
54 | ទឡ្ហីករណ៍	 ទឡ្ីករ�៍ដដ�្ានល្ោះពុម្ពលនៅល�ើទំព័រលនះគឺជាទស្សនៈរបស់អនកនិពន្ធលហើយមិនបតូវ្ានពិនិត្យរកភាពបតលឹមបតូវលដោយទីភនាក់ងារផ្លូវការ�ាមួយលទ។ 

សណំ�ើ ប្រជាមតិ ក�ំតត់មមលៃដែលមន្ើរព្យាបាលតបមងណោមសបរា្់រអ្នកជងឺំមិន 
សបរាកណព្ទ្យចណំោះការព្យាបាលណោយការលាងឈាម។ 
លក្ខន ្កិៈណ្ ដើមប្រជាសទិ្។ិ8

★ ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ8 ★

★ ការណ្លហីយត្រណៅនឹងទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ8 ★
អ្នកគំាទទកំពុងធ វ្ហីឲ្យអ្នកធោះធ ្្ន តយល់ទ្រឡ។ំ	វធិានការធនះមានគុណវបិត្តិ	
នតិងធទគាះថ្្ន ក់។	ធនះគឺជាការពតិត។
សំធណហី ទបជាមតតិ	8	is	ទតរូវោនទប្ំងធោយអ្នកមានអាជហីពថែទំាសុខភាព	
នតិងអ្នកជំងឺលាងឈាមរាប់ពាន់នាក់ទូទំាងរដ្ឋ	California	រមួមានជាអាទិ៍	
សមាគមគតិលានុប្បោ្ឋ កអាធមរកិ\California,	សមាគមធវជ្ជសាទសរ្ដ្ឋ,	នតិង	
មហាវទិយាល័យទគរូធពទ្យសធ្គ្រ ះបនាទា ន់អាធមរកិ,	California	Chapter	ពហីធទពាះ
វាប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពទទួលោនការថែទំាសទមាប់អ្នកជំងឺធៅរដ្ឋ	California	
្ំរនួន	66,000	ថដលទតរូវការការលាងឈាមធដហីម្បហីបន្ជហីវតិរស់ធៅ។
“ការខកខាន�ាត់ជួបសូម្ីដតម្ដង ក៏អាចបង្កលបគោះ្នាក់ដ�់អាយុជីវិតអនកជំងឺ
�ាងឈាម្ានដដរ។ តាមរយៈការដាក់កបមិតល�ើ�ទ្ធភាពទទួ�្ានការដ្ទាំ
�ាងឈាម សំល�ើបបជាមតិ 8 លធវើឲ្យប៉ះពា�់ដ�់អាយុជីវិតអនកជំងឺ។” 
—Dr.	Theodore	M.	Mazer,	ទបធាន,	សមាគមធវជ្ជសាទសរ្ដ្ឋ	California,	
តំណាងឲ្យធវជ្ជបណ្តិ ត	43,000	នាក់
គ្ហីនតិកលាងឈាមធៅរដ្ឋ	CALIFORNIA	មាន្ំរណាត់ថ្្ន ក់ក្នុង្ំរធណាម	ខ្ពស់បំ
ផុតធៅក្នុងទបធទសសទមាប់ការថែទំាទបកបធោយគុណភាព
គ្ហីនតិកលាងឈាមធៅរដ្ឋ	California	ទតរូវោនោក់បញ្ញត្តិខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
ធៅថ្្ន ក់រដ្ឋ	នតិងថ្្ន ក់សហព័ន្ធ។	ធោងតាមនតិយ័តករសហព័ន្ធ	គ្ហីនតិកធៅរដ្ឋ	
California	អនុវត្ការគ្រោនល្អធៅរដ្ឋធផសេងធទៀតតាមគុណភាពគ្ហីនតិក	
នតិងមានការធពញ្រតិត្ពហីអ្នកជំងឺ។
សំធណហី ទប.មតតិ	8	នឹងបងំ្ឲ្យគ្ហីនតិកលាងឈាមក្នុងសហគមន៍	កាត់បន្ថយធសវា	
នតិងបតិទទាវ រ—ថដលបង្កធទគាះថ្្ន ក់ដល់អ្នកជំងឺ
ការវភិាគឯករាជ្យមួយថដលោនធ វ្ហីធឡហីងធោយអតហីតអ្នកវភិាគ្របាប់របស់រដ្ឋ	
Californiaោនរកធ�ហីញថ្	ធទកាមសំធណហី ទបជាមតតិ	8	នឹងបណាដា លឲ្យ	83%	

