទបោយេែបក្សណដលោនកំែត់បទ ឬថារានទំនាក់ទំនងរវាងេែបក្ស និងបបក្ខជន បហើយគ្ម នបបក្ខជនណាណដលម្តរូវណតងតំាងបោ
យអនោកបោះប ន្ោ តម្តរូវោនចាត់ទុកថាជាបបក្ខជនណដលម្តរូវណតងតំាងជាផូ្វការរបស់េែបក្សនបយាោយណាមួយបេើយ។ បៅកនោុងមេគាុបទសក៍ព័
ត៌រានអនោកបោះប ន្ោ តកនោុងបោនធើ េែបក្សអាច្ចុ្ះបញជាើបបក្ខជនសម្រាប់ការយិាល័យណដលម្តរូវោនណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ តណដលោនទទួ
លការយល់ម្ពមជាផូ្វការពើេែបក្ស។

អនោកបោះប ន្ោ តណាមួយអាច្បោះប ន្ោ តបម្ជើសបរ ើសបបក្ខជនណាមួយសម្រាប់ការយិាល័យណដលម្តរូវោនណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ តម្បសិ
នបបើពួកបេបំបពញតាមលក្ខែសម្បតិ្បផ្សងបទៀតណដលតម្មរូវឱ្យបោះប ន្ោ តសម្រាប់ការយិាល័យបនាះ។ អនោកទទួលសបម្ងប ន្ោ តពើររបូកំពូ
លកនោុងការបោះប ន្ោ តបឋម បន្បៅការបោះប ន្ោ តសកលសម្រាប់ការយិាល័យណដលម្តរូវណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ ត បបើបទាះបើជាបបក្ខជន
ទំាងពើរោនបញ្ជា ក់ពើេែបក្សអាទិភាពដូច្គ្នោ ក៏បោយ។ គ្ម នេែបក្សណារានសិទ្ធិឱ្យបបក្ខជនណដលកំែត់េែបក្សអាទិភាពរបស់
ខួ្ន បន្បៅការបោះប ន្ោ តទូបៅោនបទ បលើកណលងណតបបក្ខជនបនាះស្ិកនោុងចំ្បណាមបបក្ខជនពើររបូណដលទទួលោនសន្លឹកប ន្ោ តបម្ច្ើនជាងបេ 
បៅកនោុងការបោះប ន្ោ តបឋម។

ការយិាល័យគ្មា នបក្សពន័្ធ
េែបក្សនបយាោយមិនរានសិទ្ធិណតងតំាងបបក្ខជនសម្រាប់ការយិាល័យគ្ម នបក្សព័ន្ធ បៅកនោុងការបោះប ន្ោ តបឋមបទ បហើយបបក្ខជនបៅ
ឯការបោះប ន្ោ តបឋមមិនណមនជាបបក្ខជនជាផូ្វការសម្រាប់េែបក្សណាមួយសម្រាប់ការយិាល័យជាក់លាក់បៅការបោះប ន្ោ តសកល
បទ។ បបក្ខជនសម្រាប់ការណតងតំាងឱ្យបៅការយិាល័យគ្ម នបក្សព័ន្ធអាច្មិនកំែត់េែបក្សអាទិភាព ឬខវះេែបក្សអាទិភាពរបស់ខួ្ន 
បៅបលើសន្លឹកប ន្ោ ត។ បបក្ខជនពើររបូណដលទទួលសបម្ងប ន្ោ តបម្ច្ើនជាងបេកនោុងការបោះប ន្ោ តបឋម នលឹងបន្បៅការបោះប ន្ោ តទូបៅ 
សម្រាប់ការយិាល័យគ្ម នបក្សព័ន្ធ។
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ខោនធី Alameda
(510)	272-6933
www.acgov.org/rov/index.htm

ខោនធី Alpine
(530)	694-2281
www.alpinecountyca.gov

ខោនធី Amador
(209)	223-6465
http://www.co.amador.ca.us/government/
recorder-clerk

ខោនធី Butte
(530)	538-7761	or	(800)	894-7761		
(ខៅកនោនុងខោនធី	Butte)
www.buttevotes.net

