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សំណ�ើ ប្រ.មតិអនុញ្ញា តឲ្យប្រើរ័ណ ្ណកម្ើផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវធិើជំនួយលំបៅដ្ឋា នជាក់
លាក។់ លក្ខន្ិកៈអង្គនើតរិញ ញាត្។ិ1

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់ល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយអង្គនីតិបញ្ញត្ិ
អនគុញ្ញា តថវកិាចំនួន	$4	ពាន់លានដគុលាលា ទៅក្គុង	ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្ជា្ូ
ទៅសម្រាប់កម្មវធិចីលំទៅដ្ឋា នដដលរានម្រាប់សម្រាប់អ្ករានម្រាក់ចំណូល
ទាប	អតចីតយគុ្្ធជន	កសិករ	ផទេទះសដមបែងដដលផលិត	និងលំទៅដ្ឋា នចល័ត	
តំបន់បំទពញ	និងលំទៅដ្ឋា នជាម្តង់សគុចីត។	ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	
បទងកចីនតមមលាមនការបង់	សងប័ណ្ណកម្ចីរដឋា	ជាមធ្យមម្បដហល	$170	លានដគុលាលា ជា
ទរៀងរាល់ឆំ្្ក្គុងរយៈទពលទលចីសពចី	35	ឆំ្្។

រដិបេធឆំ្ងនឹងសំទណចី 	
ម្បជាមតិទលខ	

1	គឺអនគុញ្ញា តឲ្យរដឋាខ្ចីម្រាក់	
$4	ពាន់លានដគុលាលា រ	
(ទដ្យការលក់ប័ណ្ណកម្ចី)	
សម្រាប់កម្មវធិចីលំទៅដ្ឋា ន។	កង្វទះលំទៅ
ដ្ឋា នដដលទកចីតរានទដ្យរារលំហូរមនគុ
ស្សរាប់លាននាក់មកកាន់រដឋា	California	
តម្មរូវឲ្យរានដំទោទះម្រាយចមបែង។	
ដំទោទះម្រាយអន់ដដលរានទស្ចីទ�ចី
ងកាលពចីទដចីមឆំ្្ទនទះ	(ទសចក្ចីម្ពាង
ចបាប់របស់ម្ពឹ្្ធសភា	827)	នឹងរា
នបំផ្លា ញសង្ក ត់ដដលរានម្រាប់។	
រានវធិចីរាម្ស្តល្អម្បទសចីរជាងទនាទះ។

គំា្្រកទឆ្្តគំាម្្ទលចីសំទណចី ម្ប	
ជាមតិទលខ	1	គឺទដចីមបែចីលំ

ទៅដ្ឋា នសមរម្យសម្រាប់អតចីតយគុ្្ធ
ជន	ម្គរួរារអ្កទធ្វចីការ	មនគុស្សចាស់	
ជនពិការ	និងអ្ករស់ទៅក្គុងរដឋា	
California	ដដលរាត់បង់លំទៅដ្ឋា ន
ទដ្យរារវបិត្តិលំទៅដ្ឋា នធ្ងន់ធ្ងរទៅរ
ដឋា	California។	សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	
1	មិនបទងកចីនពន្ធទ្!	អតចីតយគុ្្ធជន	
កម្មវធិចី	Habitat	for	Humanity	
សរាជមនមនន្តចី	California	ជាន់ខ្ពស់	
សម្ព័ន្ធមិត្តទដចីមបែចីបញប់្អំទពចីហិងសាក្គុងម្គរួ
រារ	និងទម្ចចីនទ្ៀត	សគុ្្ធដតឯកភាពគ្ា៖	
សនលាឹកទឆ្្តគំាម្្ទលចីសំទណចី ម្បជាមតិ
ទលខ	1។

សេចក្តីេអំា្

ប្រ សនលាឹកទឆ្្តម្បឆំ្ងទៅទលចីវធិានការទនទះរានន័យថា៖	រដឋាមិនអា
ចលក់ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្្ូទៅដដល
រានតមមលា	្ឹកម្រាក់ចំនួន	$4	ពាន់លា
នដគុលាលា រទដចីមបែចីផ្ល់មូលនិធិដល់អតចីត
យគុ្្ធជន	និងលំទៅដ្ឋា នដដលរានតមមលា
សមរម្យទនាទះទ្។

បា្រ/ចាេ់ សនលាឹក	ទឆ្្តគំាម្្
ទៅទលចីវធិានការទនទះរានន័យថា៖		
អនគុញ្ញា តឲ្យរដឋាលក់ប័ណ្ណកម្ចីកា	
តព្វកិច្្ូទៅដដលរានតដមលា្ឹក	
ម្រាក់ចំនួន	$4	ពាន់លានដគុលាលា រទដចី
មបែចីផ្ល់មូលនិធិដល់អតចីតយគុ្្ធជន	
និងលំទៅដ្ឋា នដដលរានតមមលាសមរម្យ។

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

មគ្គបុ្រ ទេេកប៍ោងឆារ់រហេ័

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់ល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយអង្គនីតិបញ្ញត្ិ
ដកដម្បចបាប់ទសវាសគុខភាពផលាូវចិត្ត	(Mental	Health	Services	Act)	ទដចីមបែចី	
ផ្តល់មូលនិធិដល់កម្មវធិចីគា្ម នកដនលាងោដូចផទេទះ	(No	Place	Like	Home	
Program)	ដដលផ្តល់ហិរញញាវត្គុលំទៅដ្ឋា ន	ដល់បគុគ្លដដលរានជំងឺផលាូវចិត្ត។	ទធ្វចី
សច្ាប័នចបាប់ដដលរានម្រាប់ដដលបទងកចីតកម្មវធិចី	No	Place	Like	Home។	
ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	អនគុញ្ញា តឱ្យរដឋាទម្បចីម្រាក់រហូតដល់	$140	លានដគុលាលា រក្គុ
ងមួយឆំ្្ពចីមូលនិធិសគុខភាពផលាូវចិត្តរបស់ទោនធចី	ទដចីមបែចីសងបំណគុ លរហូតដល់	$2	
ពាន់លានដគុលាលា រជាប័ណ្ណកម្ចី។	សញ្ញា ប័ណ្ណកម្ចីទំាងទនទះនឹងផ្តល់មូលនិធិលំទៅដ្ឋា នស
ម្រាប់អ្កដដលរានជំងឺផលាូវចិត្តដដលគា្ម នផទេទះសដមបែង។

ប្រ សនលាឹកទឆ្្តម្បឆំ្ងទៅទលចីវធិានការទនទះរានន័យថា៖	សមត្
ភាពរបស់រដឋាក្គុងការទម្បចីម្រាស់មូលនិធិ
សគុខភាពផលាូវចិត្តដដលរាន	
ម្រាប់ទៅក្គុងទោនធចីទដចីមបែចីបង់មថលាលំ
ទៅដ្ឋា នសម្រាប់អ្កដដលរានជំងឺផលាូវ
ចិត្តដដលគា្ម នផទេទះសដមបែង	នឹងអាម្ស័យ
ទលចីការសទម្មចចិត្តរបស់តគុលាការទៅ
ទពលអនាគត។

បា្រ/ចាេ់ សនលាឹកទឆ្្តគំាម្្ទៅទលចី
វធិានការទនទះរានន័យថា៖	រដឋាអាចទម្បចី
ម្រាស់មូលនិធិសគុខភាពផលាូវចិត្តដដលរា
នម្រាប់ទៅក្គុងទោនធចីទដចីមបែចីបង់មថលាលំ
ទៅដ្ឋា នសម្រាប់អ្កដដលរានជំងឺផលាូវចិ
ត្តដដលគា្ម ន	
ផទេទះសដមបែង។

