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

សណំ�ើ ប្រជាមតិ អនញុ្ញាតឲ្យ្័រ� ្ណកម្ើផ ្ដល់មលូនធិិដល់ការសាងសង់មន្ើរណេទ្យ 
ដដលផ្ដល់ការដែទំាសខុភាេដល់កមុារ។ លក្ខន ្កិៈផ ្តួចណផ្ើម។4

★ ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 4 ★

★ ទឡ្ហីករណ៍ត្រត ណ�ហីម្ហីគំាទទសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 4 ★
ជាច្រហីនទសវត្សមកច�ហីយ	ខ្ញុំបានផ្ដល់ទឡ្ហីករណ៍្្រឆាុំ ងនឹងវធិាន
ការសនឹ្កចឆានោ ត	ច�ហីម ហ្ីធានាថា	អនោកចបាះចឆានោ តទទួលបានការពិចារ
ណាត្រតមួយរុំនួន។
្្រព័ន្ធពន្ធអរលន្ទព្យដ�លមិន្តឹម្តរូវ
ការជុំទាស់មួយចៅនឹងវធិានការណាមួយដ�លចសនោហីសញុំ�ុំចឡហីងពន្ធអ
រលន្ទព្យគឺថា	្្រព័ន្ធពលអរលន្ទព្យចៅកនោញងរ�្ឋ	California	
គឺមិន្តឹម្តរូវចទ	(�ូរមានពន្យល់ចៅកនោញងទឡ្ហីករណ៍្រឋម)។
ការផ្្ស់្រ្ដូរ្្រព័ន្ធច�ហីម ហ្ីច វ្ហីឲ្យវាកាន់ដត្តឹម្តរូវ
្្រព័ន្ធពន្ធអរលន្ទព្យរ្រស់ចយហីងអារមានការផ្្ស់្រ្ដូរ	
ឧទា�រណ៍	ច�ហីម ហ្ីបា៉ា ន់្្រមាណចឡហីងវញិតាមកាលកុំណត់ចលហីអរ
លន្ទព្យពិត្បាក�	្រ៉ាញដនតែ្រញ្ញះអ្តាពន្ធចោយសវ័យ្្រវតតែិ	ច�ហីម ហ្ី
ឲ្យរុំណូលពហីពន្ធទូចៅមិនចកហីនចឡហីងចោយសារដតតមម្អរលន្ទ
ព្យចកហីនចឡហីង។
ជាការពិត	ការលុំបាកមួយកនោញងការច វ្ហីការផ្្ស់្រ្ដូរណាមួយគឺថា	
មនញស្សចផ្សងគ្នោ 	និងអាជហីវកម្មចផ្សងគ្នោ 	មានផល្្រចោជន៍ោរ់
ណាត់ចផ្សងគ្នោ កនោញងការរកសាទញកសាថា នភាព�ដ�ល។

ការពិនិត្យចមហីលកាន់ដតទូលុំទូលាយចលហីការដកលម្អការដែទាុំ សញខ
ភាពរុំចោះវធិានការជាក់លាក់ចនះ	(ការខ្ហី្បាក់ច�ហីម ហ្ីឧ្រតថាម្ភ្រដនថា
ម�ល់មន្ហីរចពទ្យកញមារ)	ខ្ញុំផ្ដល់ចោ្រល់ថា	ចយហីងពិនិត្យចមហីលការ
ដកលម្អ្្រព័ន្ធដែទាុំ សញខភាពរមួជាមញនសិន។	
ចទាះ្រហីជាមានអនោកជុំនាញច ន្ោហីមជាច្រហីនផ្ដល់ការដែទាុំ សញខភា
ពចៅកនោញងស�រ�្ឋអាចមរកិ	(និងចៅ	California)	ក៏ចោយ	
ស�រ�្ឋអាចមរកិបានរុំណាយច្រហីន្រុំផញត	្រ៉ាញដនតែសថាិតឆាងា យពហីរុំណា
ត់ថានោ ក់កុំពូលអនតែរជាតិរុំចោះលទ្ធផលដែទាុំ សញខភាព	ចលហីសពហីចនះ	
ពលរ�្ឋ	California	រា្់រលាននាក់មិនមាន	សូម ហ្ីដតការ្គ្រ�ណ្ដ
្់រចលហីការដែទាុំ សញខភាពលុំោ្់រមូលោ្ឋ ន។
ការចសនោហីសញុំច្រក្ខជនដ�លឈរច ្្ម ះច�ហីម ហ្ីការោិល័យរ�្ឋ
្្រដ�លជាច្រក្ខជនដ�លឈរច ្្ម ះស្មា្់រការោិល័យរ�្ឋចៅ
កនោញងដខវរិ្ិកា—រមួទាុំ ងស្មា្់រតុំដណងអភិបាល—មានគុំនិតខ្ះ
ៗអុំពហីការដកលម្អចលហីការដែទាុំ សញខភាពចៅកនោញងរ�្ឋ	California	។	
ចតាះចយហីងសួរ។
GARY WESLEY