ខោនធី Calaveras
(209)	754-6376	ឬ	(209)	754-6375
www.calaverasgov.us

ខោនធី Colusa
(530)	458-0500	ឬ	(877)	458-0501
www.countyofcolusa.org/elections

ខោនធី Contra Costa
(925)	335-7800
www.contracostacore.us

ខោនធី Del Norte
(707)	465-0383	ឬ	(707)	464-7216
www.co.del-norte.ca.us

ខោនធី El Dorado
(530)	621-7480	ឬ	(800)	730-4322
www.edcgov.us/Elections

ខោនធី Fresno
(559)	600-8683
www.fresnovote.com

ខោនធី Glenn
(530)	934-6414
www.countyofglenn.net/dept/elections/
welcome

ខោនធី Humboldt
(707)	445-7481
www.humboldtgov.org/elections

ខោនធី Imperial
(442)	265-1060	ឬ	(442)	265-1074
www.co.imperial.ca.us

ខោនធី Inyo
(760)	878-0224
http://elections.inyocounty.us/

ខោនធី Kern
(661)	868-3590
www.kernvote.com

ខោនធី Kings
(559)	852-4401
www.countyofkings.com

ខោនធី Lake
(707)	263-2372
www.co.lake.ca.us/Government/Directory/
ROV.htm

ខោនធី Lassen
(530)	251-8217
www.lassencounty.org/dept/registrar-voters-
elections

ខោនធី Los Angeles
(800)	815-2666
www.lavote.net

San Joaquin ខោនធី
(209)	468-2890	ឬ	(209)	468-2885
www.sjcrov.org

San Luis Obispo ខោនធី
(805)	781-5228	ឬ	(805)	781-5080
www.slovote.com

San Mateo ខោនធី
(650)	312-5222
www.smcare.org

Santa Barbara ខោនធី
(805)	568-2200
www.sbcvote.com

Santa Clara ខោនធី
(408)	299-8683	ឬ	(866)	430-8683
www.sccvote.org

Santa Cruz ខោនធី
(831)	454-2060
www.votescount.com

Shasta ខោនធី
(530)	225-5730	ឬ	(888)	560-8683
www.elections.co.shasta.ca.us

Sierra ខោនធី
(530)	289-3295
www.sierracounty.ca.gov

Siskiyou ខោនធី
(530)	842-8084	ឬ	(888)	854-2000		
ext.	8084
www.sisqvotes.org

Solano ខោនធី
(707)	784-6675
www.solanocounty.com/elections

Sonoma ខោនធី
(707)	565-6800
vote.sonoma-county.org

Stanislaus ខោនធី
(209)	525-5200
http://www.stanvote.com

Sutter ខោនធី
(530)	822-7122
www.suttercounty.org/elections

Tehama ខោនធី
(530)	527-8190
www.co.tehama.ca.us

Trinity ខោនធី
(530)	623-1220
www.trinitycounty.org/index.aspx?page=58

Tulare ខោនធី
(559)	624-7300
http://www.tularecoelections.org/elections/

Tuolumne ខោនធី
(209)	533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections

Ventura ខោនធី
(805)	654-2664
www.venturavote.org

Yolo ខោនធី
(530)	666-8133
yoloelections.org

Yuba ខោនធី
(530)	749-7855
www.yubaelections.org

ខោនធី Madera
(559)	675-7720	ឬ	(800)	435-0509
www.votemadera.com

ខោនធី Marin
(415)	473-6456
marinvotes.org

ខោនធី Mariposa
(209)	966-2007
www.mariposacounty.org

ខោនធី Mendocino
(707)	234-6819
www.mendocinocounty.org/government/
assessor-county-clerk-recorder-elections/
elections

