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សណំ�ើ ប្រជាមតិ អនណុោមណ ោ៉ ងសន្ពំន ្លឺថ្ ងៃណៅរដ្ឋ CALIFORNIA ណៅនងឹច្បា្់រសហពន័្ធ។ 
អនញុ្ញាតឲ្យអង្គនើត្ិរញ ញាត ្្ិរ ្ដូររយៈណពលណ ោ៉ ងសន្ពំន ្លឺថ្ ងៃ។ 
លក្ខន ្កិៈអង្គនើត្ិរញ ញាត ្។ិ7

★  ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 7 ★

★ការណ្លហីយត្រណៅនឹងទឡ្ហីករណ៍ក្នុងការគំាទទសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 7★

អ្នកគំាទទម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ អចិថ្តនរៃ ម�ហីកមេតុផ�ថាវានឹងជួយ
សន្ំថាមព�របស់មយហីង។ វាមិនពិតមទ។ ការសិកសា 
ជាមទចហីនទតរូវបានម វ្ហីមឡហីងម�ហីទបធានបទមនះ មេហីយគាមា នភ
សរៃុតាងជាក់សសរៃងណាសែ�បង្្ញថាម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ 
នឹងជួយសន្ំសំថចមយហីងមទ។ ការបមងកហីនសការៃ នុព�ណាមួយក្នុង
ស្ថា នភាពមវជ្ជស្ទសរៃទតរូវយកមកពិចារណាម្ៀបនឹងមទគាះថា្ន ក់ថន
ភាពងងឹតមៅមព�ទពឹកក្នុងរែូវរង្រ។
ការបរៃូរម ោ៉ ងរបស់មយហីងពហីរែងក្នុងមួយឆ្្នំ អាចមិនទសរួ�មទ។ 

 បោុសនរៃការតទមរូវឱ្យចាប់មផរៃហីមថ ង្ៃក្នុងភាពងងឹតនារែូវរង្គលឺពិតជា
មិនង្យទសរួ�មទ - វាអាចបងកមទគាះថា្ន ក់។ វា អាចបងកមទគាះថា្ន
ក់សទ៉ប់កុ៉រសែ�ម វ្ហីែំមណហី រមៅស្លាមរៀន ឬរង់ចំារ្យ
នរៃទក រុងមៅក្នុងភាពងងឹត មេហីយក៏មទគាះថា្ន ក់សទ៉ប់មនុស្មព
ញវយ័សែ�ទតរូវចាប់មផរៃហីមម វ្ហីែំមណហី រមៅម វ្ហីការមៅក្នុងភាពងងឹត
សែរ។ ការពិមស្្ន៍សែ�បរាជ័យែូចគា្ន មនះមៅក្នុងឆ្្នំ  1974 
ក្នុងការមទបហីម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ មពញមួយឆ្្នំ  បានបញ្្ជ ក់ពហីការពិតែ៏
មទគាះថា្ន ក់មនះ។

គុណសម្បតរៃិសែ�បង្្ញយោ ងចបាស់ថនការមទបហីទបព័ន្ធម ោ៉ ងស
ន្ំពន្លឺថ ង្ៃ បចុ្ប្បន្នមៅនិទាឃរែូវ រែូវម រ្ៃ  និងរែូវស្ឹកម�ហីទជ រុះ 
មេហីយមទបហីម ោ៉ ងសរៃង់ដារមៅរែូវរង្រ៖
• ៉នពន្លឺថ ង្ៃមៅមព�លាងៃ ចមៅក្នុងរែូវម រ្ៃ
• ៉នពន្លឺថ ង្ៃមៅមព�ទពឹកមៅក្នុងរែូវរង្រ
• មជៀសវាងការកំណត់ឱ្យពួកមយហីងមទបហីមព�មវលាមែហីរ 1 ម ោ៉ ង 
ម�ហីសរែ្ឋជិតខាងមៅភាគខាង�ិច និងទបមទស Mexico 
មិុកសិុក 4 សែក្នុងមួយឆ្្នំ

៉នមទគាះថា្ន ក់មទចហីនមឡហីងសទ៉ប់កុ៉រ 
និងមនុស្មពញវយ័មៅក្នុងរែូវរង្រ និងមព�មផ្ងមទៀត 
ម�ហីសរែ្ឋសែ�មៅជំុវញិមយហីង។ វា មិន៉នទបមយជន៍មទ។ 
មបាះមឆ្្ន តទបឆំ្ងសំមណហី ទបជាមតិម�ែ 7។
សមាជិកព រ្ឹទ្ធសភា HANNAH-BETH JACKSON
ែមណ្ឌ �ទពឹទ្ធសភាទហី 19