មានមន្ហីរចពទ្យកញមារដ�លមិនដសវងរក្បាក់រុំចណញចៅ	
California	រុំនួន្បាុំ ្រហីនិងមន្ហីរចពទ្យកញមាររ្រស់សាកលវទិយា
ល័យ	California	រុំនួន្បាុំ ។	កុមារដដ�ឈឺធងៃន់ធងៃរទទួ�្ា
នការព្យា្ា�ឯកលទសជាន់ខ្ពស់លនៅកននុងមន្ទីរលពទ្យកុមារថនរដ្ឋ 
Californiaជាងពីរ�ានដងកននុងមួយ្នាំ ។ លទោះបគួសារអាចបង់ប្ា
ក់្ ានប៉ុន្ានក៏លដោយ។
កញមារដ�លមាន្រញ្្សញខភាពស្មញ្ គសា្ម ញ	
និងជុំងឺគុំរាមកុំដ�ង�ល់ជហីវតិ។	មហារកី។	ចគ្លិការាងកចណឌ ៀវ។	
គហីសចលហីសួត។
ចយហីងច វ្ហីការ្រណ្ដញ ះសររីាង្គកញមារទាុំ ងអ
ស់	97%	វះកាត់ច្រះ�ូងកញមារ	96%	និង	
ពយាបាលជុំងឺមហារកីកញមារទាុំ ងអស់	76%	។
ជាមួយនឹងការ្សាវ្ជាវរកច�ហីញែ្មហីៗ	្រចរ្កវទិយាសច្គ្្គ ះជហីវតិែ្មហីៗ	
អនោកឯកចទសកញមារល្ៗអ ្រុំផញត	ការពយាបាលចកហីតចឡហីងរាល់មែងាចៅកនោញ
ងមន្ហីរចពទ្យ’កញមារមនរ�្ឋ	California’។	្ររ្ញ្រ្ននោចនះ	កញមារ	85%	
ដ�លមានជុំងឺមហារកី្គ្្់រ្មបានចាកចរញពហីមន្ហីរចពទ្យចយហីង
ចោយជាសះចស ហ្ីយពហីជុំងឺ។
កនោញងនាមជាមជ្ឈមណឌ ល្សាវ្ជាវកញមារលុំោ្់រទហីមួយ	ចយហីងកុំ
ពញងរកច�ហីញវិ្ ហីសា្សតែច�ហីម ហ្ីច វ្ហីឲ្យកញមារ្គ្់ររ្ូរចៅ	California	
មានសញខភាពល្អ	ចោយមិនចាុំ បារ់ច�ហីររូលមន្ហីរចពទ្យរ្រស់ចយហីង។
ចោយសារដតភាពចជាគជ័យរ្រស់ចយហីង	ត្មរូវការមកចលហីពួកចយហី
ងក៏រកីរច្មហីនផងដ�រ។	លយើង្ានកា្យជាមជ្ឈម�្ឌ�បបចាំតំបន់ 
លហើយកុមារបតូវ្ានបញ្លូនមកពួកលយើងពីមន្ទីរលពទ្យលផ្សងៗលទៀតលនៅ
កននុងរដ្ឋ California ។
សុំចណហី ្្រជាមតិចលខ	4	ចសនោហីសញុំឲ្យអនោកចបាះចឆានោ តពិចារណា
ចលហីការវនិិចោគតិរជាង	$40	កនោញងមួយឆានោុំ ស្មា្់រអនោកជុំងឺមានោ