ខោនធី Merced
(209)	385-7541	ឬ	(800)	561-0619
www.mercedelections.org

ខោនធី Modoc
(530)	233-6205
www.co.modoc.ca.us/departments/elections

ខោនធី Mono
(760)	932-5537	ឬ	(760)	932-5530
monocounty.ca.gov/elections

ខោនធី Monterey
(831)	796-1499	ឬ	(866)	887-9274
www.montereycountyelections.us/

ខោនធី Napa
(707)	253-4321
www.countyofnapa.org

ខោនធី Nevada
(530)	265-1298
http://www.mynevadacounty.com/1847/
Elections-Voting

ខោនធី Orange
(714)	567-7600
www.ocvote.com

ខោនធី Placer
(530)	886-5650
www.placerelections.com

ខោនធី Plumas
(530)	283-6256	ឬ	(844)	676-VOTE
www.countyofplumas.com

ខោនធី Riverside
(951)	486-7200
www.voteinfo.net

ខោនធី Sacramento
(916)	875-6451
www.elections.saccounty.net

San Benito ខោនធី
(831)	636-4016
sbcvote.us

San Bernardino ខោនធី
(909)	387-8300
www.sbcountyelections.com

San Diego ខោនធី
(858)	565-5800	ឬ	(800)	696-0136
www.sdvote.com/

San Francisco ខោនធី
(415)	554-4375
sfelections.org
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ការចះុឈ ម្ ះអ្នកឈោះឈ ្្ន ត
ប្រសិនប្រើអ្នកបានចុះប ម្ ះបបាះប ្្ន តរចួប�ើយ អ្នកមិនចំាបាច់ចុះប ម្ ះម្តងប�ៀតប�ើយ ល�ើកល�ងលែ អ្នកផ្លា ស់្រ្តតូរប ម្ ះ 
អាស័យដ្ឋា នផ្ះ អាស័យដ្ឋា នបប្រសនើយ ឬប្រសិនប្រើអ្នកចង់ផ្លា ស់្រ្តតូរ ឬ ប្រសិនប្រើអ្នកចង់ផ្លា ស់្រ្តតូរ្រក្សនបោបាយមួយ។

អ្នកអាចចុះប ម្ ះបបាះប ្្ន តប�ើ្រណ្្ត ញបៅ RegisterToVote.ca.govឬ�តូរស័ព្បៅខ្្ស្រណ្្ត ញអ្នកបបាះ 
ប ្្ន តឥតគិតប ល្ារ្រស់រដឋាប�ខាធិការ តាមប�្ (888) 345-4917 បដើម ើ្ឱ្យបគបផញើសំ្ុរបតនតូវពាក្យសំុមួយបៅអ្នក។

ពាក្យសំុចុះប ម្ ះអ្នកបបាះប ្្ន តអាចរកបានបៅការោិ�័យបប្រសណើ យ៍ភាគបបចើន ្រណ្ណា �័យ បក រុង 
និងការោិ�័យរដ្ឋា ភិបា�បខានធើ ការោិ�័យបបាះប ្្ន តបខានធើ និងការោិ�័យរដឋាប�ខាធិការ California។

ការចះុឈ ម្ ះអ្នកឈោះឈ ្្ន តមានលក្ខខណ្ឌ
បតើអ្នកបានបភលាចចុះប ម្ ះឬ? កំុបារម្ភអើ! បតើអ្នកដឹងថា អំ�ុងរយៈបព�បន 14 ប ង្ៃ មុនបព�ប ង្ៃបបាះប ្្ន តរ�ុតដ�់ 
និងរមួទំាងប ង្ៃបបាះប ្្ន ត អ្នកអាចបៅកាន់ការោិ�័យរ្រស់មនន្តើបខានធើរ្រស់អ្នក ឬមណ្ឌ �បបាះប ្្ន តបដើម ើ្ចុះប ម្ ះមាន�ក្ខ្
ណ្ឌ បដើម ើ្បបាះប ្្ន ត? ដំបណើ រការបនះមានប ម្ ះថាការចុះប ម្ ះអ្នកបបាះប ្្ន តមាន�ក្ខ្ណ្ឌ  ការចុះប ម្ ះបបាះប ្្ន តមាន�័ក្ខ្័ណ្ឌ  
(CVR)។ បនះគឺជារប្រៀ្រខដ�វាមានដំបណើ រការ៖

1. ចតូ�បៅកាន់ការោិ�័យបបាះប ្្ន តបខានធើរ្រស់អ្នក ឬមណ្ឌ �បបាះប ្្ន ត—្រញ្ើបពញប�ញបនព័ត៌មាន�ំនាក់�ំន
ងបខានធើអាចរកបានបៅ�ើបនះ៖  
http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/

2. ្ំរបពញ្័រណណាចុះប ម្ ះអ្នកបបាះប ្្ន ត ឬចុះប ម្ ះប�ើ្រណ្្ត ញប�ើ RegisterToVote.ca.gov

3. បបាះប ្្ន តសនលាឹកប ្្ន ត្របណ្្ត ះអាសន្ន CVR បៅការោិ�័យបបាះប ្្ន តបខានធើ ឬមជ្ឈមណ្ឌ �បបាះ 
ប ្្ន តរ្រស់អ្នក

កា�ណ្មនន្តើការបបាះប ្្ន តបខានធើ ដំបណើ រការ�ិ្ិត្រញ្្ក់អំពើការចុះប ម្ ះ សបបមចថាអ្នកមាន�ក្ខណសម្ត្តិបគ្់របរាន់បដើ 
ម ើ្នឹងចុះប ម្ ះ និង្រញ្្ក់អះអាងព័ត៌មានរ្រស់អ្នក ការចុះប ម្ ះកាលា យបៅជាអចិបនន្តយ ប�ើយសនលាឹកប ្្ន ត្របណ្្ត ះអាសន្ន CVR 
នឹងបតរូវបានរា្់រ។