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សំណ�ើ ប្រ.មតិអនុញ្ញា តឲ្យប្រើរ័ណ ្ណកម្ើផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវធិើជំនួយលំបៅដ្ឋា នដដល
មាន្រារ់េ្មារ់រុគ្គលដដលមានជំងឺផ្ូវចិត។្ លក្ខន្ិកៈអង្គនើតរិញ ញាត្។ិ 2

សេចក្តីេអំា្

រដិបេធងនឹងសំទណចី 	
ម្បជាមតិ	

ដដ�យកប្ាក់រហូតដ� ់
$5.6	ពាន់លានដគុលាលា រ	ពចីអ្កជំងឺផលាូវចិ
ត្តធ្ងន់ធ្ងរទដចីមបែចីយកទៅផ្ល់មូលនិធិប័
ណ្ណកម្ចី	ក្គុងការករាងលំទៅដ្ឋា នទដ្យ	
គ្ាន	ការពយារាល	នឹងបងំ្ឲ្យរានមនគុ
ស្សកាន់ដតទម្ចចីនទ្ៀតគា្ម ន ច្ីលំទៅ។	
វាមិនចំារាច់ទ្	ទម្ពាទះកាលពចីឆំ្្មគុន		
ចបាប់រានអនគុញ្ញា តឲ្យទោនធចីទម្បចីម្រាស់
មូលនិធិ	ចបាប់ទសវាកម្មសគុខភាពផលាូវចិត្ត 
(Mental Health Services 
Act, MHSA)	សម្រាប់លំទៅដ្ឋា ន	
ទដ្យមិនចំារាច់ខ្ចីម្រាក់ទ្។

គំា្្រម្្ទលចីសំទណចី ម្បជាមតិទលខ	
2៖	គំាម្្ដល់លំទៅដ្ឋា ន	

និងការពយារាលមនគុស្សគា្ម ន ច្ីលំទៅ	
ដដលរានជំងឺផលាូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរ។	
សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	2	
នឹងមិនបទងកចីនពន្ធទ្។	
វានឹងជួយមនគុស្សតាមចិទញ្ចីមថ្ល់		
និងទធ្វចីឲ្យពួកទគ្្ួលរានទសវាសគុ
ខភាពផលាូវចិត្ត	និងការពយារាលការ
ផ្្ច់ការទញៀនោ៉ង្ូលំ្ូលាយ។	
អ្កតសូ៊មតិសម្រាប់អ្កគា្ម នលំទៅ	
ដ្ឋា ន	បគុគ្លិកសង្មកិច្	ទវជ្ជបណិ្ត	
អ្កសទនង្្ទះបនាទេ ន់យល់ម្ពម៖	គំាម្្ទលចី	
សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	2។

គំា្្រ
David	Koenig
(916)	974-9411	
info@vetsandaffordablehousingact.org
Vetsandaffordablehousingact.org

្រឆំាង
Gary	Wesley
Mountain	View,	CA

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

្រឆំាង
Gigi	R.	Crowder
NAMI	Contra	Costa
550	Patterson	Blvd.
Pleasant	Hill,	CA
(510)	990-2670
gigi@namicontracosta.org
www.namicontracosta.org

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

គំា្្រ
David	Koenig
(916)	974-9411
info@CAyesonprop2.org
CAyesonprop2.org
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សំណ�ើ ប្រ.មតិ អនុញ្ញា តរ័ណ្ណកម្ើបោយផ្ដល់មូលនិធិេ្មារ់គប្មាងផ្គតផ់្គង់្រកឹ និងគណុភាព 
្រើជ្មាល ្តើ េត្វព្ព ការនំាផ្ូវ្រកឹ និង្្រ្្រង់ និងការេ្ដកុ្រកុ្រកឹប្កាមដើ។ 
លក្ខន្ិកៈផ្ួចបផ្ើម3

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់លនៅល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយហត្ថល�ខាទាមទារ
អនគុញ្ញា តឳ្យទម្បចី	$8.877	ពាន់លានដគុលាលា រទៅក្គុង	ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្្ូទៅរ
បស់រដឋាសម្រាប់គទម្រាង	ទហដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធទផ្សងៗ។	ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	
បទងកចីនចំោយរបស់រដឋាក្គុងការសងប័ណ្ណកម្ចីជាមធ្យមចំនួន	$430	លានដគុ
លាលា រជាទរៀងរាល់ឆំ្្ក្គុងរយៈទពលទលចីសពចី	40	ឆំ្្។		ការសន្ំសរបស់រដ្ឋា ភិរា
លមូលដ្ឋា នសម្រាប់គទម្រាង	ពាក់ព័ន្ធនឹង្ឹក	្ំនងរានចំនួនជាមធ្យម	ពចីរ	បចី	
រយលានដគុលាលា រ	ក្គុងមួយឆំ្្ក្គុងរយៈទពលពចីរ	បចី	្សវត្សរោ៍ងមគុខទនទះ។

រដិបេធឆំ្ងសំទណចី ម្បជា	
មតិទលខ	3។	វា

ផ្ល់នូវម្រាក់ដ៏ទម្ចចីនទៅដល់រ្ាប័ន។	
ទនាទះជាគំនិតរមួ។	ប៉គុដន្តវានឹងមិននំាឲ្យថ
យចគុទះ្ឹកថ្មចីដដលអាចទម្បចីម្រាស់រានទ្។	
ការបង់ការម្រាក់ទៅទលចីប័ណ្ណកម្ចីនឹងទកចី
នទ្្វដងទៅទលចីចំនួនដដលម្តរូវបង់ឲ្យរ្ា
ស់ប័ណ្ណកម្ចី។	សូមគិតអំពចីវា	 .	 .	 .	 	
ឲ្យរានចបាស់លាស់។	សូមទរាទះទឆ្្ត	
ម្បឆំ្ង។

គំា្្រម្្។	គាបំទល�ើល�ខ 3	
ធានារាន្ឹកដដលរា	

នសគុវត្ិភាព	ដដលអាច គ្ុកចិត្តរាន	
និងរា្អ តសម្រាប់រដឋា	California។	
សូមគាំបទល�ខ 3	ផ្ល់នូវ្ឹក្្ួល
ទានដដលរានសគុវត្ិភាព	ការជួសជគុ
ល្ំនប់្ឹកដដលមិនរានសគុវត្ិភាព	
ផ្ល់ការការពារចំទពាទះទម្គាទះរំាងស្ងួត	
ដកលម្អគគុណភាព្ឹកទៅតាមសមគុម្្	
ឈូងសមគុម្្	និង្ទនលា	
ម្ពមទំាងរានការរាទេ ក់្ឹក គ្ុក	
សរា្អ ត្ឹក	និងទម្បចីម្រាស់្ឹកទភលាៀង
ទ�ចីងវញិផងដដរ។	សូមគាំបទល�ខ 3	
ផ្ល់នូវ្ឹកសម្រាប់មនគុស្ស	កសិដ្ឋា ន	
និងបររ្ិាន។	

សេចក្តីេអំា្

ប្រ សនលាឹកទឆ្្តម្បឆំ្ងទលចីវធិានការទនទះរានន័យថា	៖	រដឋាមិនអាច
លក់ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្្ូទៅក្គុងត	មមលាជា្ឹកម្រាក់	$8.9	ពាន់លានដគុលាលា រ	
ទដចីមបែចីផ្ល់មូលនិធិទៅទលចីគទម្រាង្ឹក
រា្អ ត	និងបររ្ិានទផ្សងៗទនាទះទ្។