ននគ្ហីនតិកលាងឈាមទតរូវទបតតិបត្តិការទំាងខាត។	តែភាពធនាះ	នឹងបងំ្ឲ្យគ្ហីនតិករា
ប់រយទតរូវកាត់បន្ថយទបតតិបត្តិការ	ឬបតិទទាវ រ។
សំធណហី ទបជាមតតិ	8	នឹងធ វ្ហីឲ្យអ្នកធទបហីទោស់	នតិងអ្នកបង់ពន្ធទំាងអស់ទតរូវមានតនម្
ក្នុង្ំរនួនទឹកទោក់រាប់រយលានទបចំា ្្នំ
សំធណហី ទប.មតតិ	8	ោក់កទមតិតធៅធលហីអវហីថដលទក រុមហុ៊នធានារា៉ាប់រងទតរូវ	
បង់ទោក់សទមាប់ការថែទំាលាងឈាម។	បុ៉ថន្គាមា នអវហីមួយធៅក្នុងសំធណហី ទប.មតតិ	
8	ថដលតទមរូវឲ្យទក រុមហុ៊នធានារា៉ាប់រងផដាល់ទោក់សនសំេណាមួយជូនអ្នកធទបហីទោស់
ធឡហីយ។	តាមពតិតធៅ	សំធណហី ទប.មតតិ	8	នឹងបធង្កហីន្ំរណាយសទមាប់អ្នកបង់ពន្ធនូវ
្ំរនួនទឹកទោក់រាប់រយលានទបចំា ្្នំ 	ធោយបងំ្អ្នកជំងឺលាងឈាម	
ឲ្យ្ូរលធៅក្នុងមនទាហីរធពទ្យ	នតិងបនទាប់សធ្គ្រ ះបនាទា ន់	ថដលមាន្ំរណាយកាន់ថតនែ្	
ថដលបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងថែមធទៀតធៅក្នុងបនទាប់សធ្គ្រ ះបនាទា ន់	
ថដលមានមនុសសេធទ្រហីនរ្ួរធៅធហហីយ។
សូម្ូរលរមួជាមួយធវជ្ជបណ្តិ ត	គតិលានុប្បោ្ឋ ក	នតិងអ្នកជំងឺ។
ធោះធ ្្ន ត	ទប្ំង	ធលហីសំធណហី ទបជាមតតិ	8។	វាមានធទគាះថ្្ន ក់។
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PHILLIP BAUTISTA, RN,	ទបធាន
សមាគមគតិលានុប្បោ្ឋ កអាធមរកិ\California
TERRY RICO,	អ្នកជំងឺលាងឈាម
THEODORE M. MAZER, MD,	ទបធាន
សមាគមធវជ្ជសាទសរ្ដ្ឋ	California