មតហីមយហីងខាតបង់អវហីែ្ះក្នុងការផ្្ស់បរៃូរម ោ៉ ងរបស់មយហីងពហីរែង
ក្នុងមួយឆ្្នំ ? មនះជាការពិតមួយចំនួនមែហីម្បហីពិចារណា។
ការសិកសាមវជ្ជស្ទសរៃមៅស្ក�វទិយា�័យក្នុងឆ្្នំ  2012 
បានរកមឃហីញថា ហានិភ័យថនការគំាងមបះែូងមកហីនមឡហីង 
10% ក្នុងរយៈមព� 2 ថ ង្ៃបនាទា ប់ពហី៉នការបរៃូរម ោ៉ ង។
មៅឆ្្នំ  2016 ការទស្វទជាវបសនថាមបានបង្្ញថាហានិ
ភ័យថនជំងលឺដាច់សរថសឈាមែួរកបា�មកហីនមឡហីង 8% 
មៅមព�មយហីងបរៃូរម ោ៉ ងរបស់មយហីង។ សទ៉ប់អ្នកជំងលឺមហារកី 
ហានិភ័យថនជំងលឺដាច់សរថសឈាមែួរកបា�មកហីនមឡហីង 25% 
មេហីយសទ៉ប់អ្នកសែ�៉នអាយុម�ហីសពហី 65 ឆ្្នំ  ហានិភ័យ
ថនជំងលឺដាច់សរថសឈាមែួរកបា�មកហីនមឡហីង 20%។ ទំាងអស់
មនះមកហីតមឡហីងមទរះមយហីងរខំានទទមង់ថនែំមណករបស់មយហីង។
ឪពុក រ៉ៃ យទគប់របូចបាស់ជាែឹងមេហីយថា៉នមរឿងអវហីមកហីតមឡហី
ងមៅមព�សែ�ទទមង់ថនែំមណកកូនរបស់មយហីងទតរូវបានរខំា
នពហីរែងក្នុងមួយឆ្្នំ ។
ឥឡូវ សូមពិចារណាអំពហី�ុយ។ ការបរៃូរម ោ៉ ងបស់មយហីងពហី
រែងក្នុងមួយឆ្្នំ បមងកហីនការមទបហីទបាស់អគិ្សនហីរបស់មយហីង 
4% មៅតាមតំបន់ជាមទចហីនថនពិភពមលាក បមងកហីនបរិ៉
ណមទបងឥន្ធនៈសែ�មយហីងមទបហីទបាស់ក្នុងឡានរបស់មយហីង 
មេហីយសរបុជាទឹកទបាក់គលឺ៉នតថម្ $434 លានែុល្ារ។ 
មនាះជា�ុយសែ�មយហីងអាចសន្ំបាន។
ការបរៃូរម ោ៉ ងរបស់មយហីងមិនបរៃូរម ោ៉ ងសែ�ទពះអាទិត្យរះ 