បា្រ/ចាេ់ សនលាឹកទឆ្្តគំាម្្ទលចីវ ិ
ធានការទនទះរានន័យថា	៖	រដឋាអាចល
ក់ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្្ូទៅក្គុងតមមលាជា
្ឹកម្រាក់	$8.9	ពាន់លានដគុលាលា រ	ទដចីម្
បចីផ្ល់មូលនិធិទៅទលចីគទម្រាង្ឹករា្អ ត	
និងបររ្ិានទផ្សងៗ។

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

មគ្គបុ្រ ទេេកប៍ោងរហេ័

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់លនៅល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយហត្ថល�ខាទាមទារ
អនគុញ្ញា តចំនួន្ឹកម្រាក់	$1.5	ពាន់លានដគុលាលា រក្គុងប័ណ្ណកម្ចី	ម្តរូវសងមកវញិពចីមូ
លនិធិ្ូទៅរបស់រដឋា	ទដចីមបែចីផ្តល់	មូលនិធិសម្រាប់ការរាងសង់	ការពម្ងចីក	ជួសជគុល	
លំអ	និង	បំពាក់សរាភា រៈ	មនទេចីរទព្្យកគុរារដដលរាន	គគុណសមបែត្តិម្គប់ម្គាន់។	
ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	បទងកចីនចំោយរដឋាក្គុងការ	សងប័ណ្ណកម្ចី	
ជាមធ្យមម្បដហល	$80	លានដគុលាលា ជា	ទរៀងរាល់ឆំ្្ទលចីសពចី	35	ឆំ្្។

ប្រ សនលាឹកទឆ្្តម្បឆំ្ងទលចីវធិានការទនទះរានន័យថា	៖	រដឋាមិនអាច
លក់ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្្ូទៅក្គុងត	មមលាជា្ឹកម្រាក់	$1.5	ពាន់លានដគុលាលា រ	
ទដចីមបែចីផ្ល់មូលនិធិទៅទលចីទគាលបំណ
ងទំាងទនទះទ្។

បា្រ/ចាេ់ សនលាឹកទឆ្្តគំាម្្ទលចីវ ិ
ធានការទនទះរានន័យថា	៖	រដឋាអាចល
ក់ប័ណ្ណកម្ចីកាតព្វកិច្្ូទៅក្គុងតមមលាជា
្ឹកម្រាក់	$1.5	ពាន់លានដគុលាលា រ	ទដចីម្
បចីផ្ល់មូលនិធិទៅទលចីគទម្រាងរាងស
ង់	ការពម្ងចីក	ការដកលម្អ	និងការបំពាក់
ឧបករណ៍ទៅតាមមនទេចីរទព្្យដដលពយា
រាលកគុរារ។

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សំណ�ើ ប្រ.មតិអនុញ្ញា តឲ្យរ័ណ ្ណកម្ើផ្ដល់មូលនិធិដល់ការេង់មនទេើរបព្រ្យដដលផ្ដល់ការដែទំាេខុ
ភាពដល់កមុារ។ លក្ខន្ិកៈផ្ួចបផ្ើម4

សេចក្តីេអំា្

រដិបេធឆំ្ងនឹងសំទណចី 	
ម្បជាមតិទលខ	

4	នឹងអនគុញ្ញា តឲ្យរដឋាខ្ចីម្រាក់	$1.5	
ពាន់លានដគុលាលា រសម្រាប់ការរាងសង់	
និងការពម្ងចីកមនទេចីរទព្្យកគុរារ	
“ដដលមិនដស្វងរកម្រាក់ចំទណញ”	
ទដ្យការលក់ប័ណ្ណកម្ចីដដល
មិនតម្មរូវឲ្យរានការម្រាក់។	
ទយចីងគួរដតពិនិត្យទមចីលរបូភាពជារមួ	
និងសួរអំពចីរទបៀបដកលម្អល្្ធផ
លមនការដថទំាសគុខភាពទៅក្គុងរដឋា	
California។

គំា្្រម្្ដល់មនទេចីរទព្្យកគុរាររ	
បស់រដឋា	California  

ផ្ល់នូវការដថទំាឯកទ្សដល់កគុ
រារជាង	2	លាននាក់ជាទរៀងរាល់
ឆំ្្ដដលរានជំងឺមហារកីទកាសិកា
រាងកទណ្ៀវ	ការបណ្គុ ទះសររីាង្—
ទទាទះជាម្គរួរាររបស់ពួកទគអាចបង់ម្រា	
ក់រានប៉គុនា្ម នក៏ទដ្យ។	កគុរារ	
85%	ដដលរានជំងឺមហារកីម្គា
ប់ឈាមម្តរូវរានពយារាលជាសទះ
ទសបែចីយ។	សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	
4	បទងកចីនសមតភ្ាព	
ផ្ល់បទច្កវិ្ យាចគុងទម្កាយបង្អស់	និងព
ម្ងចីកការម្រាវម្ជាវជំងឺកគុរារទដចីមបែចីពយារា
លកគុរារឲ្យរានកាន់ដតទម្ចចីន។

គំា្្រ
Jerry	Meral
P.O.	Box	1103
Inverness,	CA	94937
(415)	717-8412
jerrymeral@gmail.com

្រឆំាង
John	F.	Takeuchi
Central	Solano	Citizen/
Taxpayer	Group

P.O.	Box	3532
Fairfield,	CA	94533
(707)	422-4491
taksan@comcast.net
www.thetaxwatchers.org

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

្រឆំាង
Gary	Wesley
Mountain	View,	CA

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

គំា្្រ
គំាម្្ដល់មនទេចីរទព្្យកគុរារ	—
គំាម្្សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	4

YesOnProposition4.org
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សំណ�ើ ប្រ.មតិ ផ្្េ់រ្ដូរត្ម រូវការេ្មារ់ម្ាេ់អចលន្្រព្យមួយចំនួនក្ងុការបផទេរមូលដ្ឋា នពន្ធ
អចលន្្រព្យររេ់ខ្នួេ្មារ់អចលន្្រព្យដ្កជំ់នួេ។ ការបផ្ើម្រជាេិ្រ្ធវិ ិ
បរាធនកម្មរដឋាធម្មនុញ ញា និងលក្ខន្ិកៈ។5

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់លនៅល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយហត្ថល�ខាទាមទារ
លគុបបំរាត់តម្មរូវការទផទេរមួយចំនួនសម្រាប់រ្ាស់ផទេទះអាយគុទលចីសពចី	55ឆំ្្	រ្ាស់
ផទេទះដដលរានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរ	និងម្្ព្យសមបែត្តិកខ្វក់ឬខូចោតទដ្យមហន្ត
រាយ។	ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	រាលាទរៀននិងរដ្ឋា ភិរាល	មូលដ្ឋា ននចីមួយៗនឹ
ងោតបង់ពន្ធទលចីអចលនម្្ព្យ	ម្បចំាឆំ្្ចំនួនជាង	$100	លានដគុលាលា រដដលនឹង	
ទកចីនទ�ចីងដល់ម្បដហល	$1	ពាន់លានដគុលាលា រក្គុង	មួយឆំ្្។	ការទកចីនទ�ចីង
ម្សទដៀងគ្ាទនទះដដរទៅក្គុងការចំោយរបស់រដឋាទដចីមបែចី	បំទពញមកវញិនូវ	
ការោតបង់ពន្ធ	អចលនម្្ព្យរាលា។

រដិបេធម្បជាមតិទលខ	
5	នឹងមិនអនគុ

ញ្ញា តឲ្យករាងលំនំាដ្ឋា នថ្មចីោមួយ	
ឬជួយដល់អ្ក្ិញផទេទះដំបូងទ�ចីយ។	
វានឹងកាត់បនយ្រហូតដល់	$1	ពាន់
លានដគុលាលា រទលចីចំណូលក្គុងមូលដ្ឋា ន
ពចីរាលារដឋា	ដផ្កអគ្ចីភ័យ	នគររាល	
ការដថទំាសគុខភាព	និងទសវាកម្មទផ្ស	
ងៗទ្ៀតសម្រាប់ការមិនបង់ពន្ធ
សម្រាប់អ្ករានទៅ	California	
និងជួយដល់អ្កទរៀបចំ—អតម្្បទោ
ជន៍ទលចីដផ្កអចលនម្្ព្យរាជចីវកម្ម។	
NoProp5.com

