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អនុញ្ញាតឲ្យប័ណ ្ណបំណុលយកទៅបន្តការស្រាវជ្រាវអំពីកោសិកាដ�ើម ។
បញ ្ញតផ
្តិ ចផ្តើ
តួ ្ ម ៖

★ សេចក្ស
តី ំអាងគាំទ្រដល់សំណ�ើប្រជាមតិ 14 ★

14

សំណ�ើប្រជាមតិ 14៖ ការព្យាបាលដោយប្រើកោសិកាដ�ើម ការព្យាបាល និ ងការសង្គ្រោះអាយុជីវតិ ។
ស្ទើរតែមានក្ រុមគ្រួសារចំនួនពាក់កណ្
California
តា លនៃចំនួនគ្រួសារទាំងអស់កងរដ្ឋ
្នុ
រាប់ បញ្ចូលទាំងកុមារ ឬនីតិជន ដែលមានស្ថានភាពសុខភាព អាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ពីការស្រា
វជ្រាវកោសិកាដ�ើម និ ងការព្យាបាល។
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 14 ផ្តល់ ថវិកាបន្តដ�ើម្បីអភិវឌ្ឍការព្យាបាល ជម្ រុញការព្យាបាលសាកល្បង
និ ងសម្រេចបាននូវរបកគំហ�ើញវិទ្យាសាស្ត្រថ្មីៗសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺ រដ្ឋ California ដែលមាន
ជំ ងឺមហារីក ទឹកនោមផ្អែម ជំ ងឺបេះដូង ជំ ងឺវង្វេងស្មារតីជំងឺញ័រសរសៃសាច់ ដំុជំងឺហ៊ីវ/
អេដស៍ ជំ ងឺស្វិតសាច់ ដំុដោយសារប៉ ះពាល់ ល�ើ សរសៃប្រសាទបញ្ជាចលនា (ALS) ជំ ងឺ
ជំ ងឺពិការភាពខួរក្បាល (MS) ជំ ងឺកោសិ កាក្រហមមានរាងកណ្ដៀវ ជំ ងឺសួត ជំ ងឺខូចតម្រងនោម
ជំ ងឺខ្វះភាពសំាុ ពីកំណ�ើ តរបស់ កុមារ ជំ ងឺងងឹ តតាមអាយុ និ ងពាក់ព័ន្ធនឹងហ្សែន ជំ ងឺឆគួ្តជ្រូក
ិ លចរិត ជំ ងឺអូទីសឹម ជំ ងឺទាក់ទិនសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត
ជំ ងឺដាច់ សរសៃឈាមក្នុងខួរក្បាល ជំ ងឺវក
និ ងសុខភាពខួរក្បាល និ ងជំ ងឺឆ្លង COVID-19។

ការកសាងនូវភាពជោគជ័ យជាបន្តបន្ទាប់ ៖ ការព្យាបាលសាកល្បងដែលត្រូវបានអនុម័ត
ដោយ FDA ចំ នួន 92 ដង/ការរកឃ�ើញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ 2,900 ករណី រហូតដល់ ស
ព្វថ្ងៃនេះ៖’មូលនិ ធិថវិកាដំ បូងរបស់ រដ្ឋ California សម្រាប់ ការស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើម
ដែលនឹ ងដំ ណ�ើ រការនៅឆ្នាំ នេះ បានឈានទៅកាន់ វឌ្ឍនភាពគួរឲ្យកត់សម្គាល់ ក្នុងការអភិវឌ្
ឍការព្យាបាល រ ួមមានការព្យាបាលសាកល្បងដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ FDA ចំ នួន 92
ដងសម្រាប់ ជំងឺរាំរៃ និ ងការរងរបួស ការរកឃ�ើញផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រជាង 2,900 ករណី និ ងអត្ថ
ប្រយោជន៍ ជាក់ស្តែងសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺ និ ងការស្រាវជ្រាវល�ើ ជំងឺរំ រ៉ៃនានារ
ួមមាន៖ ជំ ងឺមហារីក
៉ា
ជំ ងឺទឹកនោមផ្អែម ជំ ងឺបេះដូង ពិការភ្នែក ជំ ងឺអេដស៍ ជំ ងឺស្វិតសាច់ ដំុដោយសារប៉ ះពាល់ ល�ើ សរ
សៃប្រសាទបញ្ជាចលនា (ALS) និ ងកុមារកង្វះប្រព័ន្ធស៊ាំ ជំ ងឺខ្វិន និ ងជំ ងឺតម្រងនោម។