ឬ�ិចមនាះមទ។ ទពះអាទិត្យរះ ឬ�ិចមៅមព�ណាមនាះគលឺ
្មមាជាតិជាអ្នកកំណត់។ រយៈមព�ភ្លឺមៅរែូវម រ្ៃ នឹងសតងសត
យូរ។ រយៈមព�ភ្លឺមៅរែូវរង្រនឹងសតងសតែ្ហី។ 
ចាប់តំាងពហីឆ្្នំ  2000 មក ទបមទសចំនួន 14 
បានបញ្ឈប់ការបរៃូរម ោ៉ ង។ មេហីយបចុ្ប្បន្ន 68% ថនបណារៃ  
ទបមទសទំាងអស់មិន៉នការបរៃូរម ោ៉ ងមទ។ ពួកមគអនុញ្ញា ត 
ឱ្យ្មមាជាតិកំណត់មព�មវលា មិនសមនរដា្ឋ ភិបា�របស់មគមទ។ 
ការកាត់បនថាយហានិភ័យសុែភាព។ 
ការកាត់បនថាយការមទបហីទបាស់ថាមព�។ ការសន្ំសំថច។
ការមបាះមឆ្្ន តគំាទទ សំមណហី ទបជាមតិម�ែ 7 អនុញ្ញា តឱ្យរែ្ឋ 
California ពិចារណាពហីការបរៃូរម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ 
ឬម ោ៉ ងសរៃង់ដារ ឱ្យមៅជាម ោ៉ ងសទ៉ប់មពញមួយឆ្្នំ —ម វ្ហីកា
រផ្្ស់បរៃូរអវហីមផ្ងសែ�សំខាន់ជាងការបរៃូរម ោ៉ ងរបស់មយហីង។
សំមណហី ទបជាមតិម�ែ 7 នឹងតទមរូវឱ្យ៉នការមបាះមឆ្្ន តពហីរ
ភាគបហីថនសភា មុនមព�ការសមទមចចុងមទកាយណាមួយទតរូវ
បានម វ្ហីមឡហីង។
សមាជិកសភា KANSEN CHU
មណ្ឌ �ទហី 25 ថនសភារែ្ឋ California
សមាជិកសភា LORENA GONZALEZ
សភាតំណាងរាទសរៃថា្ន ក់រែ្ឋ មណ្ឌ � 80
វេជ្ជបណិ្ត SION ROY វេជ្ជបណិ្ត ឯកវទសជំងឺវបះដូង
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អនណុោមណ ោ៉ ងសន្ពំន ្លឺថ្ ងៃណៅរដ្ឋ CALIFORNIA ណៅនងឹច្បា្់រសហពន័្ធ។  
អនញុ្ញាតឲ្យអង្គនើត្ិរញ ញាត ្្ិរ ្ដូររយៈណពលណ ោ៉ ងសន្ពំន ្លឺថ្ ងៃ។  លក្ខន ្កិៈអង្គនើត្ិរញ ញាត ្។ិ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

7
★  ទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 7 ★

★ ការណ្លហីយត្រណៅនឹងទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងនឹងសំណណហី ទ្រជាមតណិេខ 7 ★
អ្នកទបឆំ្ងសំមណហី ទបជាមតិម�ែ 7 មិនអាច " ជំទាស់អង្
មេតុសផ្នកវទិយាស្ទសរៃ និងមសែ្ឋកិច្សែ�បង្្ញថាការផ្្
ស់បរៃូរម ោ៉ ងចំនួនពហីរែងក្នុងមួយឆ្្នំ បងកមទគាះថា្ន ក់ែ�់សុែ
ភាព និងមសែ្ឋកិច្របស់មយហីងមទ។ សំមណហី ទបជាមតិម�ែ 7 
និយយអំពហីការរកសាសេគមន៍ កសន្ងម វ្ហីការ ស្លាមរៀន 
និងផូ្វ ្្ន�់ឱ្យ៉នសុវតថាិភាព និងផ�ិតភាព។
មៅមព�ណាសែ�៉នការបរៃូរម ោ៉ ង ការសិកសានានាបានបង្្ញថាជំងលឺ
មបះែូង និងជមងៃលឺដាច់សរថសឈាមក្នុងកបា�មកហីតមឡហីងកាន់សតមទចហីន។
កុ៉រទតរូវអនុវតរៃែុសទ៉្ប់ែំមណក្មមាតារបស់ពួកមគ មេហីយម វ្ហីឱ្យពួ
កមគបាត់បង់ការមផ្រៃ តអារមមាណ៍កាន់សតខំ្ាងមៅក្នុងថា្ន ក់មរៀន។
មទគាះថា្ន ក់ចរាចរណ៍ និងរបួសមៅកសន្ងម វ្ហីការបានមកហីនមឡហីងយោ ង
ខំ្ាង បនាទា ប់ពហីមយហីងបរៃូរម ោ៉ ងរបស់មយហីង។
មនះមិនទាន់និយយែ�់ការខាតបង់សផ្នកមសែ្ឋកិច្របស់មយហីង
ផង សែ�ទតរូវចំណាយ $434 លានែុល្ារ ក្នុងមួយឆ្្នំ ងពហីការ