គំា្្រម្ប.មតិទលខ	5	លគុបបំរាត់	
“ការពិន័យទលចីការផ្លា ស់ ច្ីលំ	

ទៅ”	ដដលបច្គុបបែន្ប៉ទះពាល់ដល់
មនគុស្សចាស់	(អាយគុទលចីសពចី	55	
ឆំ្្)	និងជនពិការធ្ងន់ធ្ងរទៅរដឋា	
Californians។	ការគំាម្្	
រានន័យថាជួយដល់មនគុស្សចាស់	
និងជនពិការ	ទដចីមបែចីអាច្ិញលំទៅដ្ឋា នថ្មចី	
និងមិនម្បឈមនឹងការពិន័យទលចីពន្ធ
អចលនម្្ព្យ។	ការទរាទះទឆ្្តគំាម្្នឹ
ងជួយឲ្យមនគុស្សចាស់	និងជនពិការ	
ផ្លា ស់ ច្ីទៅរស់ទៅជិតម្ក រុមម្គរួរារ	
ឬ្ិញផទេទះរានកាន់ដតង្យម្សរួល	
និងកាន់ដតរានសគុវត្ិភាព។

សេចក្តីេអំា្

ប្រ សនលាឹកទឆ្្តម្បឆំ្ងនឹងវធិានការទនទះរានន័យថា៖	រ្ាស់ផទេទះ	
មួយចំនួន	ដដលរានអាយគុទលចីសពចី		
55	ឆំ្្	(ឬបំទពញលក្ខណ្ទផ្សងទ្ៀត)	
នឹងបន្តរានសិ្្ធិសន្ំសម្រាក់ពន្ធអចល
នម្្ព្យ	ទៅទពលពួកទគផ្លា ស់ ច្ីទៅទៅ
ផទេទះទផ្សង។

បា្រ/ចាេ់ េន្ឹកបឆ្ាត
គំាម្្ទលចីវ ិ

ធានការទនទះរានន័យថា៖	រ្ាស់ផទេទះ	
ទាំងអស	់ដដលរានអាយគុទលចីសពចី	55	
ឆំ្្	(ឬបំទពញលក្ខណ្ទផ្សងទ្ៀត)	នឹ
ងរានសិ្្ធិសន្ំសម្រាក់ពន្ធអចលនម្្
ព្យ	ទៅទពលពួកទគផ្លា ស់ ច្ីទៅទៅផទេទះ
ទផ្សង។

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

មគ្គបុ្រ ទេេកប៍ោងរហេ័

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់លនៅល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយហត្ថល�ខាទាមទារ
លគុបទចាលចបាប់ពន្ធគមនាគមន៍ឆំ្្	2017	និងមថលាឈ្លួសម្រាប់ការ
ជួលជគុលផលាូវ	និងគមនាគមន៍រាធារណៈ។	ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	
ការថយចគុទះម្រាក់ចំណូលចំនួន	$5.1	ពាន់លានដគុលាលា រពចីពន្ធទម្បងឥន្ធនៈ	និងពន្ធ
រថយន្តរបស់រដឋាដដលសំោន់ក្គុងការបង់សម្រាប់ការដថទំាមហាវថិចីនិងជួសជគុលផលាូ
វក៏ដូចជា	កម្មវធិចីម្តង់សគុចីតផងដដរ។

ប្រសនលាឹកទឆ្្តម្បឆំ្ងនឹងវិ
ធានការទនទះរានន័យថា៖	

ពន្ធទលចីទម្បងឥន្ធនៈ	និងោនយន្តដដ
លរានអនគុម័តនាទពលថ្មចីៗទនទះទដ្
យអង្នចីតិបញ្ញា ត្តិនឹងបន្តរានម្បសិ
្្ធភាព	ទដចីមបែចីបង់ម្រាក់សម្រាប់ការដថ
ទំាមហាវថិចី	និងផលាូវថ្ល់	រមួទំាងការជួ
លជគុលនិងកម្មវធិចីម្តង់សគុចីតផងដដរ។	
អង្នចីតិបញ្ញា ត្តិនឹងបន្តមិនទាមទារ
ឲ្យអ្កទរាទះទឆ្្តអនគុម័តចំទពាទះចបាប់
ថ្មចី	ឬការតំទ�ចីងពន្ធទលចីទម្បងឥន្ធនៈ	
និងរថយន្តក្គុងទពលអនាគត។

បា្រ/ចាេ់ សនលាឹក	ទឆ្្តគំា	
ម្្ទលចីវធិានការទនទះរានន័យថា៖	
ពន្ធទលចីទម្បងឥន្ធនៈ	និងោនយន្តដដ
លរានអនគុម័តនាទពលថ្មចីៗទនទះទដ្យ
អង្នចីតិបញ្ញា ត្តិនឹងម្តរូវរានលគុបទចា
លវញិ	ដដលវានឹងកាត់បនយ្ការផ្
ល់មូលនិធិសម្រាប់ការដថទំាមហាវិ
ថចី	និងផលាូវថ្ល់	ក៏ដូចជាការជួសជគុល	
និងកម្មវធិចីម្តង់សគុចីតផងដដរ។	អង្នចី
តិបញ្ញា ត្តិនឹងតម្មរូវឲ្យ្្ួលរានស
នលាឹកទឆ្្តទលចីសលគុបទដចីមបែចីអនគុម័តចបា
ប់ថ្មចី	ឬការបទងកចីនពន្ធទលចីទម្បងឥន្ធនៈ	
និងោនយន្តទៅទពលអនាគត។

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សំណ�ើ ប្រ.មតិ រំបាតប់ចាលមូលនិធិការជេួជលុផ្ូវ និងគមនាគមន៍មួយចំនួន។ 
ត្ម រូវឲ្យពន្ធបលើប្រងឥន្ធនៈ និងពែរ្ែយន ្មួយចំនួនអនុម័តបដ្យអង្គបបាះបឆ្ាត។  
ការបផ្ើម្រជាេិ្រ្ធវិបិរាធនកម្មរដឋាធម្មនុញ ញា6

សេចក្តីេអំា្

រដិបេធឆំ្ងនឹងអ្កពនលា	
ត់អគិ្ភ័យអាជចី	

ពទៅ	California,	សរាគមអ្កលបាត	
មហាវថិចីមនរដឋា	California,	សង្មអាទម	
រកិមនវសិ្វករសគុចីវលិ	និងអ្កសទនង្្ទះបឋម	
មិនទលចីក្ឹកចិត្តចំទពាទះសំទណចី ម្បជា
មតិទលខ	6	ទ្	ទម្ពាទះវាបងកទម្គាទះថ្ា
ក់ដល់សគុវត្ិភាពមនរា្ព ន	និងផលាូវ។	
សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	6	លគុបបំរាត់ម្រាក់	
$5	ពាន់លាន់ដគុលាលា រក្គុងមួយឆំ្្	ទៅក្គុងមូ
លនិធិគមនាគមន៍ក្គុងមូលដ្ឋា ន	បញ្ឈប់ម
នគុស្សរាប់ពាន់នាក់ពចីការ្្ួលរានសគុវត្ិ
ភាពចរាចរ	ការកាត់បនយ្ការកកសទេទះ	និង
គទម្រាងដកលម្អផលាូវថ្ល់ទៅម្គប់សហគមន៍	
California	។	www.NoProp6.com

គំា្្រ ទរាទះទឆ្្តគំាម្្	ទលខ	6	ទដចីមបែចី	
បញ្គុទះតមមលាទម្បងនិងហ្ាសភាលា មៗ។	
អ្ករស់ទៅក្គុងរដឋា	California	កំពគុង
ជួបការលំរាកទដ្យរារការចំោ
យមថលារស់ទៅខ្ពស់។	ទរាទះទឆ្្តគំាម្្	
ទៅទលចីសំទណចី ម្បជាមតិទលខ	6	
ទដចីមបែចីដកទចញការបទងកចីនពន្ធទលចីហ្ាស	
និងោនយន្តដដលមិនម្តឹមម្តរូវ	
និងទាមទារឲ្យរានការទរាទះទឆ្្
តសម្រាប់ការបទងកចីនពន្ធទៅទព
លអនាគត។	ទរាទះទឆ្្តគំាម្្	
ទលចី	សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	6	
សម្រាប់ការបញ្គុទះតមមលាទម្បង!