ធោះធ ្្ន ត	គំាទទ	ធលហីសំធណហី ទបជាមតតិ	8—តនម្យុត្តិ្ម៌សទមាប់្របាប់សដាហីពហីការ
លាងឈាម
ការលាងឈាម	គឺជាការពយាោលសធ្គ្រ ះជហីវតិសទមាប់អ្នកជំងឺថដលខូ្រតទម
ងធនាម	ថដលក្នុងធនាះឈាមពួកធគទតរូវបូមធ្រញ	សមា្អ ត	រ្ួរោក់្ូរលធៅក្នុង
រាងកាយពួកធគវញិ។	អ្នកជំងឺលាងឈាម	ទតរូវមានបរសិា្ថ នសា្អ ត	គាមា នធមធរាគ	
ធៅអំឡុងធពលពយាោលពួកធគ	បុ៉ថន្អ្នកផដាល់ធសវាលាងឈាមខា្ន ត្ំ	
ជាសាជហីវកមមា	ថដលរកលុយោនរាប់ពាន់លាន	ធោយគតិតនែ្ឈ្នលួពហីអ្នកជំងឺឈឺ
្្ងន់ទំាងធនះរហូតដល់	$150,000	ក្នុងមួយ ្្នំ 	នឹងមតិនវនិតិធោគទគប់ទគាន់ធៅ
ក្នុងអនាម័យមូលោ្ឋ នធឡហីយ។	សា្ន មទបឡាក់ឈាម	កន្ាត	នតិងបនទាប់ទឹកកខវក់		ទតរូវោនធគរាយការណ៍ធៅគ្ហីនតិកលាងឈាម	ធហហីយអាយុជហីវតិរបស់អ្នកជំងឺ	មាន
ហានតិភ័យធោយសារថតទបឈមនឹងការ្រម្ងធមធរាគធទគាះថ្្ន ក់	នតិងជំងឺធផសេងៗ។	
តនម្ខ្ពស់ទំាងធនះ	ធ វ្ហីឲ្យមាន្ំរណាយក្នុងការថែទំាសុខភាពកាន់ថតខ្ពស់ធឡហីងស	ទមាប់ពលរដ្ឋ	California។	សំធណហី ទប.មតតិ	8	នឹងតទមរូវឲ្យសាជហីវកមមាទំាងឡាយ
សងមកវញិនូវទោក់្ំរណូលធលហីសលប់	ថដលមតិនទតរូវោន្ំរណាយធៅធលហីការថក
លម្អការថែទំាអ្នកជំងឺលាងឈាម។
បញ្ឈប់ការគតិតនែ្ហួសធហតុពហីអ្នកជំងឺ
ទក រុមហុ៊នលាងឈាម្ំជាងធគធៅរដ្ឋ	
Californiaបធង្កហីននែ្ឈ្នលួរបស់ខួ្នរហូតដល់	350%	ខ្ពស់ជាងតនម្ជាក់ថសដា
ងសទមាប់ការផដាល់ការថែទំា	ឬរហូតដល់	$150,000	ក្នុងមួយ ្្នំ ។	សំធណហី ទប.
មតតិ	8	នឹងផដាល់ធទគឿងធលហីកទឹក្រតិត្មុតមំាសទមាប់ទក រុមហុ៊នលាងឈាម	
ឲ្យបនាទា បតនម្	នតិងថកលម្អគុណភាពននការថែទំារបស់ពួកធគ	ធ វ្ហីឲ្យអ្នកជំងឺជាអាទតិ
ភាពទគប់ទហីកថន្ង	ថដលមានសារសំខាន់ជាពតិធសសសទមាប់សហគមន៍ថដលមាន
ទោក់្ំរណូលទាប	នតិងសហគមន៍ជនជាតតិភាគតតិ្រ។
បនាទា បតនម្ថែទំាសុខភាពសទមាប់ទគប់គា្ន
ធោយសារថតអ្នកជំងឺលាងឈាម	ថតងថតទតរូវោនគតិតនែ្ឈ្នលួក្នុង្ំរនួនទឹកទោ
ក់ដ៏ធទ្រហីនសន្ធឹកសនា្ធ ប់	សទមាប់ការពយាោលសធ្គ្រ ះជហីវតិរបស់ពួកធគ	ទក រុមហុ៊