បដើម ើ្ខសវែងយ�់្រខនថែមប�ៀត សតូមចតូ�បៅ http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/conditional-voter-reg/

មជ្ឈមណ្ឌ �បបាះប ្្ន តគឺអាចរកបានសបមា្់រអ្នកបបាះប ្្ន តខដ�កំពុងរស់បៅក្នុងបខានធើ Madera, Napa, Nevada, 
Sacramento និង San Mateo។ ចតូ�បមើ� VotersChoice.sos.ca.gov ឬបមើ��ំព័រ 93 សបមា្់រព័ត៌មាន្រខនថែមបៅប�ើ 
បកមស្តើពើ ជបបមើសរ្រស់អ្នកបបាះប ្្ន ត និងមជ្ឈមណ្ឌ �បបាះប ្្ន ត។

ពត័ម៌ានស្តីឯកជនភាពចះុឈ ម្ ះរបស់អ្នកឈោះឈ ្្ន ត
មានសុវែ្ថិភាពលៅកម្មវធិើការចុះល ្្ម ះអ្នកលោះល ្្ន ែសមាងា ែ់លៅផ្ះ អ្នកបបាះប ្្ន តមួយចំនួនខដ�កំពុងប្រឈមនឹងដំបណ្ះ 
បរាយខដ�គបមាមកំខ�ងដ�់អាយុជើវតិ (ឧទា. អំបពើ�ិងសាក្នុងបគរួរារ ជនរងបបរាះពើការឈលា្រចា្់រ) អាចមាន�ក្ខណសម្ 
ត្តិបគ្់របរាន់សបមា្់ររាថែ នភាពអ្នកបបាះប ្្ន តសមាងៃ ត់។ សបមា្់រព័ត៌មាន្រខនថែម ទាក់�ងខផ្នកសុវតថែិភាពរ្រស់ រដឋាប�ខាធិការ 
បៅ�តូរស័ព្ឥតគិតប ល្ារ្រស់កមមវធិើ តាមប�្ (877) 322-5227 ឬចតូ�បមើ� www.sos.ca.gov/registries/safe-home/។