គំា្្រ
Cary	Davidson
គំាម្្ទលចីគណៈកម្មការ	5
515	S.	Figueroa	Street,	#1110
Los	Angeles,	CA	90071
(888)	384-8467
info@propertytaxfairness.com
voteyesonprop5.com

្រឆំាង
ម្បឆំ្ងនឹងសំទណចី ម្បជាមតិទលខ	5
1510	J	Street,	Suite	210
Sacramento,	CA	95814
(916)	443-7817
info@NoProp5.com
NoProp5.com

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

្រឆំាង
ម្បឆំ្ងនឹងសំទណចី ម្បជាមតិទលខ	6	៖	
បញ្ឈប់ការវាយម្បហារទលចីសគុវត្ិភាព
រា្ព ន	និងផលាូវថ្ល់

1121	L	Street,	Suite	910
Sacramento,	CA	95814
(800)	958-1194
info@NoProp6.com
www.NoProp6.com

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

គំា្្រ
ផ្ល់សទមលាងដល់អ្កទរាទះទឆ្្ត—
គំាម្្ទលខ	6
www.GiveVotersAVoice.com
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សំណ�ើ ប្រ.មតិ អនុបលាមបមាោ ងេន្ពំន្ឺពែងៃបៅរដឋា CALIFORNIA 
បៅនឹងចបារ់េហពន័្ធ។ អនុញ្ញា តឲ្យអង្គនើតរិញ ញាត្រិ ្ដូររយៈបពលេន្ពំ
ន្ឺពែងៃ។ លក្ខន្ិកៈអង្គនើតរិញ ញាត្។ិ7

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់ល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយអង្គនីតិបញ្ញត្ិ
ផ្តល់ល្្ធភាពដល់អង្និតិបញញាត្តិក្គុងការប្តូររយៈទពលសន្ំសពនលាឺមថ្ងទដ្យ
ការទរាទះទឆ្្តពចីរភាគបចី	ម្បសិនទបចីការប្តូរទនាទះម្សបតាមចបាប់សហព័ន្ធ។	
ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	វធិានការទនទះមិនរានឥ្្ធិពលរារទពចីពន្ធទដ្យផ្ទេ ល់
ទនាទះទ្	ទដ្យរារដតការប្តូរ	ទរ៉ាងសន្ំសពនលាឺមថ្ងអាម្ស័យទលចីសកម្មភាពនាទពលអ
នាគតទដ្យអង្និតិបញញាត្តិនិងរដ្ឋា ភិរាល	សហព័ន្ធ។

រដិបេធងនឹងសំទណចី ម្ប	
ជាមតិទលខ	7	

អនគុញ្ញា តឲ្យរានទរ៉ាងសន្ំសពនលាឺមថ្ងជា
អចិមនន្តយ៍	និងម្តរូវរានការអនគុញ្ញា ត
ពចីរដឋាសហព័ន្ធ។	វានឹងភលាឺទៅទពលលា្ង
ចក្គុងរដូវទ្្	ដូចជាទពលទនទះអញ្ឹង	
ប៉គុដន្តទៅរដូវរង្	វានឹងងងឹតទៅទពល
ម្ពឹកមួយទរ៉ាងបដនម្ទ្ៀត	ដូទច្ទះកគុ
រារនឹងទៅរាលាទរៀនទៅទពលទមឃ
ងងឹត។

គំា្្រដល់សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	
7	នឹងបញប់្ការផ្លា

ស់បូ្រទរ៉ាងពចីរដងក្គុងមួយឆ្
នំា	ដដលអ្កម្រាវម្ជាវទវជ្ជរាម្ស្ត	
និងអ្កទសដឋាកិច្យល់ម្សបគ្ាថា	
គឺជាទម្គាទះថ្ាក់ចំទពាទះសគុខភាព	
និងផលិតភាពរបស់កគុរារទៅរាលាទរៀន	
ករាលាំ ងការង្រ	និងមនគុស្សចាស់។	ការ
ទរាទះទឆ្្តគំាម្្ទលចីសំទណចី ម្បជាមតិទលខ	
7	នឹងរកសាកូនៗ	កដនលាងទធ្វចីការ	និងផលាូវរ
បស់ទយចីងឲ្យរានសគុវត្ិភាព។

សេចក្តីេអំា្

ប្រ សនលាឹកទឆ្្តម្បឆំ្ងនឹងវធិានការទនទះរានន័យថា៖	រដឋា	
California	នឹងរកសា គ្ុករយៈទពលស
ន្ំសពនលាឺមថ្ងបច្គុបបែន្។

បា្រ/ចាេ់សនលាឹកទឆ្្តគំា
ម្្ទៅទលចីវធិា

នការទនទះរានន័យថា	៖	អង្នចីតិបញ្ញា ត្តិ	
ដដលរានសទមលាងគំាម្្ពចីរភាគបចី		
អាចផ្លា ស់បូ្រទរ៉ាងសន្ំសពនលាឺមថ្ង	ម្បសិន
ទបចីការផ្លា ស់បូ្រទនាទះម្តរូវរានអនគុញ្ញា ត
ទដ្យរដ្ឋា ភិរាលសហព័ន្ធ។	ម្បសិ	
នទបចីមិនរានការផ្លា ស់បូ្រទដ្យអង្នចីតិ
បញ្ញា ត្តិទ្	រដឋា	California	នឹងរ	
កសា គ្ុករយៈទពលសន្ំសពនលាឺមថ្ងបច្គុបបែន្	
(ទដចីមដខមចីនា	ដល់ទដចីមដខវចិ្ិកា)។

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

មគ្គបុ្រ ទេេកប៍ោងរហេ័

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់លនៅល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយហត្ថល�ខាទាមទារ
តម្មរូវឱ្យរានការបង្វិលម្រាក់សងវញិ	និងការពិន័យ	ម្បសិនទបចីរានការទារមថលា
ឈ្លួទលចីសដដនកំណត់។	តម្មរូវឱ្យរានររាយការណ៍ម្បចំាឆំ្្ជូនរដឋា។	ហាម
ឃាត់គលាចីនិកពចីការបដិទសធមិនពយារាលអ្កជំងឺទដ្យដផ្អកទលចីម្បភពបង់ម្រាក់។	
ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	ឥ្្ធិពលម្បចំាឆំ្្រមួទលចី	រដ្ឋា ភិរាលរដឋានិងមូលដ្ឋា នចា
ប់ពចីផលប៉ទះពាល់ជាវជិ្ជរានក្គុងកម្មិតទាបរាប់លានដគុលាលា រដល់ផលប៉ទះពាល់អវជិ្ជ
រានសគុ្្ធរាប់លានដគុលាលា ។