ក់ដ�លចយហីង	ចមហីលច�ហីញ	.	 .	 .	 លញយនឹងជួយពួកចយហីងកសារ
សមតថាភាពបានកាន់ដតច្រហីនច�ហីម ហ្ីពយាបាលកញមារកាន់ដតច្រហីនចៅ	
California	។
កាលពហី	14	ឆានោុំ មញន	ពលរ�្ឋ	California	បានគ្ុំ ្ទ្័រណ្ណកម្ហី�ុំ
្ូរងរ្រស់ចយហីង។	ចយហីងមានកិតតែិយសដ�លទទួលបានការទញករិ
តតែតាុំ ងពហីចពលចនាះមក។	ទឹក្បាក់ទាុំ ងអស់្តរូវបានរុំណាយ
ចលហីសុំណង់អគ្រែ្មហី	ការច វ្ហីឲ្យមានភាពទុំចនហី្រចឡហីងចលហីអគ្រចា
ស់ៗ	ការ្រដនថាមដ្គកាន់ដតច្រហីន	និងការទិញ្រចរ្កវទិយាល្អ្រុំផញត	
និងទុំចនហី្រ្រុំផញត	.	 .	 .	 ច�ហីម ហ្ីពយាបាលកញមារឲ្យបានកាន់ដតច្រហីន។
ការោិល័យរតនាគ្រ្្រចាុំ រ�្ឋ្គ្់រ្គងរាល់្បាក់មូលនិ្ិ្័រណ្ណក
ម្ហី	្រ៉ាញដនតែក៏បានសច្ាររុំចោះមញខគណៈកម្មការសញខាភិបាលមន្ពឹទ្ធ
សភា	និងសភាថា	“កម្មវ ិ្ ហីចនះនឹងមានភាពចជាគជ័យោ៉ា ងពិចស
សផងដ�រ។”
ចយហីងមានចមាទនភាពរុំចោះកនោញងវជិាជា ជហីវៈដ�លចយហីងបានច វ្ហី។	
កនោញងនាមជាមនញស្ស	ចយហីងមាន្រញពវសិទ្ធិកនោញងការចមហីលច�ហីញរុំណញ រ
ខ្ាុំ ងរ្រស់កញមារស្ូត្តង់	ចសរក្ដហី្សលាញ់ចៅកនោញង្គរួសាររ្រស់ពួ
កចគ	ការច្រ្ដជ្ារិតតែរ្រស់្រញគ្គលិកចយហីង	ការមានសនាតែ នរិតតែល្អរ្រស់
ស្រ ញ្រសជន	និងភាពចជាគជ័យចៅកនោញងសា្ម រតហីរ្រស់មនញស្ស។
ចយហីងអចញជាហីញអនោកឲ្យរូលរមួជាមួយអនោកចបាះចឆានោ តរា្់រលាននាក់
ចៅរ�្ឋ	California	ដ�លបានគ្ុំ ្ទ�ល់មន្ហីរចពទ្យកញមារ។
ចយហីងទាុំ ងអស់គ្នោ អារចបាះចឆានោ តបាទ/
ចាស�ល់សុំចណហី ្្រជាមតិចលខ	4—អគ្រច�ហីម ហ្ីពយាបាលកញមារកា
ន់ដតច្រហីន។
JAMES STEIN, វេជ្ជបណ្ឌិ ត	វះកាត់កញមារ
MARIA	MINON, វេជ្ជបណ្ឌិ ត	នាយក្រញគ្គលិកសញខាភិបាល
ROBERTO	GUGIG, វេជ្ជបណ្ឌិ ត,	ដផនោក្កពះចោះចវៀនកញមារ
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អនញុ្ញាតឲ្យ្័រ� ្ណកម្ើផ ្ដល់មលូនធិិដល់ការសាងសង់មន្ើរណេទ្យ 
ដដលផ្ដល់ការដែទំាសខុភាេដល់កមុារ។ លក្ខន ្កិៈផ ្តួចណផ្ើម។