បាត់បង់ផ�ិតភាព មៅមព�៉នការបរៃូរម ោ៉ ងមួយម ោ៉ ងមៅមុែ 
និងមួយម ោ៉ ង្យមទកាយមនាះ។
រែ្ឋ California អាចមដាះទស្យបញ្្ែ៏មទគាះថា្ន ក់ថនការបូ្រម ោ៉ ងមនះ 
មដាយមបាះមឆ្្ន តគំាទទសំមណហី ទបជាមតិម�ែ 7 ។
សូមចូ�រមួជាមួយឪពុក រ៉ៃ យ អ្នកជំនាញមវជ្ជស្ទសរៃ និងអ្នកតសូ៊ម
តិម�ហីការការររសុវតថាិភាពមៅកសន្ងម វ្ហីការ មដាយមបាះមឆ្្ន ត "គំាទទ" 
សំមណហី ទបជាមតិម�ែ 7 ។
www.YesProp7.info.
សមាជិកសភា KANSEN CHU
មណ្ឌ �ទហី 25 ថនសភារែ្ឋ California
សមាជិកសភា LORENA GONZALEZ
សភាតំណាងរាទសរៃថា្ន ក់រែ្ឋ California មណ្ឌ � 80

សូមមបាះមឆ្្ន ត "ទបឆំ្ង" សំមណហី ទបជាមតិម�ែ 7 ។
សំមណហី ទបជាមតិម�ែ 7 នឹងម វ្ហីឱ្យរែ្ឋ California 
បរៃូរមៅមទបហីម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ អចិថ្តនរៃយ៍។
មយហីងបានស្ក�្បងវាមរៃងមេហីយពហីមុន 
មេហីយវាគលឺជាការខាតបង់មួយែ៏្ំ។ មៅឆ្្នំ  1974 វបិតរៃិថាមព�មួ
យបាននំាឱ្យមលាកទបធានា្ិបតហី Nixon ទបកាសភាពអាសន្នថនម ោ៉
ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ។ ភាពអាសន្នមនាះទតរូវ៉នរយៈមព� 16 សែ បោុសនរៃទតរូវ
បានបញប់្មទកាយរយៈមព� 10 សែ មដាយស្រសតទបជាជនមិនស 
បបាយចិតរៃសែ�ទពះអាទិត្យរះយលឺតមពក មៅមព�ទពឹក។
ម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ មិនបមងកហីតម ោ៉ ងបសនថាមមទ។ វាទគាន់សតបរៃូមព�សែ
�ថ ង្ៃ៉នពន្លឺបោុនាមា នម ោ៉ ងបោុមណាណ ះ។ ទបសិនមបហីអ្នករស់មៅក្នុងទក រុង 
Anaheim ទពះអាទិត្យនឹងរះមៅម ោ៉ ង 6:55 នាទហីទពឹកមៅ
ថ ង្ៃបុណ្យណូសអ�ឆ្្នំ មនះ។ ជាមួយនឹងម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ 
ទពះអាទិត្យនឹងរះមៅម ោ៉ ង 7:55 នាទហីទពឹក
មយហីងមទបហីម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ មៅរែូវម រ្ៃ  ែូមច្នះមព�មយហីងទតឡប់មៅែ
�់ផទាះពហីកសន្ងម វ្ហីការ វាមៅភ្លឺមៅមឡហីយ។ មេហីយមយហីងបរៃូរមៅម ោ៉ ងសរៃង់
ដាមៅក្នុងរែូវរង្ ែូមច្នះថ ង្ៃរះម�ឿនក្នុងមព�ទពឹក។
មតហីវា៉នទបមយជន៍អវហីក្នុងការមទបហីម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺ
ថ ង្ៃ អចិថ្តនរៃយ៍? ទពះអាទិត្យនឹងរះយលឺតមួយម ោ៉ ង 
ទបសិនមបហីមយហីងសថាិតមៅម�ហីសរៃង់ដារ។ ទបសិនមបហីអ្នករស់មៅក្នុងទក រុង 
Eureka ឬ Susanville មៅថ ង្ៃចូ�ឆ្្នំ ្មាហី ម ោ៉ ង 8 
ទពឹកក៏មៅងងឹតមៅមឡហីយមទ"។ ទបសិនមបហីអ្នករស់មៅ 
ទហីទក រុង Los Angeles ឬ Twentynine Palms ទពះអាទិ
ត្យនឹងមិនរះមទរេូតែ�់ម ោ៉ ង 7:30 ទពឹក រះយលឺងជាងមនះ 
ពហីសែវចិ្ិកាែ�់សែកុមៈ្។
អ្នកសែ�ចូ�ចិតរៃភាញា ក់មឡហីងទនទាឹមនឹងទពះអាទិត្យរះ 
នឹងភាញា ក់មឡហីងក្នុងភាពងងឹត។ អ្នកនឹងទតរូវមរៀបចំសទ៉ប់ទក រុម
ទគរួស្ររបស់អ្នកមៅក្នុងភាពងងឹត។ កូនៗរបស់អ្នកនឹងទតរូវ
មែហីរមៅស្លាមរៀន ឬរង់ចំារ្យនរៃស្លា មុនទពះអាទិត្យរះ។ 

