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20  |  ទឡ្ហីករណ៍  ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានបបាះពុម្ពបៅបលហីទំព័របនះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ ប�ហីយមិនត្រូវបានពិនិ្្យរកភាពត រ្ឹមត្រូវ បោយភា្ន ក់ងារផ្លូវការណាមួយបទ។ 

សណំ�ើ អនញុ្ញាតឲ្យប័� ្ណបំ�ុលយកណៅបន្តការស្រាវស្រាវអំពើណកាសកិាណ�ើម ។ 
បញ ញាត ្តផិ ្តតួចណផ្តើម ៖14

★  សេចក្តីេំអាងគំាទ្រដល់េំស�តី ទ្រជាមត ិ14  ★

★  ការស្លតីយត្រសៅនឹងសេចក្តីេំអាងជំទាេ់នឹងេំស�តី ទ្រជាមត ិ14  ★

បោះប ន្ោ តមិនគំាទទប�ហីសំបណហី ទ្រ.មតិ 14

ថ ល្ៃចំណាយធំ
ដូចដដ�អនោកអាចបមហី�ប�ហីញពហីការអានបសចក្ហីសំអាងប�ហីសនលៃលឹកប ន្ោ តខាងប�ហី អនោកគំាទទកំពុងពយា
យាមកាត់្រន្ថយការចំណាយប�ហីគំនិតផ្តួចបផ្ហីមបនះ។
ការថ ល្ៃចំណាយសរ្ុរគឺពិតជា $7.3 ពាន់លាន ដដ�ជាផ�្ូរកដ៏បទចហីន 
កនោុងបព�មានវ្ិរតិ្បសដ្ឋកិច្ច ជាមតួយនលឹងភាពអត់ការងារបធវហីដដ�កំពុងដតបកហីនបឡហីង 
និងកងវះ្វកិា។
ការសនយាដដ�មិនោន្ំរបពញ
អនោកគំាទទកំពុងបធវហីការសនយាទបទអំពហីទោក់ចំណូ� និងការងារ។
កា�្រ្បវត្ ននទហីតក រុង San Francisco ោនពិនិត្យបមហី�ការសនយាទសបដៀងគានោ  ដដ�ោនបធវហីបឡហីង
ចំបពាះអនោកបោះប ន្ោ តរដ្ឋ California កា�ពហី្ុ៉រន្មា ន ន្ោំ មុន ប�ហីយោនសននោិដ្្ឋ នអំពហី “ការឈនោះបដ្
យថចដន្យដដ�ោនទ្រមាណទុកជាមុនមិនោនបកហីតបឡហីងបទ។”
អនោកជំន្ញឯករាជ្យ និងសារព័ត៌មាន ោនសាកសតួរអំពហីការទគ្់រទគង និងកំណត់ត្
រាអំពហីតមាលៃ ភាពថនការយិាធិ្របតយ្យរ្រស់រដ្ឋ ដដ�នលឹងចំណាយទោក់រា្់រពាន់លាន 
ដដ�ទតរូវោនអនុញ្ញា តបដ្យសំបណហី ទ្រ.មតិ 14.

មានដតការពយាោ�ដដ�អនុម័តបដ្យស�ព័ន្ធមតួយចំនតួនតូច្ុ៉របណាណ ះ 
ដដ�ោនបកហីតបចញពហី្វកិា $3 ពាន់លាន ដដ�ការយិាធិ្របតយ្យរ្រស់រដ្ឋោនចំណាយ 
មកទ�់នលឹងបព�បនះ។
មិនដមនជាចបមលៃហីយ
ការទសាវទជាវដផនោកបវជ្ជសាទសគឺ្មានសារៈសំខាន់។ បយហីងទំាងអស់គានោ ឯកភាពថា ចំាោចទតរូវមានត
ទមរូវការកនោុងការរកថានោំ ពយាោ� និងការពយាោ�ជំងឺ ដដ�កំពុងបធវហីទុក្ខ្ុរកបមនោញមនុស្សជាបទចហីន។
្ុ៉រដន្សំបណហី ទ្រ.មតិ 14 មិនដមនជាចបមលៃហីយ។
រដ្ឋភិោ�ស�ព័ន្ធ និងអនោកបធវហីវនិិបយាគឯកជនកំពុងចំណាយទោក់រា្់រពាន់លានបដហីម្បហីរក្្
នំ្ និងវធិហីពយាោ�។
អនោកជា្់រពន្ធរដ្ឋ California ោនបធវហីទគា្់រទគាន់ប�ហីយ។
បោះប ន្ោ តមិនគំាទទប�ហីសំបណហី ទ្រ.មតិ 14។
VINCENT FORTANASCE, M.D.
PATRICK JAMES BAGGOT, M.D.