រ�ឿងរ៉ាវរបស់ អ្នកជំ ងឺដែលព្យាបាលទទួលបានជោគជ័ យក្នុងរដ្ឋ CALIFORNIA មានដូចខាង
ក្រោម៖ • សិ ស្សវិទ្យាល័ យម្នា ក់ពិការក្នុងឧប្បត្តិហេតុមុជទឹក ដោយមុខងាររាងកាយផ្នែ
កខាងល�ើបានវិលត្រឡប់ មកសភាពដ�ើមវិញ។ • ម្តា យពិការភ្នែកដោយសារជំ ងឺតំណពូជ
ដោយទទួលបានការម�ើលឃ�ើញឡ�ើងវិញ។
• ការព្យាបាលត្រូវបានរកឃ�ើញសម្រាប់ ជំងឺដែលគ្រោះថ្នា ក់ដល់ ជី
វិត ដែលបណ្តាលឲ្យកុមារក�ើតមកដោយ មិ នដំ ណ�ើ រការប្រព័ន្ធភាពស៊ាំ។
• ការព្យាបាលដែលត្រូវបានអនុម័តដោយ FDA សម្រាប់ ជំងឺមហារីកឈាមដែលមានគ្រោះថ្នា ក់
ិ ពីរប្រភេទ។ សម្រាប់ ព័ត៌មានបន្ថែមស្តីពីអ្នកជំ ងឺសូមចូលក្នុងគេហទំព័រ
ដល់ ជីវត
www.YESon14.com/successes
គាំទ្រដោយអង្គការតស៊ូមតិសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺជាង 70 ការបោះឆ្នោតគាំទ្រល�ើ សំណ�ើ
ប្រជាមតិ។ 14 ត្រូវបានយល់ ព្រមដោយសាកលវិទ្យាល័ យ California
ក្ រុមអ្នកឈ្នះរង្វា ន់ ណូបែល (NOBEL PRIZE) អ្នកតស៊ូមតិផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រវេជ្ជសាស្រ្ត
ល្បីៗ និ ងអង្គការតស៊ូមតិសម្រាប់ អ្នកជំ ងឺជាង 70 រ ួមមានសមាគមន៍ ស្រាវជ្រាវជំ ងឺមហា
រីកអាមេរិក • សមាគមន៍ ជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាមេរិក • អង្គការសង្គមជំ ងឺមហារីកឈាម
និ ងជំ ងឺមហារីកកូនកណតុ្ រ (Leukemia & Lymphoma Society) • មូលនិ ធិស្រាវជ្រាវទឹក
នោមផ្អែមអនី តិជន (Juvenile Diabetes Research Foundation) •មូលនិ ធិស្រាវជ្រាវ
ជំ ងឺញ័រសរសៃសាច់ ដំុ Michael J. Fox  • សហគមន៍ ជំងី ALS, Golden West Chapter
• CURE—សហពលរដ្ឋរ ួបសម្រាប់ ការស្រាវជ្រាវល�ើ ជំងឺឆគួ្តជ្រូក (Citizens United for

Research in Epilepsy) • អង្គការ One Mind • មូលនិ ធិសម្រាប់ កង្វះភាពស៊ាំទៅនឹ ងជំ
ងឺ (Immune Deficiency Foundation) • ចលនានៃជំ ងឺភ្លេចភ្លាំ ងរបស់ ស្រតី ្ (Women's
Alzheimer's Movement) • Alzheimer’s Los Angeles • មូលនិ ធិសម្រាប់ ជំងឺខ្វិន
Christopher និ ង Dana Reeve • Cystic Fibrosis Research, Inc.
• មូលនិ ធិផ្នែកជំ ងឺរលាកសន្លាក់ (Arthritis Foundation) • មូលនិ ធិជំងឺកោសិ កាក្រហម
មានរាងកណ្ដៀវនៃរដ្ឋ California • មូលនិ ធីប្រយុទប្ធ ្រឆាំងភាពខ្វា ក់ (Foundation for
Fighting Blindness) • មូលនិ ធីជំងឺអេដស៍ ទីក្ រុង San Francisco (San Francisco
AIDS Foundations)