សទ៉ប់អ្នកសែ�ហាត់ទបាណ ឬចូ�រមួកមមាវ ិ្ ហីស្សនាមុនមៅម វ្ហីការ 
អ្នកនឹងទតរូវបានម វ្ហីវាមៅក្នុងភាពងងឹត។
អ្នកែ្ះនិយយថាការមទបហីម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ អាចជួយសន្ំសំថចថាមព� 
ឬម វ្ហីឱ្យមយហីង៉នសុវតថាិភាពជាងមុន។ បោុសនរៃគាមា នភសរៃុតាងវទិយាស្ទសរៃ
ណាបញ្្ជ ក់ែូមច្នះមទ។ វាទគាន់សតជាមេតុផ�ថនភាពង្យទសរួ�មួ
យបោុមណាណ ះ។ ឥឡូវ មយហីងមទបហីម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ មៅរែូវម រ្ៃ មែហីម្បហីមយហី
ង៉នពន្លឺថ ង្ៃសវងមៅមព�លាងៃ ច សែ�មយហីងអាចរកីរាយជាមួយវាបាន 
ជាជាងការ៉នពន្លឺថ ង្ៃចមន្ាះពហីម ោ៉ ង 5 មៅម ោ៉ ង 6 ទពឹក 
ជាមព�សែ�មយហីងចង់ឱ្យវាងងឹតមនាះ។ មេហីយបនាទា ប់មកមៅក្នុងរែូវរង្រ 
មយហីងបរៃូរមៅម ោ៉ ងសរៃង់ដារវញិ ែូមច្នះវាមិនសូវងងឹតមទមៅមព�ទពឹក។
ការមទបហីម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ អចិថ្តនរៃយ៍នឹងម វ្ហីឱ្យមយហីងមិ
ន៉នភាពទសបគា្ន ជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់មយហីង។ 
ែណៈមព�សែ�មយហីងមទបហីម ោ៉ ងែូចរែ្ឋ Arizona 
សតមព�ែ្ះមៅក្នុងឆ្្នំ  មយហីងសបរជាមទបហីម ោ៉ ងែូចរែ្ឋតំបន់ភ្នំមៅវញិ 
មព�មផ្ងមទៀតក្នុងឆ្្នំ  មយហីងមទបហីម ោ៉ ងែូចរែ្ឋ Nevada រែ្ឋ Oregon 
រែ្ឋ Washington និងទបមទស Mexico ។
សមនមេហីយ វាជាបញ្្បនរៃិចបនរៃួចមៅមព�សែ�មយហីង 
"បរៃូរម ោ៉ ងមៅមុែ" មេហីយមយហីងបាត់បង់រយៈមព�មួយម ោ៉ ងមនាះ 
(មទាះបហីជាវាជា"មរឿង�្អសែ�មយហីងទទួ�បានមួយម ោ៉ ងបសនថាម 
មៅមព�សែ�មយហីង "បរៃូរម ោ៉ ងមៅមទកាយ"វញិមនាះ ) ។ បោុសនរៃការ
ផ្្ស់បរៃូរទំាងមនះគលឺគាមា នទបមយជន៍មទ សតនំាឱ្យការយ�់ទចឡជំាមួ
យម ោ៉ ងរបស់រែ្ឋមផ្ងមទៀត មេហីយសែសែ�៉នមព�ទពឹកងងឹត 
មយហីងនឹងទតរូវសូ៊ទទំា ទបសិនមបហីមយហីងមទបហីម ោ៉ ងសន្ំពន្លឺថ ង្ៃ អចិថ្តនរៃយ៍។
សមាជិកព រ្ឹទ្ធសភា HANNAH-BETH JACKSON
មណ្ឌ �ទពឹទ្ធសភាទហី 19

PHILLIP CHEN សមាជិកសភា
មណ្ឌ �ទហី 55


