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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។
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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!
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