នធានារា៉ាប់រងទតរូវោនបងំ្ឲ្យរញុ្ំរណាយទំាងធនាះធៅអ្នកមានប័ណ្ណសនយារា៉ាប់
រង	ថដលធ វ្ហីឲ្យ្ំរណាយធលហីការថែទំាសុខភាពមានការធកហីនធឡហីងសទមាប់ពលរដ្ឋ	
California	ទំាងអស់។	ទក រុមហុ៊នផដាល់ធសវាធានារា៉ាប់រងមួយគឺ	Blue	Shield	
of	California	ោនរាយការណ៍ថ្	ខួ្នយកអ្នកមានប័ណ្ណសនយារា៉ាប់រង	3,800	
នាក់ធផសេងធទៀត	ធដហីម្បហីមកទូទាត់តនម្ធលហីអ្នកជំងឺលាងឈាមមា្ន ក់។	សំធណហី ទប.
មតតិ	8	នឹងជួយបនាទា បតនម្ក្នុងការថែទំាសុខភាពសទមាប់ពលរដ្ឋ	California	
ទំាងអស់។
គំាទទធោយសម្ព័ន្ធភាពដ៏ទូលំទូលាយ
អ្នកតសូ៊មតតិអ្នកជំងឺលាងឈាម	LLC	•	ពលរដ្ឋ	California	
ធដហីម្បហីសតិទ្ធតិពតិការភាព	•	CalPERS	•	សមាជននទពឹទា្ធ ចារ្យរដ្ឋ	California	•	
សហជហីពកមមាករនតិធោជតិកផដាល់ធសវាអន្រជាតតិរដ្ឋ	California	•	សម្ព័ន្ធភាពអតហីត
យុទ្ធជនជនជាតតិភាគតតិ្ររដ្ឋ	California	•	នតិងជាធទ្រហីនធទៀត	.	 .	 .
ធ វ្ហីឲ្យអ្នកជំងឺជាអាទតិភាពខ្ពស់បំផុត
ធយហីងគួរថតធោះធ ្្ន ត	“គំាទទ”	ធលហីសំធណហី ទបជាមតតិ	8	នតិងទោប់ទក រុមហុ៊ន
លាងឈាមឲ្យផដាល់អាទតិភាពធលហីការពយាោលសធ្គ្រ ះជហីវតិសទមាប់អ្នកជំងឺ	
ធលហីទោក់្ំរណូលរបស់សាជហីវកមមា។
ធោះធ ្្ន ត	គំាទទ	ធលហីសំធណហី ទបជាមតតិ	8
ថសវងយល់បថន្ថមអំពហីរធបៀបថដលសំធណហី ទបជាមតតិ	8	នឹងជួយថកលម្អការថែទំាសុ
ខភាពសទមាប់ពលរដ្ឋ	California	តាមរយៈ	www.YESonProp8.com

TANGI FOSTER,	អ្នកជំងឺលាងឈាម
GARY PASSMORE,	ទបធាន
សមាជននទពឹទា្ធ ចារ្យរដ្ឋ	California

NANCY BRASMER,	ទបធាន
សម្ព័ន្ធធដហីម្បហីនតិវត្ជនអាធមរកិធៅរដ្ឋ	California
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ក�ំតត់មមលៃដែលមន្ើរព្យាបាលតបមងណោមសបរា្់រអ្នកជងឺំមិន 
សបរាកណព្ទ្យចណំោះការព្យាបាលណោយការលាងឈាម។ 