សំបណហី តបជាម្ិ 14៖ ការពយាបាលបោយបតបហីបកាសិកាបែហីម ការពយាបាល និងការសប្ងារ ះអាយុជហីវ ិ្ ។  
បសទហីរដ្មានតក រុមតគរួសារចំនួនពាក់កណាតា លននចំនួនតគរួសារទំាងអស់ក្នងុរែ្ឋ California 
រាប់បញ្លូលទំាងកុមារ ឬនហី្ិជន ដែលមានសាថា នភាពសុខភាព អាចទទួលបានអ្ថាតបបោជន៍ពហីការតសា
វតជាវបកាសិកាបែហីម និងការពយាបាល។
សំបណហី ទ្រ.មតិ 14 ផ្�់្វកិា្រន្បដហីម្បហីអភិវឌ្ឍការពយាោ� ជទម រុញការពយាោ�សាក�្បង 
និងសបទមចោននូវរ្រកគំប�ហីញវទិយាសាទស្្ មាហីៗសទមា្់រអនោកជំងឺ រដ្ឋ California ដដ�មាន 
ជំងឺមហារកី ទលឹកបន្មដផអែម ជំងឺប្រះដូង ជំងឺវបងវងសាមា រតហីជំងឺញ័រសរថសសាច់ដំុជំងឺ�ុហីវ/
បអដស៍ ជំងឺសវិតសាច់ដំុបដ្យសារ្៉រះពា�់ប�ហីសរថសទ្រសាទ្រញ្្ជ ច�ន្ (ALS) ជំងឺ 
ជំងឺពិការភាពខតួរកបា� (MS) ជំងឺបកាសិកាទក�មមានរាងកបណដ ៀវ ជំងឺសតួត ជំងឺខូចតទមងបន្ម 
ជំងឺខវះភាពសំុាពហីកំបណហី តរ្រស់កុមារ ជំងឺងងលឹតតាមអាយុ និងពាក់ព័ន្ធនលឹងដ�្សន ជំងឺឆ្តួតទជរូក 
ជំងឺដ្ច់សរថសឈាមកនោុងខតួរកបា� ជំងឺវកិ�ចរតិ ជំងឺអូទហីសលឹម ជំងឺទាក់ទិនសុខភាពផលៃូវចិត្ 
និងសុខភាពខតួរកបា� និងជំងឺឆលៃង COVID-19។
ការកសាងនូវភាពបជាគជ័យជា្រន្្រន្ទា ្់រ៖ ការពយាោ�សាក�្បងដដ�ទតរូវោនអនុម័ត
បដ្យ FDA ចំនតួន 92 ដង/ការរកប�ហីញដផនោកបវជ្ជសាទស ្2,900 ករណហី  រ�ូតដ�់ស
ពវថ ង្ៃបនះ៖’មូ�និធិ្វកិាដំ្ូរងរ្រស់រដ្ឋ California សទមា្់រការទសាវទជាវបកាសិកាបដហីម 
ដដ�នលឹងដំបណហី រការបៅ ន្ោំ បនះ ោនឈានបៅកាន់វឌ្ឍនភាពគតួរឲ្យកត់សម្ា�់កនោុងការអភិវឌ្
ឍការពយាោ� រ តួមមានការពយាោ�សាក�្បងដដ�ទតរូវោនអនុម័តបដ្យ FDA ចំនតួន 92 
ដងសទមា្់រជំងឺរំាថរ និងការរងរ្រតួស ការរកប�ហីញដផនោកបវជ្ជសាទសជ្ាង 2,900 ករណហី  និងអត្ថ
ទ្របយាជន៍ជាក់ដសង្សទមា្់រអនោកជំងឺ និងការទសាវទជាវប�ហីជំងឺរា៉ាំ ថរ ៉ាន្ន្រ តួមមាន៖ ជំងឺមហារកី 
ជំងឺទលឹកបន្មដផអែម ជំងឺប្រះដូង ពិការដភនោក ជំងឺបអដស៍ ជំងឺសវិតសាច់ដំុបដ្យសារ្៉រះពា�់ប�ហីសរ
ថសទ្រសាទ្រញ្្ជ ច�ន្ (ALS) និងកុមារកងវះទ្រព័ន្ធសា៊ាំ  ជំងឺខវិន និងជំងឺតទមងបន្ម។
បរឿងរា៉ាវរ្រស់អនោកជំងឺដដ�ពយាោ�ទទតួ�ោនបជាគជ័យកនោុងរដ្ឋ CALIFORNIA មានដូចខាង 
បទកាម៖  • សិស្សវទិយា�័យមានោ ក់ពិការកនោុងឧ្រ្បតិ្ប�តុមុជទលឹក បដ្យមុខងាររាងកាយដផនោ
កខាងប�ហីោនវ�ិទតឡ្់រមកសភាពបដហីមវញិ។ • ម្ាយពិការដភនោកបដ្យសារជំងឺតំណពូជ 
បដ្យទទតួ�ោនការបមហី�ប�ហីញបឡហីងវញិ។ 
 • ការពយាោ�ទតរូវោនរកប�ហីញសទមា្់រជំងឺដដ�បទគាះថានោ ក់ដ�់ជហី
វតិ ដដ�្រណ្ា�ឲ្យកុមារបកហីតមកបដ្យ មិនដំបណហី រការទ្រព័ន្ធភាពសា៊ាំ ។ 
• ការពយាោ�ដដ�ទតរូវោនអនុម័តបដ្យ FDA សទមា្់រជំងឺមហារកីឈាមដដ�មានបទគាះថានោ ក់
ដ�់ជហីវតិពហីរទ្របភទ។ សទមា្់រព័ត៌មាន្រដន្ថមស្ហីពហីអនោកជំងឺសូមចូ�កនោុងបគ�ទំព័រ  
www.YESon14.com/successes