ប្រ សនលាឹកទឆ្្តម្បឆំ្ងទលចីវ ិធានការទនទះរានន័យថា	៖	
គលាចីនិកលាងឈាម	នឹងមិនកំណត់ម្រាក់
ចំណូលទៅតាមរបូមន្តទ្	ទហចីយក៏មិន
ចំារាច់បង់ម្រាក់បង្វិលដដរ។

បា្រ/ចាេ់សទមលាង
គំាម្្ទៅ

ទលចីវធិានការទនទះរានន័យថា	៖	
គលាចីនិកលាងឈាមនឹងកំណត់	
ម្រាក់ចំណូលរបស់ពួកទគទៅតាមរបូម
ន្ត	ទហចីយអាចតម្មរូវឲ្យបង់ម្រាក់បង្វិល
ទៅភាគចីមួយចំនួន	(ជាពិទសសម្ក រុមហ៊គុ
នធានារា៉ាប់រងសគុខភាព)	ដដលបង់ម្រា
ក់សម្រាប់ការពយារាលទដ្យការលា
ងឈាម។

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សំណ�ើ ប្រ.មតិ បធ្វើរញ ញាត្តិពមេ្្មារ់ការលាងឈាមត្មងបនាមអក្ជំងឺខាងប្រៅេ្មា
រ់ការពយាបាលត្មងបនាម។ លក្ខន្ិកៈផ្ួចបផ្ើម8

សេចក្តីេអំា្

រដិបេធងទលចីសំទណចី 	
ម្បជាមតិទលខ	8	

ម្តរូវរានជំទាស់ទដ្យគិលានគុបបែដ្ឋា ក	
ទវជ្ជបណិ្ត	អ្កជំងឺរាប់ពាន់នាក់	
ទដ្យសរាគមគិលានគុបបែដ្ឋា កអាទមរកិ\
California,	សរាគមទវជ្ជរាម្ស្តមន	
California,	មហាវិ្ យាល័យអាទមរកិមន
ម្គរូទព្្យសទនង្្ទះបនាទេ ន់របស់	CA	ទម្ពាទះ
វានឹងនំាឲ្យរានការបិ្គលាចីនិកលាងឈាម
ជាទម្ចចីនទៅក្គុងរដឋា	California—កាត់ប
នយ្ល្្ធភាព្្ួលរានការដថទំាដដល
នំាឲ្យជចីវតិអ្កជំងឺលាងឈាមម្បឈមនិ
ងទម្គាទះថ្ាក់	និងទធ្វចីឲ្យរានការបទងកចីនចំ
ោយកាន់ដតទម្ចចីនទលចីអ្កបង់ពន្ធទៅ
រដឋា	California។	សូមទរាទះទឆ្្ត	ទ្។	
www.NoProp8.com

គំា្្រដល់ការលាងឈាម	ដដលជា
ការពយារាលចំទពាទះការគំរាមកំ

ដហងដល់ជចីវតិ	ប៉គុដន្តជចីវកម្មលាងឈាមធំៗ	
ដដលកំពគុងរកម្រាក់ចំទណញរាន
ោ៉ងទម្ចចីន	មិនរានទធ្វចីការ	វនិិទោ
គម្គប់ម្គាន់ទៅទលចីអនាម័យមូលដ្
ឋាន	និងទលចីការដថទំាអ្កជំងឺទនាទះទ្។	
សូមទរាទះទឆ្្តរា្/ចាសដល់ទលខ	8	
ទដចីមបែចីគំាម្្ការវនិិទោគទលចីការដថទំាអ្ក
ជំងឺម្បកបទដ្យគគុណភាព	និងបញ្ឈប់
ការគិតមថលាខ្ពស់ដដលនំាឲ្យរានការចំោ
យខ្ពស់ចំទពាទះពលរដឋាទៅ	California	។	
គណបក្សម្បជាធិបទតយ្យ	California	
អតចីតយគុ្្ធជន	ទមធាវីដផ្កដថទំាសគុខភាព	
និងអ្កដឹកនំារាសនាឯកភាព៖		
www.YesOn8.com

គំា្្រ
ទរាទះទឆ្្ត	រា្/ចាស	
ទលចីសំទណចី ម្បជាមតិទលខ	7
YesProp7@gmail.com
www.YesProp7.info

្រឆំាង
សរាជិកម្ពឹ្្ធសភា	Hannah-Beth	
Jackson

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

្រឆំាង
ទ្ទលចីសំទណចី ម្បជាមតិទលខ	8៖	
បញ្ឈប់ការលាងឈាមទម្គាទះថ្ាក់
(888)	663-9997
info@NoProp8.com
www.NoProp8.com

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

គំា្្រ
Suzanne	Jimenez
រា្/ចាសទៅទលចីទលខ	8
777	S.	Figueroa	Street,		
Ste.	4050
Los	Angeles,	CA	90017
(888)	501-8119
info@YesOn8.com
www.YesOn8.com
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មគ្គបុ្រ ទេេកប៍ោងរហេ័

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់លនៅល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយហត្ថល�ខាទាមទារ
លគុបទចាលចបាប់របស់រដឋាដដលបច្គុបបែន្ទនទះដ្ក់	កម្មិតទលចីវរិាលភាពមនទគាល
នទោរាយម្គប់ម្គងការជួលដដល ច្ីម្ក រុង	និងមូលដ្ឋា នរានយគុតា្ត ធិការ	ទផ្សងៗ
ទ្ៀតអាចដ្ក់មកទលចីអចលនម្្ព្យជាលំទៅដ្ឋា ន។	ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	
សកកដ្នគុពលមនការកាត់	បនយ្ម្រាក់ចំណូលសគុ្្ធរបស់រដឋា	និងមូលដ្ឋា ន	
រាប់សិបលានដគុលាលា រក្គុងមួយឆំ្្ក្គុងរយៈទពលដវង។	អាម្ស័យទលចី	
សកម្មភាពរបស់សហគមន៍មូលដ្ឋា ន	ការរាត់បង់ម្រាក់ចំណូលអាចរានចំនួនតិ
ចជាង	ឬ្ំនងជាទម្ចចីនជាង។

ប្រសនលាឹកទឆ្្តម្បឆំ្ងនឹងវធិាន
ការទនទះរានន័យថា៖	ចបាប់រដឋា	

នលឹងមិនកំណត់ថា ច្ីម្ក រុង	និងទោនធចីអា
ចរានចបាប់ម្គប់ម្គងការជួលម្បទភ្
អ្វចីទ�ចីយ។

បា្រ/ចាេ់សនលាឹកទឆ្្ត
គំាម្្ទៅទលចី

វធិានការទនទះរានន័យថា៖	ចបាប់រដឋា	
នលឹងមិនកំណត់ថា ច្ីម្ក រុង	និងទោនធចីអា
ចរានចបាប់ម្គប់ម្គងការជួលម្បទភ្
អ្វចីទ�ចីយ។

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សំណ�ើ ប្រ.មតិព្ងើកអំណាចរដ្ឋា ភបិាលមូលដ្ឋា ន បដើម្ើអនុម័តបលើការ្ត រួត្រាពនិិត្យកា
រជលួអចលន្្រព្យជាលំបៅដ្ឋា ន។ លក្ខន្ិកៈផ្ួចបផ្ើម10

សេចក្តីេអំា្

រដិបេធងសំទណចី ម្បជា	
មតិទលខ	10	នឹង

ទធ្វចីឲ្យវបិត្តិលំទៅដ្ឋា នកាន់ដតអាម្កក់ដថ
មទ្ៀត	មិនដមនម្បទសចីរទ�ចីងទ្។	ទមធា
វីដផ្កលំទៅដ្ឋា នដដលរានតមមលាសមរ	
ម្យរានឯកភាពថា	សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	
10	គឺផ្តល់ផលអាម្កក់ទំាងអ្កជួ
លនិងរ្ាស់ផទេទះ	វាអនគុញ្ញា តឲ្យរាន
ការកំណត់បញញាត្តិសម្រាប់ផទេទះដដល
រានសរាជិកម្គរួរារតិចនិងទធ្វចីឲ្យ
អ្កការោិធិបទតយ្យ្្ួលបនទេគុក
ទលចីដផ្កលំទៅដ្ឋា ន	ទដ្យឲ្យពួក
ទគរានសិ្្ធិបដនម្ម្រាក់ឈ្លួផទេទះ។	
សូមទរាទះទឆ្្តម្បឆំ្ងនឹងទលខ	10!