លក្ខន ្កិៈណ្ ដើមប្រជាសទិ្។ិ

សណំ�ើ ប្រជាមតិ

8
★ ទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ8 ★

★ ការណ្លហីយត្រណៅនឹងទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ8 ★
ធោះធ ្្ន ត	គំាទទ	ធលហីសំធណហី ទបជាមតតិ	8	ធដហីម្បហីថកលម្អការថែទំាសុខភាពធៅរដ្ឋ		
CALIFORNIA។
សាជហីវកមមាលាងឈាមកាត់បន្ថយធសវា	នតិងបង្កធទគាះថ្្ន ក់ដល់អ្នកជំងឺ
អ្នកជំងឺថដលខូ្រតទមងធនាម	ជាទូធៅទតរូវទទួលការលាងឈាមបហីដងក្នុងមួយសប្ដា
ហ៍	ថដលឈាមរបស់ពួកធគទតរូវបូមយកធ្រញ	សមា្អ ត	នតិងោក់បញ្ូលក្នុងរាងកាយ
ពួកធគវញិ។	អ្នកជំងឺ	នតិងអ្នកផដាល់ការថែទំា	រាយការណ៍អំពហីលក្ខណ្គាមា នសុវត្ថតិភាព
ធៅគ្ហីនតិកលាងឈាម	រមួមានជាអាទិ៍	មានបុគរលតិកបធទមហីក្នុងធពលខ្ហី	ធហហីយអនាម័យ	
នតិងបងរន់អនាម័យធៅធខសោយ	ថដលធ វ្ហីឲ្យពួកធគមានហានតិភ័យគំរាមកំថហងដល់អាយុ
ជហីវតិធោយសារថតការឆ្ងធមធរាគ។
“ធៅធពលខំុ្ចាប់ធផដាហីមលាងឈាម	ខំុ្មតិនរពឹំងថ្	ខំុ្នឹង	ទតរូវោរម្ភអំពហីគ្ហីនតិកថដលគួរថតរ
កសោឲ្យខំុ្មានសុខភាពល្អធឡហីយ។	ខំុ្ោនធ�ហីញសតវល្អតិតវារធៅ្រធន្ាះផ្្សទាតិកថដលទគ
បពហីធលហីធទគឿងបំពាក់ធភ្ហីងធៅធលហីពតិោន។	ខំុ្ទតរូវទូរស័ពទាធៅកាន់នាយកោ្ឋ នសុខាភតិោ
លជាធទ្រហីនធលហីកធទ្រហីនសារ	ធដហីម្បហីរាយការណ៍អំពហីសតវកន្ាត	សា្ន មឈាមទបឡាក់	នតិង
កងវះការសមា្អ តឲ្យោនទគប់ទគាន់។”—Tangi Foster, អនកជំង�ឺាងឈាម
្ូរលធមហីល	www.Yes0n8.com	ធដហីម្បហីអានជាមុនអំពហីការវាយតនម្ពហីអ្នកជំងឺលាងឈាម។
សាជហីវកមមាលាងឈាម	រកទោក់្ំរធណញោ៉ងធទ្រហីនសន្ធឹកសនា្ធ ប់ពហីការ្ំរណាយរប
ស់	អ្នកជំងឺ
សាជហីវកមមាលាងឈាមរកទោក់្ំរធណញ	រកោនទោក់្ំរធណញរាប់ពាន់លាន	ខណៈ
ថដលគ្ហីនតិកធៅតាមសហគមន៍គ្ហីនតិកមានការអន់ែយ	ធោយគាមា នធវជ្ជបណ្តិ តទបចំាកា
រធៅធពលខ្ះ។

សំធណហី ទប.មតតិ	8	ជំរញុឲ្យសាជហីវកមមាលាងឈាមទតរូវវនិតិធោគទោក់្ំរធណញទំាងធនាះ
ធដហីម្បហីថកលម្អការថែទំាអ្នកជំងឺ	ថដលទតរូវការជាពតិធសសធៅក្នុងសហគមន៍មានទោក់្ំរ
ណូលទាប។
ការគតិតនែ្ហួសធហតុធ វ្ហីឲ្យតនម្សទមាប់ពួកធយហីងទំាងអស់គា្ន មានការធកហីនធឡហីង
សាជហីវកមមាលាងឈាមបធង្កហីនតនម្ធលហីការថែទំាសទមាប់អ្នកជំងឺមួយ្ំរនួនធៅអទតា	
350%	ថដលជា្ំរណាយមួយថដលទសរូបយកធោយទក រុមហុ៊នធានារា៉ាប់រង	ធហហីយរញុ
ធៅធលហីអ្នកមានប័ណ្ណសនយារា៉ាប់រងទូទំាងរដ្ឋ	California។
តនម្ខ្ពស់របស់ពួកធគធ វ្ហីឲ្យការថែទំាសុខភាពកាន់ថតនែ្សទមាប់ធយហីងទំាងអស់គា្ន ។
គណបកសេទបជា ត្ិបធតយ្យរដ្ឋ	California,	អតហីតយុទ្ធជន,	
អ្នកតសូ៊មតតិការថែទំាសុខភាព	នតិងធមដឹកនំាសាសនា	សុទ្ធថតគំាទទ	គំាទទ	
ធលហីសំធណហី ទប.មតតិ	8។
វាគឺជាធពលថដលសាជហីវកមមាលាងឈាមទតរូវផដាល់អាទតិភាពធលហីការថែទំាអ្នកជំងឺ	
មតិនថមនទោក់្ំរធណញរបស់ពួកធគធឡហីយ។