គំាទទបដ្យអង្ការតស៊ាូមតិសទមា្់រអនោកជំងឺជាង 70 ការបោះប ន្ោ តគំាទទប�ហីសំបណហី  
ទ្រជាមតិ។ 14 ទតរូវោនយ�់ទពមបដ្យសាក�វទិយា�័យ California 
ទក រុមអនោកឈនោះរងាវ ន់ណូដ្រ� (NOBEL PRIZE) អនោកតស៊ាូមតិដផនោកវទិយាសាទសប្វជ្ជសាទស្
�្បហីៗ និងអង្ការតស៊ាូមតិសទមា្់រអនោកជំងឺជាង 70 រ តួមមានសមាគមន៍ទសាវទជាវជំងឺមហា
រកីអាបមរកិ • សមាគមន៍ជំងឺទលឹកបន្មដផអែមអាបមរកិ • អង្ការសង្មជំងឺមហារកីឈាម 
និងជំងឺមហារកីកូនកណុ្រ (Leukemia & Lymphoma Society) • មូ�និធិទសាវទជាវទលឹក
បន្មដផអែមអនហីតិជន (Juvenile Diabetes Research Foundation) •មូ�និធិទសាវទជាវ
ជំងឺញ័រសរថសសាច់ដំុ Michael J. Fox  • ស�គមន៍ជំងហី ALS, Golden West Chapter 
• CURE—ស�ព�រដ្ឋរ តួ្រសទមា្់រការទសាវទជាវប�ហីជំងឺឆ្តួតទជរូក (Citizens United for 

Research in Epilepsy) • អង្ការ One Mind • មូ�និធិសទមា្់រកងវះភាពសា៊ាំ បៅនលឹងជំ
ងឺ (Immune Deficiency Foundation) • ច�ន្ថនជំងឺបភលៃចភាលៃំ ងរ្រស់ទស្ហី (Women's 
Alzheimer's Movement) • Alzheimer’s Los Angeles • មូ�និធិសទមា្់រជំងឺខវិន 
Christopher និង Dana Reeve • Cystic Fibrosis Research, Inc. 
• មូ�និធិដផនោកជំងឺរលាកសន្លៃ ក់ (Arthritis Foundation) • មូ�និធិជំងឺបកាសិកាទក�ម
មានរាងកបណដ ៀវថនរដ្ឋ California • មូ�និធហីទ្រយុទ្ធទ្រ្ំងភាពខាវ ក់ (Foundation for 
Fighting Blindness) • មូ�និធហីជំងឺបអដស៍ទហីទក រុង San Francisco (San Francisco 
AIDS Foundations)
“សំបណហី ទ្រ.មតិ 14 កសាងវឌ្ឍនភាពរ្រស់រដ្ឋ California រ�ូតមកដ�់្រច្ចុ្រ្បននោបនះ កនោុ
ងការជតួយពបនលៃឿនរ្រកគំប�ហីញដផនោកបវជ្ជសាទសព្ហីមនទាហីរពិបសាធន៍បៅកាន់ការសាក�្បងពយា
ោ� ដដ�ជាសកមមាភាពអាចជតួយបធវហីឲ្យទ្របសហីរបឡហីង និងជតួយសប្ង្ាះអាយុជហីវតិអនោកជំងឺ
ោន។”—Dr. Adriana Padilla, Fresno