គំា្្រម្្សំទណចី ម្បជាមតិទលខ		
10	ទដចីមបែចីរ្ារអំោចក្គុ	

ងការបទងកចីតការម្គប់ម្គងការជួលទៅក្គុ	
ងសហគមន៍មូលដ្ឋា ន	ទដ្យដ្ក់ដដនកំ
ណត់ម្តឹមម្តរូវម្បចំាឆំ្្ទលចីរ្ាស់ផទេទះ	
ថាអាចដំទ�ចីងមថលាឈ្លួផទេទះរានប៉គុនា្ម ន។		វាជួយរកសាអ្កជួលផទេទះឲ្យទៅផទេទះ	
ជាជាងបងំ្ពួកទគឲ្យចាកទចញ	
ឬកាលា យជាមនគុស្សគា្ម ន ច្ីជម្មក។	
ទលខដប់	ការពារអ្កជួល។	
អ្កគំាម្្៖		គណបក្សម្បជាធិបទតយ្យ	
CALIFORNIA,		
សមគមគិលានគុបបែដ្ឋា ក	California,	
សរាគមម្គរូបទម្ងៀនទៅ	Californian,	
ACLU	of	California,	Housing	
Californiaបោ្ញការពារការជទនលាៀសទចញ	
SEIU	សម្ព័ន្ធ ច្ីម្ក រុងជាតិ	សន្ិរាតភា
ពជាអ្កដឹកនំាម្គចីសទេចីនភាគោងតបូែងមន	
California	ភាគោងតបូែង។

លនៅថ្ងៃទី 18 ដខកក្កដា ្នាំ 2018 
សំល�ើបបជាមតិល�ខ 9 បតូវ្ានដកលចញពី
សន្លឹកល្នោតតាមបញ្ារបស់តុ�ាការកំពូ�រដ្ឋ 

California ។

្រឆំាង
ទ្ទៅទលចីសំទណចី ម្បជាមតិទលខ	10—
ការផួ្ចទផ្ចីមគំនិតមិនល្អដដលនឹងទធ្វចីឲ្យ
វបិត្តិលំទៅដ្ឋា នកាន់ដតអាម្កក់ទ�ចីង
(530)	586-4940
info@Prop10Flaws.com
www.Prop10Flaws.com

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

គំា្្រ
រា្/ចាសទលចីសំទណចី ម្បជាមតិទលខ	
10—សម្ពន្ធសម្រាប់លំទៅដ្ឋា នដដល
រានតមមលាសមរម្យ
(424)	307-5278
team@VoteYesOnProp10.org
www.VoteYesOnProp10.org



10  |	 មគ្គុទ្ទេសក៍ទោងរហ័ស

សំណ�ើ ប្រ.មតិត្ម រូវឲ្យរុគ្គលិករែយនប្ព្រ្យរនាទេ ន់ដផក្វេ័ិយឯកជនបៅ្រចំាការ្រ្រលួ្ររូេ័ពទេ
ក្ងុកឡំងុបពលេ្មាកបធ្វើការ។ លរុរំបាតក់ារ្រ្រលួខេុ្ត រូវមួយចំនួនររេ់និ
បោជក។ លក្ខន្ិកៈផ្ួចបផ្ើម11

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់លនៅល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយហត្ថល�ខាទាមទារ
ចបាប់ដដលអនគុញ្ញា តទអាយនិទោជិតទធ្វចីការគិតទរ៉ាងឈប់សម្រាកទដ្យមិ
នទៅម្បចំាការ្្ួល្ូរស័ពទេនឹងមិនអនគុវត្តចំទពាទះបគុគ្លិកសទនង្្ទះបនាទេ ន់ដផ្
កវស័ិយឯកជនទនាទះទ្។	ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	្ំនងជាផលម្បទោជន៍	
រារទពចីពន្ធទៅរដ្ឋា ភិរាលក្គុងមូលដ្ឋា ន	(ទៅក្គុង្ម្មង់រានតមមលាទាប	
និង្្ួលម្រាក់ចំណូលខ្ពស់)	រានសកា្ត នគុពលក្គុងចំនួនរាប់សិបលានដគុលាលា រជា	
ទរៀងរាល់ឆំ្្។

រដិបេធ សំទណចី ម្បជាមតិ	ទលខ	11	
មិន្្ួលរាន្�្ចីករណ៍ម្បឆំ្ងទ្។

គំា្្រម្្នឹងទធ្វចីឲ្យរដឋា	California	
ម្បឈមនឹងទម្គាទះមហន្តរាយជា	

ញឹកញាប់។	សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	
11	ធានាថាអ្កសទនង្្ទះបឋម	និង
ភ្ាក់ង្រគិលានសទនង្្ទះម្តរូវរានបង់ប្
រាក់ឲ្យ	ទដចីមបែចីអាចទាក់្ងពួកទគរាន	
អំ�គុងទពលឈប់សម្រាក	ទដចីមបែចីសទនង្្ទះជចី
វតិផ្ល់ការបណ្គុ ទះបោ្លឲ្យពួកទគដដល
ម្តរូវតាមស្តង់ដ្រ	ភ្ាក់ង្រម្គប់ម្គងទម្គាទះ
អាសន្សហព័ន្ធ (Federal Emergency 
Management Agency, FEMA) និ
ងការម្គប់ដណ្ត ប់ទលចីសគុខភាពផលាូវចិត្ត
ជាចំារាច់។	ទៅក្គុងការសទនង្្ទះបនាទេ ន់	
មនគុស្សអាចរស់	ឬរាលា ប់ក្គុងរយៈទពលដត
ប៉គុនា្ម នវនិា ច្ីដតប៉គុទោ្ណ ទះ	។	សូមគំាម្្ទលខ	
11!	វាជាសគុភវនិិច្័យ។

សេចក្តីេអំា្

ប្រឆំ្ង។	ការទរាទះទឆ្្តម្បឆំ្ងទលចី
វធិានការទនទះរានន័យថា	៖	ម្ក រុ

មហ៊គុនរថយន្តសទនង្្ទះបនាទេ ន់ឯកជនម្តរូវ
ទគារពតាមចបាប់ការង្រសម្រាប់ឧសសាហ
កម្មទនទះ។	អាម្ស័យទលចីការសទម្មចនាទព
លថ្មចីៗទនទះរបស់តគុលាការ	ចបាប់ទំាងទនទះ
នឹងតម្មរូវឲ្យម្ក រុមហ៊គុនរថយន្តសទនង្្ទះប
នាទេ ន់ឯកជន	ផ្ល់ឲ្យអ្កសទនង្្ទះបឋម	និ
ងភ្ាក់ង្រគិលានសទនង្្ទះនូវការហូបអា
ហារទៅទរ៉ាងទផ្សង	និងទរ៉ាងសម្រាក	
ដដលមិនអាចរោំនទដ្យការទៅតាមទលខ	
911។