“សំ ណ�ើប្រ.មតិ 14 កសាងវឌ្ឍនភាពរបស់ រដ្ឋ California រហូតមកដល់ បច្ចុប្បន្ននេះ ក្នុ
ងការជួយពន្លឿនរបកគំហ�ើញផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តពីមន្ទីរពិសោធន៍ ទៅកាន់ ការសាកល្បងព្យា
ិ អ្នកជំ ងឺ
បាល ដែលជាសកម្មភាពអាចជួយធ្វើឲ្យប្រស�ើរឡ�ើង និ ងជួយសង្គ្រោះអាយុជីវត
បាន។”—Dr. Adriana Padilla, Fresno

បង្កើនលទ្ធភាព និ ងលទ្ធភាពព្យាបាលរបស់ អ្នកជំ ងឺ។ បង្កើនអ្នកជំ នាញ
“ក្ រុមការងារផ្តល់ លទ្ធភាព និ ងមធ្យោបាយទទួលបានការព្យាបាល” ដ�ើម្បីពង្រីកលទ្ធភាពទទួល
បានការសាកល្បងព្យាបាល និ ងការព្យាបាលថ្មីៗ ធ្វើឲ្យការព្យាបាលមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ ប្រ
ជាជនរដ្ឋ California និ ងផ្តល់ ជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់ អ្នកជំ ងឺ ក្ រុមគ្រួសារ និ ងអ្នកថែទាំ។

កញ្ចប់ថវិកាស្តា រសេដ្ឋកិច្ច និ ងការងារ ប្រាក់ចំណូលថ្មីសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និ ងការងារត្រូវបាន
បង្កើតដោយមូលនិ ធិនេះ ដែលនឹ ងរ ួមចំ ណែកដល់ ការស្តា រសេដ្ឋកិច្ចរបស់ រដ្ឋ។ មិ នមាន
ិ ីកោសិកាដ�ើមរប
ការបង់ ថ្លៃប័ណ្ណកម្ចីរបស់ រដ្ឋក្នុងអំឡុងពេលប្រាំឆ្នាំ ដំ បូងទេ ហ�ើយការគាំទ្រកម្មវធ
ស់រដ្ឋ California នឹ ងត្រូវធ្វើឲ្យរដ្ឋចំណាយត្រឹមជាមធ្យមតិចជាង $5 ដុល្លារ ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ មនុ
ស្សម្នា ក់ជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ។

ធានានូវតម្លា ភាពនិ ងទំនួលខុសត្រូវយ៉ា ងហ្មត់ចត់។ អ្នកត្រួតពិនិត្យទំនួលខុសត្រូវនៃ
រដ្ឋ California ជាប្រធាននៃគណៈកម្មាការត្រួតពិនិត្យទំនួលខុសត្រូវហិរញ្ញវត្ថុពលរ
ដ្ឋ ដែលពិនិត្យឡ�ើងវិញនូវសវនកម្មដែលឯករាជ្យ ហិរញ្ញវត្ថុ នៃវិទ្យាស្ថា នផ្តល់ មូលនិ ធិ។
វិទ្យាស្ថា ននេះអនុលោមតាមច្បាប់ Open Meetingរបស់ រដ្ឋ California ច្បាប់ Public
Records Act និ ងច្បាប់ កំណែទម្រង់ នយោបាយ។
ិ ហ�ើយធ្វើឲ្យប្រជាជន
ជំ ងឺរំ រ៉ៃ
៉ា លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនិ ងការរងរបួសនានា កំពុងកាត់បន្ថយអាយុជីវត

California រាប់ ពាន់ លាននាក់ចំណាយល�ើថ្លៃសុខភាព។ យ�ើងត្រូវតែបន្តការវិនិយោគរបស់យ�ើ ង
ការអភិវឌ្ឍការព្យាបាលកោសិកាដ�ើម ដ�ើម្បីល�ើកកម្ពស់សុខភាព និ ងកាត់បន្ថយទុក្ខលំបាករបស់ប្
រជាជន California រាប់ លាននាក់។
ិ របស់អ្នក ឬជី វត
ិ របស់នរណាម្នា ក់ដែ
បោះឆ្នោត គាំទ្រ/ប្រឆាំង នៅថ្ងៃទី 14 វាអាចសង្គ្រោះជី វត
លអ្នកស្រឡាញ់។ www.YESon14.com
ANTONI RIBAS, M.D., Ph.D., ប្រធាន
សមាគមន៍ ស្រាវជ្រាវជំ ងឺមហារីកអាមេរិក