ឯកជនភាពននព័ែ៌មានអ្នកលោះល ្្ន ែ៖ ព័ត៌មានអំពើសំ្ុរបត្រញ្្ក់ការចុះប ម្ ះអ្នកបបាះប ្្ន តរ្រស់អ្នកនឹងបតរូវបានបប្រើបដ្យមនន្តើ
បបាះប ្្ន តបដើម ើ្បផញើឱ្យអ្នកនតូវព័ត៌មានផលាតូវការអំពើដំបណើ រការបបាះប ្្ន ត ដតូចជា�ើតំាងបនកខនលាងបបាះប ្្ន ត និង្រញ្ហា  និងប្រក្ខជននានា
ខដ�នឹងប�ចប�ើងប�ើសនលាឹកប ្្ន ត។ ការបប្រើបបាស់ព័ត៌មានការចុះប ម្ ះអ្នកបបាះប ្្ន តសបមា្់រពាណិជ្កមម គឺបតរូវបានហាមឃាត់ 
បដ្យចបា្់រ និងមានបទាសកបមិតមជ្ឈមឹ។ ព័ត៌មានអ្នកបបាះប ្្ន តប្រខ��ជាបតរូវបានផ្ត�់បៅប្រក្ខជនសបមា្់រមុ្តំខណង គណៈក
មាម ធិការវធិានការសនលាឹកប ្្ន ត ឬជនដប�ប�ៀតសបមា្់រការបបាះប ្្ន ត សបមា្់របរា�្ំរណងមាន ល្ាឹមរារ នបោបាយ និង រដ្ឋា ភិបា� 
ដតូចបានសបបមចបដ្យរដឋាប�ខាធិការ។ ្័រណណាប្រើក្ររ ប�្សន្តិសុ្សង្គម ឬ �តថែប�ខារ្រស់អ្នក ដតូចខដ�បាន្រង្ហា ញប�ើ្័រណណាចុះ
ប ម្ ះអ្នកបបាះប ្្ន តរ្រស់អ្នក មិនបតរូវអាច្របញចេញសបមា្់របរា�្ំរណងទំាងបនះប�។ ប្រសិនប្រើអ្នកមានសំណួរណ្មួយអំពើការ 
បប្រើបបាស់នតូវព័ត៌មានអ្នកបបាះប ្្ន ត ឬចង់រាយការណ៍ពើការបប្រើ្ុសខដ�សង្័សយបនព័ត៌មានខ្រ្របនះ សតូម�តូរស័ព្បៅខ្្ស្រណ្្ត ញអ្ន
កបបាះប ្្ន តរ្រស់រដឋាប�ខាធិការ តាមប�្ (888) 345-4917។
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អនាគតនៃការបោះប ន្ោ តកនោនុង California
ចាប់ផ ត្ើមផៅឆ្នាំ  2018 អនាកផោះផឆ្នា តដែលោនចុះផ ម្ ះទំាងអស់កនាុងផោនធើ Madera, Napa, Nevada, Sacramento, និង  
San Mateo នឹងទទួលោនសនឹ្កផឆ្នា តរបស់ពួកផេតាមសំបុតត កនាុងផពលបុ៉ន្ម នសប្ត ហ៍មុនផពលផពលផោះផឆ្នា ត។ អនាកផោះផឆ្នា តផៅកនាុង
ផោនធើដែលចូលរមួនឹងមានជផតមើស 3 សតមាប់រផបៀបផោះផឆ្នា ត៖
បោះប ន្ោ តតាមសំបុតត៖ អនាកអាចផ ញ្ើសនឹ្កផឆ្នា តដែលោនបំផពញរបស់អនាកឱ្យោនឆ្ប់តាមដែលអនាកទទួលោន។
តបអប់ទម្លា ក់៖ អនាកអាចទម្ាក់សនឹ្កផឆ្នា តដែលោនបំផពញរចួរបស់អនាកផៅតបអប់ទម្ាក់ផោនធើទំាងឡាយ 
ឱ្យឆ្ប់ៗផៅផពលអនាកទទួលោនវា។ មិនចំាោច់តតរូវមានដតមផៅតបអប់ទម្ាក់ផ�ើយ។
មជ្ឈមណ្ឌ លបោះប ន្ោ ត៖ មជ្ឈមណ្ឌ លផោះផឆ្នា តនឹងបតូរទើកដន្ងផោះផឆ្នា ត។ អនាកអាចផោះផឆ្នា តផោយខួ្នឯងផៅមជ្ឈមណ្ឌ ល
ផោះផឆ្នា តណាមួយផៅកនាុងផោនធើរបស់អនាក។ មជ្ឈមណ្ឌ លផោះផឆ្នា តនឹងផបើកសតមាប់រយៈផពល 11 ថ ង្ៃអប្បបរមា រហូតែល់ 
និងរមួបញ្ូលទំាងថ ង្ៃផោះផឆ្នា ត។
ផៅមជ្ឈមណ្ឌ លផោះផឆ្នា តនើមួយៗ អនាកអាច៖

• ផោះផឆ្នា តផោយផ្ទា ល់
• ចុះផ ម្ ះផោះផឆ្នា ត ឬផធវើបចុ្ប្បននាភាពការចុះផ ម្ ះរបស់អនាក
• ទម្ាក់សនឹ្កផឆ្នា តដែលោនបំផពញរបស់អនាក
• ទទួលោនសនឹ្កផឆ្នា តជំនួស
• ផោះផឆ្នា តផោយផតបើម៉ាសុើនផោះផឆ្នា តដែលអាចចូលផតបើោន
• ទទួលោនជំនួយ និងសមាភា រៈផោះផឆ្នា តជាពហុភាសា

បេតនុអ្វីមាៃការផ្លា ស់ប្តូរ?
តកមស្ើពើជផតមើសរបស់អនាកផោះផឆ្នា តរែ្ឋ California ោនក្ាយជាចបាប់ផៅកនាុងឆ្នាំ  2016 ផែើម្បើផធវើឱ្យការផោះផឆ្នា តមានភាពងាយតសរួលនិង
អាចចូលែំផណើ រការោន។ អនាកអាចផតជើសផរ ើសរផបៀប ផៅផពល និងទើកដន្ងដែលអនាកផោះផឆ្នា ត។

បតវីខ្នុុំតត រូវបោះប ន្ោ តបៅបេលណា?
អនាកនឹងទទួលោនសនឹ្កផឆ្នា តរបស់អនាកផៅសំបុតត ផៅបុ៉ន្ម នសប្ត ហ៍មុនការផោះផឆ្នា ត។ បន្ទា ប់ពើបំផពញសនឹ្កផឆ្នា តរបស់អនាក
រចួ អនាកអាចតបេល់វាតត�ប់តាមសំបុតត ឬផៅតបអប់ទម្ាក់ផោនធើ ឬមជ្ឈមណ្ឌ លផោះផឆ្នា តទំាងឡាយ។ មជ្ឈមណ្ឌ លផោះផឆ្នា ត 
នឹងផបើកសតមាប់អប្បរមារយៈផពល 11 ថ ង្ៃរហូតែល់ និងរមួបញ្ូលថ ង្ៃផោះផឆ្នា ត។