បា្រ/ចាេ់ សនលាឹកទឆ្្តគំាម្្ទៅទលចីវធិា
នការទនទះរានន័យថា	៖	ម្ក រុមហ៊គុនរថយ	
ន្តសទនង្្ទះបនាទេ ន់ឯកជនអាចបន្តការអ
នគុវត្តរបស់ពួកទគទដ្យរានអ្កស	
ទនង្្ទះបឋម	(EMTs)	និងភ្ាក់ង្រគិលា
នសទនង្្ទះម្បចំាការទៅទពលហូបអា
ហារ	និងទៅទរ៉ាងសម្រាកទដចីមបែចីទឆលាចីយ
តបនឹងការទៅតាមទលខ	911។	ម្ក រុម
ហ៊គុនរថយន្តសទនង្្ទះបនាទេ ន់ឯកជននឹង
អាចបូ្រកាលវភិាគសម្រាប់ហូបអាហារ	
និងទរ៉ាងសម្រាកដដលម្តរូវរានរោំន
ទដ្យការទៅតាមទលខ	911។

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

មគ្គបុ្រ ទេេកប៍ោងរហេ័

សេចក្តីេស្ខេប� ដាក់លនៅល�ើសន្លឹកល្នោតលដោយហត្ថល�ខាទាមទារ
បទងកចីតតម្មរូវការអបបែបររាសម្រាប់ការដ្ក់ឃំាង	សត្វកសិដ្ឋា នជាក់លាក់។	ហាម
ឃាត់ការលក់រាច់និងផលិតផលស៊គុតពចីសត្វ	ដដលម្តរូវរានបងំ្្ងទដ្យមិនអនគុ
វត្តតាមចបាប់។	ផលប៉ទះពាល់រារទពចីពន្ធ៖	សកកដ្នគុពលមនការថយចគុទះចំណូលព
ន្ធរដឋាទលចីម្រាក់ចំណូលរពចីអាជចីវកម្មកសិដ្ឋា ន	្ំនងជាទម្ចចីនជាងប៉គុនា្ម នលានដគុលាលា រ
ក្គុងមួយឆំ្្ទ�ចីយ។	រដឋាចំោយម្រាក់រហូតដល់	$10	លានដគុលាលា រ	ក្គុងមួយឆំ្្ទដចី
មបែចីអនគុវត្តវធិានការទនទះ។

ប្រ សនលាឹកទឆ្្តម្បឆំ្ងនឹងវធិានការទនទះរានន័យថា	៖	លក្ខណ្ត
ម្មរូវការក្គុងការផ្ល់លំហអបបែបររាបច្គុ
បបែន្សម្រាប់ការឃគុំរាន់ពង	ម្ជរូកទផចីម	
និងកូនទគាចិញ្ឹមសម្រាប់យករាច់	
នឹងបន្តអនគុវត្ត។	ការហាមឃាត់បច្គុបបែ
ន្ទលចីអាជចីវកម្មទៅក្គុងរដឋា	California	
ដដលលក់ស៊គុតដដលមិនបំទពញតាម
លក្ខណ្តម្មរូវស្ចីពចីលំហសម្រាប់រាន់	
នឹងបន្តរានម្បសិ្្ធភាព។

បា្រ/ចាេ់ សនលាឹកទឆ្្តគំាម្្ទលចី
វធិានការទនទះរានន័យថា	៖	នឹងរា
នលក្ខណ្ទាមទារថ្មចីតិចតួចបំផគុ
តចំទពាទះកសិករ	ក្គុងការផ្ល់លំហ
បដនម្សម្រាប់រាន់ពង	ម្ជរូកពូជ	
និងកូនទគាសម្រាប់យករាច់។	
អាជចីវកម្មទៅរដឋា	California	
នឹងម្តរូវរានហាមឃាត់ការលក់ស៊គុត	
ឬរាច់ម្ជរូកមិនទាន់ចម្អិន	
ឬរាច់កូនទគាដដលមកពចីទគាក្គុងទម្កាល	
ដដលមិនរានលក្ណៈសម្រាប់យករា
ច់ម្សបតាមលក្ខណ្តម្មរូវទំាងទនទះ។	

ស�តីេសំេ្ស ន្ោ �អនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សំណ�ើ ប្រ.មតិរបងកើតេ្ដង់ដ្រែ្មើេ្មារ់ការដ្កឃំ់ាងេត្វកេិដ្ឋា នជាកល់ាក ់ហាមឃា
តក់ារលកផ់លិតផលមិនអនុវតរ្ាមចបារ់។ លក្ខន្ិកៈផ្ួចបផ្ើម។12

សេចក្តីេអំា្

រដិបេធ ភាពរាហា
វយង់ឃង្

ទនទះកបែត់ចំទពាទះឧសសាហកម្មស៊គុត	
សត្វ	និងអ្កទរាទះទឆ្្ត។	ពលរដឋា	
California	រានទរាទះទឆ្្តទដចីមបែចីម្ប
ឆំ្ងនឹងការចិញ្ឹមសត្វក្គុងម្្ រុងកាល
ពចីឆំ្្	2015។	វធិានការទឃារទៅទនទះ	
ទធ្វចីឲ្យការចិញ្ឹមសត្វក្គុងម្្ រុងរានភាព
ម្សបចបាប់ោ៉ងទហាចោស់ដល់ឆ្
នំា	2022!	ទហចីយរាន់រាន្ំហំម្តឹមដតមួ
យហ្វចីតបួនម្ជ រុងដតប៉គុទោ្ណ ទះ។	ទរាទះទឆ្្ត	
បប្ាំង	ទៅនឹងភាពទឃារទៅទលចីស
ត្វក្គុងកសិដ្ឋា នទដ្យការទរាទះទឆ្្ត	
បប្ាំងនឹងសំទណចី ម្បជាមតិទលខ	12	។	
www.StopTheRottenEggInitiative.org

គំា្្រម្្។	ការឃគុំឃំាងកូនទគា	
ម្ជរូកបង្ក ត់	និងរាន់កំពគុងព

ងទៅក្គុងម្្ រុងតូចគឺជាអំទពចីទឃារទៅ។	
ផលិតផលរានមកពចីសត្វរង គ្ុក្ទវ្
នាទំាងទនទះប៉ទះពាល់ដល់សគុវត្ិភាពអា
ហារ។	សូមគំាម្្សំទណចី ម្បជាមតិទលខ	
12	៖	ម្គរូទព្្យបសគុសត្វទៅរដឋា	
California	ជិត	500	នាក់,	ASPCA,	
សង្មមនគុស្សធម៌មនសហរដឋាអាទមរកិ,	
ម្គរួរារកសិករ	និង ច្ីជម្មកសត្វទៅរដឋា	
California	មជ្ឈមណ្លអាហារសគុវត្ិ
ភាពសគុ្្ធដតគំាម្្ម្បជាមតិទនទះ។

គំា្្រ
Californians	for	Emergency	
Preparedness	and	Safety

2350	Kerner	Boulevard,
Suite	250
San	Rafael,	CA	94901
(916)	836-4301
info@YESon11.org
www.YESon11.org

្រឆំាង
មិនរានព័ត៌រាន្ំនាក់្ំនងម្តរូវរានផ្ត
ល់ជូនទ្។

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

្រឆំាង
Bradley	Miller
ពលរដឋា	California	
ម្បឆំ្ងនឹងភាពទឃារទៅ	
ការដ្ក់ម្្ រុង	និងការដកលាងបនលាំ

P.O.	Box	3577
San	Rafael,	CA	94912
(855)	NO	CAGES	(662-2437)
INFO@NoOnProposition12.org
www.NoOnProposition12.org

េម្មាប់ព�័ម៌ានបនន ្ថម

គំា្្រ
Crystal	Moreland
Prevent	Cruelty	California	
Coalition

119	North	Fairfax	Ave.	#613
Los	Angeles,	CA	90036
(323)	937-0600
info@preventcrueltyca.com
preventcrueltyca.com