GUADALUPE TELLEZ,	គតិលានុប្បោ្ឋ កលាងឈាមមានបញ្ជហីកា
PASTOR WILLIAM D. SMART,	JR.
សន្នតិសហីទថ្្ន ក់ដឹកនំាទគហីសាទា នភាគខាងត្ូបងនន	California

TANGI FOSTER,	អ្នកជំងឺលាងឈាម

សំធណហី ទប.មតតិ	8	ធ វ្ហីឲ្យអាយុជហីវតិរបស់អ្នកជំងឺលាងឈាមថដលគ្យរងធទគាះមាន
ហានតិភ័យ
សមាគមគតិលានុប្បោ្ឋ កអាធមរកិ\California,	សមាគមធវជ្ជសាទសរ្ដ្ឋ	California,	
មហាវទិយាល័យទគរូធពទ្យសធ្គ្រ ះបនាទា ន់អាធមរកិ,	California	Chapter	នតិងអ្នកតសូ៊
មតតិអ្នកជំងឺទំាងអស់សុទ្ធថត	ទប្ំងនឹង	សំធណហី ទប.មតតិ	8	ពហីធទពាះវាប៉ះពាល់ដល់លទ្ធ
ភាពទទួលោនការថែទំាសទមាប់អ្នកជំងឺធៅរដ្ឋ	California	្ំរនួន	66,000	ថដលទតរូ
វការការពយាោលលាងឈាមញឹកញាប់ធដហីម្បហីបន្ជហីវតិរស់ធៅ។
“អនកជំងឺ�ាងឈាមខូចតបមងលនោម លហើយឈឺខ្ាំង។ ពួកលគបតូវការការ�ាងឈាមប ី
ថ្ងៃកននុងមួយស្្ដាហ៍ រយៈលព�បួនលម៉ោងកននុងមួយល�ើក កននុងការលធវើការងារថនតបមង 
លនោមរបស់ពួកលគ លដើម្ីយកជាតិព�ុលចញពីរាងកាយ។ អនកជំងឺទាំងលនះមិនអាចរស់
្ានលដោយគា្នការព្យា្ា�ជាបបចាំ្ានលឡើយ។ សលំ�ើបប.មតិ 8 មានលបគោះ 
្នាក់កននុងការកាត់បន្ថយ�ទ្ធភាពទទ�ួ្ានការដ្ទាំ និងលធវើឲ្យអនកជំងឺងាយរង
លបគោះមានហានិភ័យ។”—Phillip	Bautista,	BSN,	RN,	PHN,	ទបធាន,	
សមាគមគតិលានុប្បោ្ឋ កអាធមរកិ\California
សំធណហី ទប.មតតិ	8	នឹងបងំ្ឲ្យគ្ហីនតិកលាងឈាមក្នុងសហគមន៍	កាត់បន្ថយធសវា	
នតិងបតិទទាវ រ
សំធណហី ទបជាមតតិ	8	ោក់កទមតិតោ៉ង ្្ងន់ ្្ងរធៅធលហីអវហីថដលទក រុមហុ៊នធានារា៉ាប់រងទតរូវោ