បតវីខ្នុុំសសង្រកតបអប់ទមាលា ក ់ឬមជ្ឈមណ្ឌ លបោះប ន្ោ តបៅឯណា?
VotersChoice.sos.ca.gov

ចនុះបបវីខ្នុុំមិៃទទលួោៃសៃលាលឹកប ន្ោ តរបស់ខ្នុុំ?
ផៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌ លផោះផឆ្នា តទំាងឡាយកនាុងផោនធើរបស់អនាក ឬទូរស័ពទាផៅមននតើការផោះផឆ្នា តផោនធើរបស់អនាកផែើម្បើផសនាើសំុការបតូរ។

ចនុះដតូចបមច្បបវីខ្នុុំមិៃបៅកនោនុងបោៃធវីសដលចតូលរមួ?
តបសិនផបើអនាករស់ផៅកនាុងផោនធើមួយដែលបចុ្ប្បននាមិនោនចូលរមួកនាុងចបាប់ស្ើពើជផតមើសរបស់អនាកផោះផឆ្នា ត 
អនាកនឹងបនតផោះផឆ្នា តផោយអុើដម៉ល ឬផៅកដន្ងផោះផឆ្នា ត។ ទាក់ទងតាមផលខសតមាប់អនាកផោះផឆ្នា តឥតេិតថ្្របស់ រែ្ឋផលោធិការ 
តាមផលខ (888) 345-4917 សតមាប់ព័ត៌មានបដនថែម។
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វបិសាយលទ្ធផលការបោះប ន្ោ តរដ្ឋ
ចង់ឃ�ើញថ ង្ៃទើ 6 ខែវចិ្ឆិកា ឆ្នាំ  2018 លទ្ធផលការឃោះឃឆ្នា តសាកល បន្ទា ប់ពើការឃោះឃឆ្នា ត បឆិទឃៅឃ ោ៉ ង 8:00 យប់?  
ចូលឃ�ើល វ ៉បឹសាយលទ្ធផលការឃោះឃឆ្នា តរបស់ រដ្ឋឃលខាធឆិការ California ឃៅ https://vote.sos.ca.gov/ ។

វបិសាយលទ្ធផលការឃោះឃឆ្នា តគឺតតរូវោនអាប់ឃដតឃរៀងរាល់តោំន្ទើឃៅយប់ឃោះឃឆ្នា ត ជាលទ្ធផលរាយការណ៍ឃខានធើឃៅ រដ្ឋឃលខាធឆិការ។  
�នន្ើឃោះឃឆ្នា តឃខានធើឃផញើលទ្ធផលឃោះឃឆ្នា តពាក់កណ្្លផូ្វការឃៅ វបិសាយរបស់ រដ្ឋឃលខាធឆិការ បន្ទា ប់ពើការយិាល័យឃោះឃឆ្នា តបឆិទឃៅឃ ោ៉ ង 
8:00 យប់ ឃ�ើយបន្ឃផញើការអាប់ឃដតន្ន្ឃៅឃរៀងរាល់ពើរឃ ោ៉ ងយាោ ងតឆិចបំផ៉ត រ�ូតទាល់សន្លឹកឃឆ្នា តឃៅថ ង្ៃឃោះឃឆ្នា តតតរូវោនរាប់អស់។

ឃោយចបាប់ឃផ្ើ�ឃៅថ ង្ៃទើ 8 ខែវចិឆិក្ា រ�ូតដល់ថ ង្ៃទើ 6 ខែធនាូ ឆ្នាំ  2018 វបិសាយលទ្ធផលឃោះឃឆ្នា តនលឹងអាប់ឃដតឃរៀងរាល់ថ ង្ៃឃៅឃ ោ៉ ង 5:00 
ល្ងៃ ច ឃៅឃពលឃខានធើរាប់សន្លឹកឃឆ្នា តឃៅសល់។

លទ្ធផលឃោះឃឆ្នា តផូ្វការនលឹងតតរូវោនផសាយតតលឹ�ថ ង្ៃទើ 14 ខែធនាូ ឆ្នាំ  2018 ឃៅ www.sos.ca.gov/elections/

អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់គឺ មិៃ តតរូវបាៃណបាះពុម្ភណច្ញផ្សាយ
កុ្ងមគុ្ណទ្ទសក៍ណៃះណទ។
ណោះបើជាយ៉ា ងណា អត្ថបទឥឡូវអាច្ណមើលបាៃណៅណលើអុើៃ
ធឺ�ិតតាម http://voterguide.sos.ca.gov ។
តបសិៃណបើអ្កច្ង់បាៃសំណៅនៃអត្ថបទដែលបាៃណបាះ 
ពុម្ភណច្ញផ្សាយ៖

សូមអុើដមលណៅរែ្ឋណលខាធិការ  
vigfeedback@sos.ca.gov

សូមោក់ទងដ្សែរទូរស័ព្ទអ្កណបាះណ្្តរបស់រែ្ឋ
ណលខាធិការណល្ (888) 345-4917។

េសចក�ីជ

នូដំ
ណឹ
ងសំ

�ន់

ជំនួយសម្រាប់អនោកបោះប ន្ោ តរានពកិារភាព
ពនិិត្យប�ើល�គ្គុបទ ទេសកស៍ម្រាប់ពត័រ៌ានអនោកបោះប ន្ោ តរបោនធើរបស់អនោក
�គ៉្ឃទទាសក៍សត៉ប់ព័ត៌៉នអនាកឃោះឃឆ្នា តឃខានធើរបស់អនាកនលឹង៖

• ពឆិពណ៌ន្អំពើវធិើខដលប៉គ្ល៉នពឆិការភាព អាចឃោះឃឆ្នា តជាឯកជន នឆិងឃោយឯករាជ្យ
• បឆិទសញ្ញា ឃៅអើ៉នកង់ តបសឆិនឃបើកខន្ងឃោះឃឆ្នា ត គឺអាចឃចញចូលោនឃោយអនាកឃោះឃឆ្នា ត៉នពឆិការភាព

�គ្គុបទ ទេសកស៍ម្រាប់ពត័រ៌ានអនោកបោះប ន្ោ តជាសំបេង និងអក្សរពគុ�្ពធំៗ
ឃសៀវឃៅ�គ៉្ឃទសក៍ទំាងឃនះគឺអាចរកោនឃោយឥតគឆិតថ្្ជាភាសាអង់ឃគ្ស ចឆិន �ឆិណ្ើ  ជបោ៉ន ខែមែរ កូឃរ េ ឃអសបា៉ាញ តាហ្្ឡ៉ក ថ្ 
នឆិងឃវៀតណ្�។ ឃដើ� ើ្ោក់បញ្ជា សំ៉៖

សូ�ទាក់ទងតា�ខែសែរទូរស័ពទាអនាកឃោះឃឆ្នា តរបស់រដ្ឋ
ឃលខាធឆិការឃលែ (888) 345-4917

ចូលឃ�ើល http://voterguide.sos.ca.gov

ទាញយកកំខណ MP3 អូឌើយោូ ឃៅ 
http://voterguide.sos.ca.gov/audio/kh
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ថ ង្ៃទី	8	ខែតុលា	ឆ្នាំ 	2018
ថ្ងៃទមីួយ ដ�ីម្ដីោះដ ន្ោ តតាមសំបុតត។

ថ ង្ៃទី	22	ខែតុលា	ឆ្នាំ 	2018
ថ្ងៃចុងដតរោយដ�ីម្ចុីះដ ម្ ះដោះដ ន្ោ ត។ 
អនោកអាចចុះដ ម្ ះដតរោម “លក្ខខណ្ឌ ” និង
ដោះដ ន្ោ តដៅរោរយិាល័យដោះដ ន្ោ តដោនធី
របស់អនោក ដតរោយពី 15-ថ្ងៃថនរោលបរដិចឆេទ
ផុតកំណត់រោរចុះដ ម្ ះអនោកដោះដ ន្ោ ត។ 

ថ ង្ៃទី	30	ខែតុលា	ឆ្នាំ 	2018
ថ្ងៃចុងដតរោយដ�លមនន្ីដោះដ ន្ោ តដោនធី
ដោះនឹងទទលួរោរដាក់សុំសតរាប់រោរដោះ
ដ ន្ោ តតាមសំបុតតរបស់អនោកដោះដ ន្ោ តណា
រានោ ក់។

ថ ង្ៃអង្គា រ	ទី	6	ខែវចិិ្ឆកា	ឆ្នាំ 	2018
ថ ង្ៃបោះបឆ្នា ត!

តតរូវចំាថា	បៅបោះបឆ្នា ត!
កដនលែងដោះដ ន្ោ តដបីកទ្វា រពីដរាោ ង 7:00 តពឹករហតូ�ល់ដរាោ ង 8:00 
យប់ដៅថ្ងៃដោះដ ន្ោ ត!

