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

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
លំណៅដ្ឋា នកាន់តតអាបកក់។
តសវងយល់ពហីមូលណ�តុតដលអ្នកណបាះណឆា្ន តទទួលបានការ្រញចាុះ្រញូ្លពហី្ណ្រ
ក្សនណោបាយនន	California	នឹងណបាះណឆា្ន តប្រឆំាងណលហីសំណណហី ប្រ.មតិ	10	ណៅ		
www.ReadltForYourself.com
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