CYNTHIA E. MUÑOZ, Ph.D., MPH, ប្រធាន
សមាគមន៍ ជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាមេរិក - Los Angeles

ROBERT A. HARRINGTON, M.D., ប្រធាន
មហាវិទ្យាល័ យវេជ្ជសាស្រ្ត សកលវិទ្យាល័ យ Standford

★ ការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្ស
តី ំអាងជំទាស់នឹងសំណ�ើប្រជាមតិ 14 ★
បោះឆ្នោតមិ នគាំទ្រល�ើ សំណ�ើប្រ.មតិ 14

ថ្លៃចំណាយធំ

ដូចដែលអ្នកអាចម�ើលឃ�ើញពីការអានសេចក្តីសំអាងល�ើ សន្លឹកឆ្នោតខាងល�ើ អ្នកគាំទ្រកំពុងព្យា
យាមកាត់បន្ថយការចំ ណាយល�ើ គំនិតផ្តួចផ្តើមនេះ។

ការថ្លៃចំណាយសរ ុបគឺពិតជា $7.3 ពាន់ លាន ដែលជាផលបូកដ៏ ច្រើ ន
ក្នុងពេលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ជាមួយនឹ ងភាពអត់ការងារធ្វើដែលកំពុងតែក�ើនឡ�ើង
និ ងកង្វះថវិកា។
ការសន្យាដែលមិ នបានបំ ពេញ

អ្នកគាំទ្រកំពុងធ្វើការសន្យាទទេអំពីប្រាក់ចំណូល និ ងការងារ។

កាលប្បវត្ត នៃទីក្ រុង San Francisco បានពិនិត្យម�ើលការសន្យាស្រដ�ៀងគ្នា ដែលបានធ្វើឡ�ើង
ចំ ពោះអ្នកបោះឆ្នោតរដ្ឋ California កាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំ មុន ហ�ើយបានសន្និដ្ឋានអំពី “ការឈ្នះដោ
យចៃដន្យដែលបានប្រមាណទុកជាមុនមិ នបានក�ើតឡ�ើងទេ។”
អ្នកជំ នាញឯករាជ្យ និ ងសារព័ត៌មាន បានសាកសួរអំពីការគ្រប់ គ្រង និ ងកំណត់ត្
រាអំពីតម្លា ភាពនៃការិយាធិ បតេយ្យរបស់ រដ្ឋ ដែលនឹ ងចំ ណាយប្រាក់រាប់ ពាន់ លាន
ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយសំ ណ�ើប្រ.មតិ 14.
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មានតែការព្យាបាលដែលអនុម័តដោយសហព័ន្ធមួយចំ នួនតូចប៉ុណ្ណោះ 
ដែលបានក�ើតចេញពីថវិកា $3 ពាន់ លាន ដែលការិយាធិ បតេយ្យរបស់ រដ្ឋបានចំ ណាយ
មកទល់ នឹងពេលនេះ។
មិ នមែនជាចម្លើយ

ការស្រាវជ្រាវផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តគឺមានសារៈសំ ខាន់ ។ យ�ើងទាំងអស់ គ្នា ឯកភាពថា ចាំបាចត្រូវមានត
ម្រូវការក្នុងការរកថ្នាំ ព្យាបាល និ ងការព្យាបាលជំ ងឺ ដែលកំពុងធ្វើទុក្ខបុកម្នេញមនុស្សជាច្រើន។
ប៉ុន្តែសំ ណ�ើប្រ.មតិ 14 មិ នមែនជាចម្លើយ។

ិ ិ យោគឯកជនកំពុងចំ ណាយប្រាក់រាប់ ពាន់ លានដ�ើម្បីរកថ្
រដ្ឋភិបាលសហព័ន្ធ និ ងអ្នកធ្វើវន
នាំ និ ងវិធីព្យាបាល។
អ្នកជាប់ ពន្ធរដ្ឋ California បានធ្វើគ្រាប់គ្រាន់ ហ�ើយ។
បោះឆ្នោតមិ នគាំទ្រល�ើ សំណ�ើប្រ.មតិ 14។
VINCENT FORTANASCE, M.D.