នតទមរូវឲ្យបង់ទោក់សទមាប់ការថែទំាលាងឈាម។	ការោក់កទមតិតមជ្ឈត្កមមាធនះ	នឹង
មតិនរា៉ាប់រងធៅធលហីតនម្ជាក់ថសដាងននការផដាល់ការថែទំាធឡហីយ។
តាមពតិតធៅ	ការវភិាគឯករាជ្យមួយថដលោនធ វ្ហីធឡហីងធោយអតហីតអ្នកវភិាគ្របាប់របស់
រដ្ឋ	Californiaោនសន្នតិោ្ឋ នថ្	សំធណហី ទបជាមតតិ	8	នឹងបណាដា លឲ្យ	83%	ននគ្ហីនតិក
លាងឈាមទតរូវទបតតិបត្តិការទំាងខាត។	ការធនាះនឹងបងំ្ឲ្យគ្ហីនតិករាប់រយទតរូវកាត់បន្ថយ
ទបតតិបត្តិការ	ឬបតិទទាវ រ	ថដលបង្កធទគាះថ្្ន ក់ដល់អ្នកជំងឺ។
ធបហីគាមា នលទ្ធភាពទទួលោនគ្ហីនតិកក្នុងសហគមន៍ធទធនាះ	អ្នកជំងឺនឹងទតរូវធ វ្ហីដំធណហី រធៅ
្្ង យ	ខកខានការពយាោល	ឬទតរូវ្ូរលក្នុងបនទាប់សធ្គ្រ ះបនាទា ន់។
ធវជ្ជបណ្តិ ត	គតិលានុប្បោ្ឋ ក	នតិងអ្នកតសូ៊មតតិអ្នកជំងឺទំាងអស់	សុទ្ធថតទប្ំងនឹង	
សំធណហី ទប.មតតិ	8
“ការខកខាន�ាត់ជួបសូម្ីដតម្ដង ក៏អាចបង្កលបគោះ្នាក់ដ�់អាយុជីវិតអនកជំងឺ�ា
ងឈាម្ានដដរ។ តាមរយៈការដាក់កបមិតល�ើ�ទ្ធភាពទទ�ួ្ានការដ្ទាំ�ាង
ឈាម សំល�ើបបជាមតិលនះលធវើឲ្យប៉ះពា�់ដ�់អាយុជីវិតអនកជំងឺ។”—Dr.	Theodore	
M.	Mazer,	ទបធាន,	សមាគមធវជ្ជសាទសរ្ដ្ឋ	California,	តំណាងឲ្យធវជ្ជបណ្តិ ត	
43,000	នាក់
“កននុងនាមជាបគូលពទ្យសល្ង្គោះបន្ទាន់មនាក់ លយើងដតងដតព្យា្ា�អនកជំង�ឺាងឈាមជា 
បបចាំ ដដ�ចុងលបកោយស្ថិតកននុងបន្ទប់សល្ង្គោះបន្ទាន់ លដោយសារដតខកខានការ�ាត់ជួប 
ឬមានភាពស្នុគសា្ញលដោយសារខូចតបមងលនោម។ សំល�ើបបជាមតិលនះ នលឹងបលង្កើនហានិ
ភ័យស្នុគស្ាញដដ�គំរាមកដំហងដ�់អាយុជីវិតសបមាប់អនកជំងឺដដ�ងាយរងលបគោះបំផុ