ខែតុលា

 អាទតិ្យ ច័ន្ទ អង្គា រ ពុធ តពហស្តិ៍ សតុក ដៅរ៍

  1 2 3 4 5 6

 7 8 9 10 11 12 13

 14 15 16 17 18 19 20

 21 22 23 24 25 26 27

 28 29 30 31

ខែវចិិ្ឆកា

 អាទតិ្យ ច័ន្ទ អង្គា រ ពុធ តពហស្តិ៍ សតុក ដៅរ៍

     1 2 3

 4 5 6 7 78 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30

កាលបរបិច្ឆទតតរូវចងចំា!
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ការបោះប ន្ោ តសាកល
មគ្គុបេ្ទសកព៍ត័ម៌ានអនោកបោះប ន្ោ តជាផ្លូវការ

ថ្ងៃអង្្រ េ ី6 ខែវចិិ ្ឆកា ន្ោំ  2018
ត្ រូវចំាថា ទៅទោះទ ន្ោ ្! 

កន្ លែងទោះទ ន្ោ ្ទ�ើកទ្វា រពើទ ោ៉ ង 7:00 
តពរឹករហូ្ ដល់ទ ោ៉ ង 8:00 យ�់

ថ្ងៃេ ី8 ខែតគុលា
ថ្ ងៃទើមយួ ទដើម្ើទោះទ ន្ោ ្តាមស�ំតុ្។

ថ្ងៃេ ី22 ខែតគុលា*
ថ្ ងៃចងុទតរោយទដើម្ើចះុទ ម្ ះទោះទ ន្ោ ្។

ថ្ងៃេ ី30 ខែតគុលា
ថ្ ងៃចងុទតរោយនដលមន្្ើទោះទ ន្ោ ្ទោ្ធើ្រឹង 

ទទលួយកពាក្យសុអំនោកទោះទ ន្ោ ្ណាមយួសត៉�់ស្លែរឹកទ ន្ោ ្ទោះ
ទ ន្ោ ្តាមស�ំតុ្។

សម្មាប់ចបាប់ចមង្បខនថែមថនមគ្គុបេ ្ទសកស៍ម្មាប់ពត័ម៌ានអនោកបោះ ប ន្ោ ត ជាភាសាណាមួយខាងបម្កាម សលូមេលូរស័ព្ទបៅ៖

English: (800) 345-VOTE (8683) 
TTY/TDD: (800) 833-8683 
Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682) 

/Chinese: (800) 339-2857 
/Hindi: (888) 345-2692 

/Japanese: (800) 339-2865 
/Khmer: (888) 345-4917 

/Korean: (866) 575-1558 
Tagalog: (800) 339-2957 

/Thai: (855) 345-3933
/Vietnamese: (800) 339-8163

ពិនិត្យម�ើលស្ថា នភាពមោះម ន្ោ តមលើអិ៊នធឺណែតរបស់អនោកមោះម ន្ោ តមៅ voterstatus.sos.ca.gov

កនោងុកចិ ្ចត�រឹងនត�ងទដើម្ើរោ្�់្ ្ថយថ្លែចណំាយរោរទោះទ ន្ោ ្ រដ្ឋសភារដ្ឋោ្ផល្់សទិ ្ដិល់រដ្ឋ ្ងិ�ណ្ាទោ្ធើទដើម្ើទផ ញើ
ស�ំតុ្ន្មគ្ទុទ ទេសកម៍យួ�ោទុណាណ ះទៅដល់តគ រួសារទោះទ ន្ោ ្្ើមយួៗ។ អនោកអាចទទលួោ្សទំៅ�ន្ ្ថមទោយទ្កទ់ងម

ន្្ើទោះទ ន្ោ ្ទោ្ធើរ�សអ់នោកទោយទរូសព័ទេទៅទលខ (888) 345-4917។
KHMER

អនោកទៅន្អាចចះុទ ម្ ះទតរោម “លក្ខខណ្ឌ ” ្ងិទោះទ ន្ោ ្ទៅរោរយិាល័យទោះទ ន្ោ ្ទោ្ធើរ�សអ់នោក 15-ថ្ ងៃទតរោយពើផុ្ កណំ្រ់ោរចះុទ ម្ ះអនោកទោះទ ន្ោ ្។
សូ�សរមសរអតថាបទ Vote មៅ GOVOTE (468683) ដ�ើម ើ្ស្វែងរកទើតំាងនៃកសៃលែងដោះដ ន្ោ តរប្់អនោក។
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Elections Division 
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Sacramento, CA 95814
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