PATRICK JAMES BAGGOT, M.D.

ទឡក
ហី្ រណ៍ដែលបានបោះពុម្ពនៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់ អ្នកនិ ពន្ធ ហ�ើយមិ នត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវ ដោយភ្នា ក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។

អនុញ្ញាតឲ្យប័ណ ្ណបំណុលយកទៅបន្តការស្រាវជ្រាវអំពីកោសិកាដ�ើម ។
បញ ្ញតផ
្តិ ចផ្តើ
តួ ្ ម ៖

សំណ�ើ
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★ សេចក្ស
តី ំអាងជំទាស់នឹងសំណ�ើប្រជាមតិ 14 ★
យ�ើងមិ នអាចខ្ជះខ្ជា យលុយរាប់ ពាន់ លានបានទេ

នៅពាក់កណ្តាលនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ដែលបញ្ហានិ កម្មភាពកំពុងក�ើនឡ�ើង ជាមួយគ្នា នឹ ងកង្វះថវិកា
រាប់ ពាន់ លាននោះ យ�ើងមិ នមានលុយដ�ើម្បីដុតចោលទេ។

យ�ើងមិ នអាចលៃលកការផ្តល់ លុយ $5 ពាន់ លានដល់ អ្នកគាំទ្រ14 ដែលកំពុងធ្វើការស្នើសុំនោះទេ។
ហ�ើយបន្ថែមល�ើថវិកាជិ ត $3 ពាន់ លាន ដែលទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋបានចំ ណាយក្នុងរយៈពេលជាង
15 ឆ្នាំ កន្លងមកនេះ — ដោយលទ្ធផលមិ នល្អនោះទេ។

ិ គស៊ីជម្រៅ” អំពីការចំ ណាយរបស់ ទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋ ដែលចែកជំ នួយដែលប្រើទឹកប្
បន្ទាប់ ពី “ការវភា
រាក់រាប់ ពាន់ លានហ�ើយ សារព័ត៌មាន San Francisco Chronicle បានធ្វើការសន្និដ្ឋាន
ថា៖ “ជោគជ័ យនៃការទទួលប្រាក់ចំណូល ដោយមិ នបានរំពឹងទុកមិ នបានក�ើតឡ�ើងទេ” មានតែ
ការព្យាបាលដែលអនុម័តដោយសហព័ន្ធមួយចំ នួនតូចប៉ុណ្ណោះបានផ្តល់ ជាលទ្ធផល។

កុំជ�ឿល�ើ ចំនួននៃ “ផលប៉ ះពាល់ ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច” ពីអ្នកគាំទ្រនៃសំ ណ�ើប្រជា.មតិ 14.
ជារ ួម “ផលប៉ ះពាល់ នោះ” រ ួមមាន៖

ប្រាក់ជំនួយជាង $100 លានទៅឲ្យក្ រុមហ៊ុនឯកជន ដែលមានស្នា ក់ការនៅតាមបណ្តា រដ្ឋ
ផ្សេងទ�ៀត។

ប្រាក់ប�ៀវត្សជាង $2.4 លានកាលពិមួយទសវត្សកន្លងមក ឲ្យទៅ អនុប្រធាន ក្ រុមប្រឹក្សាភិបាល 
ក្រៅម៉ោ ង ដែលជាអតីតអ្នកច្បាប់ រដ្ឋ California ដែលមិ នមែនជាវេជ្ជបណឌិ្ ត ឬអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត
ផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត។
ហួសហេតុពេក។

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 14 ផ្តល់ មូលនិ ធិដល់ ការិយាធិ បតេយ្យដែលមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ

អ្នកខ្លះបានចោទសួរអំពី “សុចរិតភាព និ ងឯករាជ្យភាព” របស់ ទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋ ដែលមានតួនាទីត្រួត
ពិនិត្យថវិកាទាំងនេះ។

គណ:កម្មការ Little Hoover បានដាក់ឈ្មោះលោក Robert Klein ដែលជាអតីតប្រធានក្ រុម
ប្រឹក្សាភិបាលរបស់ ទីភ្នា ក់ងារនេះថាជា “អ្នករងការកោះហៅចំ ពោះការអំពាវនាវឲ្យមានទំនួលខុស
ត្រូវបន្ថែមទ�ៀត។”
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អ្នកផ្សេងអាចធ្វើការងារនេះបានប្រស�ើរជាង