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

4
★ ទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 4 ★

★ ទឡ្ហីករណ៍ត្រត ណ�ហីម្ហីទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 4 ★
សុំចណហី ្្រជាមតិចលខ	4	ជួយកញមារឈឺជាង	2	
លាននាក់ជាចរៀងរាល់ឆានោុំ ។	វាមិនោក់ព័ន្ធនឹងពន្ធអរលន្ទព្យ	
ឬសុំចណហី ្្រជាមតិចលខ	13	ចទ។	ចយហីងបានសួរអនោកជុំនាញ	
ច�ហីយចនះជាអវហីដ�លចគបាននិោយ	៖
Joe	Harn,	El	Dorado	សវនករ-អនោក្គ្់រ្គង្្រចាុំ ចខាន ហ្ី	
ដែ្ងថា
“គ្ានប្ាក់មួយដ�ុ្ារ�ាសបមាប់សំល�ើបបជាមតិល�ខ 4 
្ានមកពីពន្ធអច�នបទព្យលទ។ គ្ានប្ាក់មួយដ�្ុារ�ាសបមាប់
ប័�្ណកម្ចីមន្ទីរលពទ្យពីមុន�ាមួយ ្ានមកពីពន្ធអច�នបទព្យលទ។ 
រតនាគាររដ្ឋ អនកបគប់បគងរដ្ឋ អនកវាយតថម្បបចាំលខោនធី 
ឬអនកបបមូ�ពន្ធបគប់រូប (លទោះលនៅកននុងគ�បក្ស�ាក៏លដោយ) សុ
ទ្ធដតលធវើសក្ីយកម្ចំលពោះការពិតលនះ។ ខ្នុំបតវូ្ានទទ�ួស្គា�់្ា 
ជាសវនករ-អនកបគបប់គងដដ�អភិរក្សបំផុត និងមានក�្ាប់ថដមុឺ

ងម៉ាត់បំផុតលនៅកននុងលខោនធីថនរដ្ឋ California ។ អនកអាចការពារ 
សំល�ើបបជាមតិល�ខ 13 និងល្ោះល្នោតគាំបទដ�់សំល�ើបបជាម
តិល�ខ 4 ។“
Jon	Coupal,	្្រធានសមាគមអនោក្រង់ពន្ធ	Howard	Jarvis	
មាន្្រសាសន៍ថា
“សំល�ើបបជាមតិល�ខ 13 
្ានការពារម្ចាស់ផ្ទះអស់រយៈលព�ជាង 40 ្នាំមកលហើយ។ វិធាន
ការលនះមិនគំរាមកំដហងដ�់ការការពារម្ចាស់ផ្ទះលនៅរដ្ឋ California 
ដដ�មាន�ទ្ធភាព លដោយសារដតសំល�ើបបជាមតិល�ខ 13 
ទា�់ដតលសោះ។“
សូមចបាះចឆានោ តគ្ុំ ្ទសុំចណហី ្្រជាមតិចលខ	4	។
ANN-LOUISE KUHNS,	្្រធាន
សមាគមមន្ហីរចពទ្យកញមារមនរ�្ឋ	California

ចនះជាវធិានការ្័រណ្ណកម្ហីកាតពវកិរ្ទូចៅមួយចទៀត។	វា
ចសនោហីសញុំការអនញញ្ញា តពហីអនោកចបាះចឆានោ ត	ច�ហីម ហ្ីអារឲ្យរ�្ឋ	
California	ខ្ហី្បាក់កាន់ដតច្រហីនតាមរយៈការលក់	“្័រណ្ណកម្ហី”	
ដ�ល្តរូវសងជាមួយនឹងការ្បាក់	(អាចលធវើលឡើងតាមរយៈការបលង្កើ
នពន្ធអច�នបទព្យ)	ដ�លមានរយៈចពលច្រហីនទសវត្ស។
ខ្ញុំនិោយថា	“អាច”	ច្ោះចពលខ្ះ្ទព្យមន្័រណ្ណកម្ហី្តរូ
វបានច្្រហី្បាស់ស្មា្់រការផ្ដល់�ិរញញា្រ្ទាន	្រ៉ាញដនតែ្តរូវ
បានសងវញិតាមរយៈអនោកទទួលកម្មវ ិ្ ហី—�ូរជាម្ាស់ផ្ះ	
ចៅច្កាមកម្មវ ិ្ ហីកម្ហីទិញផ្ះ-កសិោ្ឋ ន	Cal-Vet	កាលពហីមញន។
វធិានការ្័រណ្ណកម្ហីផ្ដល់នូវសុំណួរជាច្រហីន៖
1. ចតហីរោ្ឋ ភិបាលជុំោក់្បាក់្រ៉ាញនា្ម នច�ហីយ?
2. ចតហីការរុំណាយសរ ញ្រដ�លបានរពឹំងទញកពហីវធិានការចនះ	
មកចលហីសាធារណៈមានរុំនួន្រ៉ាញនា្ម ន?

