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

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


