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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។្