វិទ្យាស្ថា នសុខាភិបាលជាតិផ្តល់ ជំនួយ $1.5 ពាន់ លានក្នុងមួយឆ្នាំ  ដ�ើម្បីផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដល់
ការស្រាវជ្រាវប្រភេទដូចគ្នា ។

វិនិយោគិនឯកជន និ ងក្ រុមហ៊ុនដទៃទ�ៀត រ ួមទាំងក្ រុមហ៊ុនជាច្រើននៅរដ្ឋ California បាន
ប្រឹងប្រែងយ៉ា ងខ្លាំ ងក្នុងការប្រើកោសិ កាដ�ើមដ�ើម្បីព្យាបាលជំ ងឺ - ដោយប្រើមូលនិ ធិឯកជន
មិ នមែនជាប្រាក់ពន្ធទេ។

ហ�ើយមិ នត្រូវបំ ភាន់ ដោយការផ្តល់ ជំនួយមួយចំ នួនតូច ដែលទីភ្នា ក់ងារនេះបានធ្វើ ក្នុងរយៈ
ពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះ ដល់ អ្នកស្រាវជ្រាវដែលកំពុងស្រាវជ្រាវ COVID-19។
វាគឺជាការប៉ុនប៉ ងជាក់ស្តែង—បន្ទាប់ ពីចំណាយលុយរាប់ ពាន់ លានល�ើ អាទិភាពផ្សេងទ�ៀត—
ដ�ើម្បីដឹកនាំអ្នកបោះឆ្នោតទាំងខុស នៅក្នុងពាក់កណ្តាលនៃជំ ងឺរាតត្បាតនេះ។
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 14 មាន័ យថាអត្រាពន្ធខ្ពស់ ការបញ្ឍប់ ការងារ —ឬទាំងពីរ

សូមអានសេចក្តីសង្ខេបដែលនៅជិ តនេះ ដែលដកស្រង់ ការប៉ា ន់ ស្មានដោយអ្នក
វិភាគនិ តិបញ្ញតតិគ្
្ មា ន បក្ស ព័ន្ធ៖ “ថ្លៃចំណាយរបស់ រដ្ឋចំនួន $7.8 ពាន់ លាន
ដ�ើម្បីសងផ្តាច់ ប្រាក់ដ�ើ ម ($5.5 ពាន់ លាន) និ ង ការប្រាក់ ($2.3 ពាន់ លាន)
ដែលជាប់ ល�ើប័ ណ្ណបំ ណុល។”

ការទូទាត់សងសំ ណ�ើប្រ.មតិ 14 ចំ នួន $7.8 ពាន់ លានអាចមានន័ យថាជាការបង្កើនពន្ធដ៏ធំ
មួយ—ចំ ពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្លា ក់ចុះ។

ឬការបញ្ឍប់ ការងារគិលានុបដ្ឋាករាប់ ពាន់ អ្នក និ ងអ្នកមានស្នាដៃផ្សេងទ�ៀត ដែលបំ ពេញការងារ
ពិតប្រាកដក្នុងការធ្វើឲ្យរដ្ឋ California ជារដ្ឋដែលមានសុខភាពល្អ។
បោះឆ្នោតមិ នគាំទ្រល�ើ សំណ�ើប្រ.មតិ 14.
យ�ើងមិ នអាចចាយវាយដោយខ្ជះខ្ជា យលុយរាប់ ពាន់ លានបានទេ
VINCENT FORTANASCE, M.D.

PATRICK JAMES BAGGOT, M.D.

មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ សង្គម និ ងសេណេទិក នៅក្នុងទីក្ រុង Berkeley បានសន្និដ្ឋានថា គ្មានកំហុ
សណាមួយនៅក្នុងការផ្តួចផ្តើមរកកោសិ កាដ�ើម ត្រូវបានដោះស្រាយនៅក្នុងសំ ណ�ើប្រ.មតិ
14 ទេ ជាការពិតណាស់ ពួកគេបានសន្និដ្ឋានថា បញ្ហាគឺរត
ឹ តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះ។

★ ការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្ស
តី ំអាងជំទាស់នឹងសំណ�ើប្រជាមតិ 14 ★

អ្នកស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្តដែលឈ្នះពានរង្វា ន់ ណូបែល វេជ្ជបណឌិ្ ត និ ង
អង្គការតស៊ូមតិទាំង 70 បានសិ ក្សាអំពីសំណ�ើប្រ.មតិ 14 និ ងជម្ រុញឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រ។

កោសិ កាដ�ើមរបស់ រដ្ឋ California។ ប្រវត្តិសាស្រ្តនេះបង្ហា ញនូវសំ ណ�ើប្រ.មតិ 14 នឹ ងប
ង្ហា ញនូវការជម្ រុញការស្តា រការងារសេដ្ឋកិច្ចឡ�ើងវិញ

• ការស្រាវជ្រាវកោសិ កាដ�ើមគឺជាផ្នែកសំ ខាន់ មួយនៃការជ�ឿនល�ឿនផ្នែកវេជ្ជ
សាស្ត្រ ដែលកំពុងរកឃ�ើញរបកគំហ�ើញនៃថ្នាំ ព្យាបាល និ ងការព្យាបាលល�ើ ជំងឺ
និ ងការរងរបួសដែលមិ នអាចព្យាបាលបាន នាពេលបច្ចុប្បន្ន។
• វិទ្យាស្ថា នសុខាភិបាលជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក (NIH) បានសហការជាមួយវិទ្យាស្ថា នផ្តល់ មូលនិ ធិស្
រាវជ្រាវ កោសិ កាដ�ើមរបស់ រដ្ឋ California ដ�ើម្បីពន្លឿនការព្យាបាល ដោយសារតែកំណត់ត្រាជោគ
ជ័ យរបស់ របស់ រដ្ឋ California។
• ការផ្តល់ ថវិកាស្រាវជ្រាវសម្រាប់ ថ្នាំ ព្យាបាល និ ងការព្យាបាលថ្មីៗ គឺមកពីប័ ណ្ណកម្ចី 
មិ នមែនមកពីពន្ធទេ។ ការចំ ណាយជាមធ្យមទៅរដ្ឋស្មើ នឹ ងតិចជាង $5 សម្រាប់ មនុស្សម្នា ក់
ជារ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ  ដោយមិ នមានការបង់ ប្រាក់ទៅរដ្ឋរហូតដល់ ឆ្នាំ 2026 ដែលជាឆ្នាំ ទី 6 នៃការស្តា រ
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ រដ្ឋរដ្ឋ California។
• ថ្នាំ ព្យាបាល និ ងការព្យាបាលថ្មីៗទាំងនេះ អាចជួយស្តា រសុខភាព និ ងកាត់បន្ថយថ្លៃដ�ើ មល�ើ ការ
ថែទាំសុខភាពសម្រាប់ ប្រជាជន California។
• ថវិការដ្ឋ California គឺមានសារសំ ខាន់ ណាស់ ។ ការផ្តល់ ថវិកាពីទីក្ រុង Washington, DC
គឺមិនអាចប្រមាណទុកជាមុនបាន និ ងមិ នអាចជ�ឿទុកចិ ត្តបានទេ។
ិ យាស្ថា នផ្តល់ ជំនួយ ការរ ួម
ក្ រុមអ្នកប្រឆាំងមិ នអ�ើព�ើនឹ ងរយៈពេលរាប់ ឆ្នាំ នៃភាពរីកចម្រើនរបស់ វទ្
ទាំងការរកឃ�ើញផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តជាង 2,900 ករណី និ ងការសាកល្បងព្យាបាលដែលអនុម័ត
ដោយ FDA ទាំង 92 ករណី និ ងការទទួលបានពិន្ទុខ្ពស់ពីគណៈកម្មាធិ ការត្រួតពិនិត្យទំនួលខុស
ត្រូវហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ប្រជាជន ដែលដឹ កនាំដោយអ្នកត្រួតពិនិត្យនៃរដ្ឋ California។