3. ចតហីមានការ្រញ្ជា ក់អុំពហីការច្្រហី្បាស់្បាក់ដ�លបានចសនោហីសញុំចនាះ
ឬចទ?

4. ចតហីការច្្រហី្បាស់ដ�លបានចសនោហីសញុំ្តរូវបានផ្ដល់យញតតែិកម្មឬ
ចទ—ចោយបានគិតពិចារណាអុំពហីកិរ្ការចផ្សងចទៀតដ�លចាុំ
បារ់	ឬរង់បាន?

5. ចតហីអនោកចបាះចឆានោ តនឹង្រនតែផ្ដល់�ិរញញា្រ្ទានចលហីគច្មាងតាមរ
យៈការ្រង់ពន្ធអរលន្ទព្យកាន់ដតច្រហីនឬចទ	ចៅចពល្្រព័ន្ធ
ពន្ធអលរន្ទព្យរ្រស់រ�្ឋ	Californiaមិនមានភាព្តឹម្តរូវ?

បបព័ន្ធពន្ធអច�នបទព្យរបស់រដ្ឋCALIFORNIA 
មិនមានភាពបតលឹមបតូវ

កាលពហីឆានោុំ 	1978	អនោកចបាះចឆានោ តមនរ�្ឋ	California	បា
នអនញម័តចលហីការផ្ដួរចផ្ដហីមគុំនិតរ្រស់អនោកចបាះចឆានោ ត	
ដ�លចៅចពលចនាះចគចៅថា	សុំចណហី ្្រជាមតិចលខ	13។	ការផ្ដួរ
ចផ្ដហីមគុំនិតបាន្រដនថាមមា្តាចៅចលហីរ�្ឋ្ម្មនញញញាមនរ�្ឋ	California	
ដ�លបានរារាុំ ង�ល់	“ការវាយតថម្លឡើងវិញ”	មនអរលន្ទព្យ	
ចលហីកដលងដត	និងរ�ូត�ល់ការផ្្ស់្រ្ដូរអរលន្ទព្យមានការផ្ដ
ល់	ឬ្តរូវបានកសាងចឡហីងវញិច្រហីន។
សុំចណហី ្្រជាមតិចលខ	13	បានការោរម្ាស់អរលន្ទព្យពហីការ្រ
ចងកហីនពន្ធច្រហីន	ចោយអា្ស័យចលហីតមម្អរលន្ទព្យកាន់ដតខ្ពស់	
ចទាះោ៉ា ងណា	វាក៏បាន្រចងកហីត្្រព័ន្ធមួយដ�លម្ាស់ផ្ះ	
ែ្មហី	្រង់្បាក់	10–20	�ងច្រហីនជាង	អនោកជិតខាងដ�លមានអរល
ន្ទព្យតមម្�ូរគ្នោ 	្រ៉ាញដនតែបានទទួលកាន់កា្់រជាយូរមកច�ហីយ។
ចលហីសពហីចនះ	ចោយច�តញថា	អរលន្ទព្យអាជហីវកម្មអារ	
ឬដតង្តរូវបានជួល	(ជាជាងលក់)	�ូចរនោះសុំចណហី ្្រជាមតិចលខ	
13	បាននាុំ ឲ្យមានការផ្្ស់្រ្ដូរោ៉ា ង ុ្ំចៅចលហី្រន្ញកពន្ធអរលន្ទ
ព្យរមួ	ពហីអាជហីវកម្មចៅម្ាស់ផ្ះ។
អនោកគ្ុំ ្ទសុំចណហី វធិានការសនឹ្កចឆានោ តគួរដតទទួល្រន្ញ
កកនោញងការពន្យល់អុំពហីមូលច�តញដ�លគួរដតផ្ដល់ការគ្ុំ
្ទ—ផ្ដល់ការរុំណាយចពញចលញ	ជច្មហីសដ�លមាន	
និងត្មរូវការឬការរង់បានចផ្សងចទៀត។
កនោញងករណហី ចនះ	អនោកចសនោហីគួរច្្រហី្បាស់	
ការត្រតច�ហីម ហ្ីច្្ហីយចៅនឹងសុំណួរ	1–5	ខាងចលហី។
GARY WESLEY