តទាំងលនះ។” —Dr.	Aimee	Moulin,	ទបធាន,	មហាវទិយាល័យទគរូធពទ្យសធ្គ្រ ះបនាទា
ន់អាធមរកិ,	California	Chapter
សំធណហី ទប.មតតិ	8	បង្កការប៉ះពាល់ធោយវសិមាមាទតធៅធលហីសហគមន៍ថដលជួបទបទះ
ការលំោក
សំធណហី ទប.មតតិ	8	ទតរូវោនទប្ំងធោយ	California	NAACP	នតិងសមាគមជាតតិធវជ្ជ
សាទសធ្អសបា៉ាញ	ពហីធទពាះវានឹងប៉ះពាល់ធោយវសិមាមាទតធៅធលហីអ្នកជំងឺធៅតាមស
ហគមន៍ថដលជួបទបទះការលំោក	ថដលមានហានតិភ័យខូ្រតទមងធនាមខំ្ាង។
សំធណហី ទប.មតតិ	8	បធង្កហីន្ំរណាយសទមាប់ពលរដ្ឋ	CALIFORNIA	ទំាងអស់ក្នុង្ំរនួន
ទឹកទោក់រាប់រយលានទបចំា ្្នំ 	
ធៅធពលគ្ហីនតិកបតិទទាវ រ	អ្នកជំងឺលាងឈាមទតរូវ្ូរលក្នុងបនទាប់សធ្គ្រ ះបនាទា ន់	
ថដលការថែទំារតឹថតនែ្ថែមធទៀត។	ធោងតាមអតហីតអ្នកវភិាគ្របាប់	វធិានការធនះនឹងប
ធង្កហីន្ំរណាយរបស់អ្នកបង់ពន្ធជតិត	$300	លានដុល្ារ	ទបចំា ្្នំ ។
	គុណភាពននការលាងឈាមធៅរដ្ឋ	CALIFORNIA	មាន្ំរណាត់ថ្្ន ក់ក្នុង្ំរធណាមគុ
ណភាពខ្ពស់បំផុតធៅក្នុងទបធទស	
គ្ហីនតិកលាងឈាមធៅរដ្ឋ	California	មានការោក់បញ្ញត្តិោ៉ងខ្ពង់ខ្ពស់ពហីនតិយ័ត
ករសហព័ន្ធ	នតិងរដ្ឋ	ថដលផដាល់រោយការណ៍ទបកបធោយគុណភាពសដាហីពហីគ្ហីនតិកនហីមួ
យៗ។	ធោងតាមមជ្ឈមណ្លធសវា	Medicare	នតិង	Medicaid	របស់សហព័ន្ធ	
គ្ហីនតិកធៅរដ្ឋ	California	អនុវត្ការគ្រោនល្អធៅរដ្ឋធផសេងធទៀតតាមគុណ
ភាពគ្ហីនតិក	នតិងមានការធពញ្រតិត្ពហីអ្នកជំងឺ។	វធិានការធនះគាមា នន័យអវហីធសាះ	
ធៅធពលការថែទំាលាងឈាមធៅរដ្ឋ	California	មានការោក់បញ្ញត្តិោ៉ងខ្ពង់ខ្ពស់	
នតិងសធ្គ្រ ះជហីវតិ។
សំធណហី ទប.មតតិ	8	ស្ថតិតធៅ្រធន្ាះធវជ្ជបណ្តិ ត	នតិងអ្នកជំងឺ
ធោះធ ្្ន ត	ទប្ំង	ធលហីសំធណហី ទប.មតតិ	8	នតិងទុកឲ្យការសធទម្រ្រតិត្អំពហីធវជ្ជសាទសស្មាគុ
សាមា ញអំពហីការលាងឈាមធៅក្នុងនដរបស់ធវជ្ជបណ្តិ ត	នតិងអ្នកជំងឺ។
សំធណហី ទប.មតតិ	8	មានធទគាះថ្្ន ក់។	ធោះធ ្្ន ត	ទប្ំង។
សូម្ូរលរមួជាមួយធវជ្ជបណ្តិ ត	គតិលានុប្បោ្ឋ ក	នតិងអ្នកតសូ៊មតតិអ្នកជំងឺ	នតិងទចានធចា
លសំធណហី ទបជាមតតិថដលមានធទគាះថ្្ន ក់ធនះ	ថដលធ វ្ហីឲ្យអ្នកជំងឺលាងឈាមថដលគ្យ
រងធទគាះមានហានតិភ័យ។	www.NoProp8.com

PHILLIP BAUTISTA,	RN,	ទបធាន
សមាគមគតិលានុប្បោ្ឋ កអាធមរកិ\California
THEODORE M. MAZER, MD,	ទបធាន
សមាគមធវជ្ជសាទសរ្ដ្ឋ	California
AIMEE MOULIN, MD,	ទបធាន
មហាវទិយាល័យទគរូធពទ្យសធ្គ្រ ះបនាទា ន់អាធមរកិ,	
California	Chapter


