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

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
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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