គាំទ្រដោយអង្គការតស៊ូមតិទាំង 70 សាកលវិទ្យាល័ យ California
និ ងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើននាក់ រ ួមមាន៖ សមាគមន៍ ស្រាវជ្រាវជំ ងឺមហារីកអាមេរិក
• សមាគមន៍ ជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាមេរិក • អង្គការផ្នែកជំ ងឺមហារីកឈាម និ ងជំ ងឺមហារីកកូនកណតុ្ រ
(Leukemia & Lymphoma Society) • មូលនិ ធិស្រាវជ្រាវទឹកនោមផ្អែមអនី តិជន (Juvenile
Diabetes Research Foundation) • សហគមន៍ ជំងី ALS, Golden West Chapter
• CURE—ពលរដ្ឋរ ួបរ ួមគ្នា សម្រាប់ ការស្រាវជ្រាវល�ើ ជំងឺឆគួ្តជ្រូក (Citizens United for
Research in Epilepsy) • អង្គការ One Mind • មូលនិ ធិសម្រាប់ កង្វះភាពស៊ាំទៅនឹ ងជំ ងឺ
(Immune Deficiency Foundation) • ហួសពីប្រភេទ I • ចលនានៃជំ ងឺភ្លេចភ្លាំ ងរបស់ ស្រតី ្
(Women's Alzheimer's Movement) • Alzheimer’s Los Angeles
• មូលនិ ធិសម្រាប់ ជំងឺខ្វិន Christopher & Dana Reeve • Cystic Fibrosis Research,
Inc. • មូលនិ ធិផ្នែកជំ ងឺរលាកសន្លាក់ (Arthritis Foundation) • មូលនិ ធិជំងឺកោសិ កាក្រ
ហមមានរាងកណ្ដៀវនៃរដ្ឋ California • មូលនិ ធីប្រយុទប្ធ ្រឆាំងភាពខ្វា ក់ (Foundation for
Fighting Blindness) • មូលនិ ធីជំងឺអេដស៍ ទីក្ រុង San Francisco (San Francisco AIDS
Foundations)។

មជ្ឈមណ្ឌល Schaeffer សម្រាប់ គោលនយោបាយសុខភាព និ ងសេដ្ឋកិច្ច
នៃសាកលវិទ្យាល័ យរដ្ឋ California ខាងត្បួង បានចេញរបាយការណ៍ឆ្នាំ 2019 ដែល
បញ្ជាក់ពីប្រាក់ចំណូលថ្មីរាប់ រយលានដុល្លា រ ប្រាក់សម្រាប់ ជម្ រុញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចចំនួន
$10.7 ពាន់ លានដុល្លា រ និ ងការងារថ្មីៗរាប់ ពាន់ ការងារ ដែលបង្កើតដោយមូលនិ ធិ

សាកលវិទ្យាល័ យរដ្ឋ California, ទីក្ រុង San Diego

ការជម្ រុញការស្តា រការងារសេដ្ឋកិច្ចឡ�ើងវិញ — ប្រវត្តិសាស្រ្តដែលបានលាតត្រដាង

ិ របស់អ្នក ឬជី វត
ិ របស់នរណាម្នា ក់ដែល
បោះឆ្នោត គាំទ្រ/ប្រឆាំង នៅថ្ងៃទី 14 វាអាចសង្គ្រោះជី វត
អ្នកស្រឡាញ់។
TODD SHERER, Ph.D., CEO (ប្រធាននាយកប្រតិបតតិ្)
មូលនិ ធិស្រាវជ្រាវជំ ងឺញ័រសរសៃសាច់ ដំុ Michael J. Fox

LAWRENCE GOLDSTEIN, Ph.D., សាស្រ្តា ចារ្យកត្តិយស
មជ្ឍមណ្ឌលស្រាវជ្រាវជំ ងឺភ្លេចភ្លាំ ងស្មារតីរបស់ Shiley—Marcos
TRACY GRIKSCHEIT, M.D., ប្រធានផ្នែកវះកាត់កុមារ
មន្ទីរពេទ្យកុមារទីក្ រុង Los Angeles

ទឡក
ហី្ រណ៍ដែលបានបោះពុម្ពនៅល�ើទំព័រនេះគឺជាទស្សនៈរបស់ អ្នកនិ ពន្ធ ហ�ើយមិ នត្រូវបានពិនិត្យរកភាពត្រឹមត្រូវដោយភ្នា ក់ងារផ្លូវការណាមួយទេ។

ទឡក
្ហី រណ៍
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