្របងកហីន�ទ្ធភាព និង�ទ្ធភាពពយាោ�រ្រស់អនោកជំងឺ។  ្របងកហីនអនោកជំន្ញ 
“ទក រុមការងារផ្�់�ទ្ធភាព និងមបធយាោយទទតួ�ោនការពយាោ�” បដហីម្បហីពទងហីក�ទ្ធភាពទទតួ�
ោនការសាក�្បងពយាោ� និងការពយាោ�្មាហីៗ បធវហីឲ្យការពយាោ�មានតថមលៃសមរម្យសទមា្់រទ្រ
ជាជនរដ្ឋ California និងផ្�់ជំនតួយ�ិរញញាវត្ថុដ�់អនោកជំងឺ ទក រុមទគរួសារ និងអនោកដ្ទំា។
កញ្ច្់រ្វកិាស្ារបសដ្ឋកិច្ច និងការងារ  ទោក់ចំណូ�្មាហីសកមមាភាពបសដ្ឋកិច្ច និងការងារទតរូវោន
្របងកហីតបដ្យមូ�និធិបនះ ដដ�នលឹងរ តួមចំដណកដ�់ការស្ារបសដ្ឋកិច្ចរ្រស់រដ្ឋ។ មិនមាន 
ការ្រង់ថ ល្ៃ្័រណណកម្ចហីរ្រស់រដ្ឋកនោុងអំឡុងបព�ទោំ ន្ោំ ដំ្ូរងបទ ប�ហីយការគំាតទកម្មវធិហីបកាសិកាបែហីមរប
ស់រែ្ឋ California នរឹងត្រូវបធវហីឲ្យរែ្ឋចំណាយត រ្ឹមជាមធ្យម្ិចជាង $5 ែុល្្រ បុ៉បណាណ ះសតមាប់មនុ
ស្សមា្ន ក់ជាបរៀងរាល់ឆ្្នំ ។
ធាន្នូវតមាលៃ ភាពនិងទំនតួ�ខុសទតរូវយ៉ាង�មាត់ចត់។  អនោកទតរួតពិនិត្យទំនតួ�ខុសទតរូវថន
រដ្ឋ California ជាទ្រធានថនគណៈកមាមា ការទតរួតពិនិត្យទំនតួ�ខុសទតរូវ�ិរញញាវត្ថុព�រ
ដ្ឋ ដដ�ពិនិត្យបឡហីងវញិនូវសវនកមមាដដ�ឯករាជ្យ �ិរញញាវត្ថុ ថនវទិយាសា្ថ នផ្�់មូ�និធិ។ 
វទិយាសា្ថ នបនះអនុបលាមតាមចបា្់រ Open Meetingរ្រស់រដ្ឋ California ចបា្់រ Public 
Records Act និងចបា្់រកំដណទទមង់នបយាោយ។
ជំងឺរា៉ាំ នរ ៉ា លក្ខខណ្ឌ បផ្សងៗនិងការរងរបួសនានា កំពុងកា្់បនថាយអាយុជហីវ ិ្  ប�ហីយបធវហីឲ្យតបជាជន 
California រាប់ពាន់ល្ននាក់ចំណាយបលហីន្្សុខភាព។ បយហីងត្រូវដ្បនតាការវនិិបោគរបស់បយហីង 
ការអភិវឌ្ឍការពយាបាលបកាសិកាបែហីម បែហីម្ហីបលហីកកម្ពស់សុខភាព និងកា្់បនថាយទុក្ខលំបាករបស់ប្
រជាជន California រាប់ល្ននាក់។
បោះប ន្ោ ត គំាទទ/ទ្រ្ំង បៅថ ង្ៃទហី 14  វាអាចសប្ងារ ះជហីវ ិ្ របស់អ្នក ឬជហីវ ិ្ របស់នរណាមា្ន ក់ដែ
លអ្នកតសឡាញ់។  www.YESon14.com

ANTONI RIBAS, M.D., Ph.D., ទ្រធាន
សមាគមន៍ទសាវទជាវជំងឺមហារកីអាបមរកិ
CYNTHIA E. MUÑOZ, Ph.D., MPH, ទ្រធាន
សមាគមន៍ជំងឺទលឹកបន្មដផអែមអាបមរកិ - Los Angeles

ROBERT A. HARRINGTON, M.D., ទ្រធាន
មហាវទិយា�័យបវជ្ជសាទស ្សក�វទិយា�័យ Standford 
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សណំ�ើ

14
★  សេចក្តីេំអាងជំទាេ់នឹងេំស�តី ទ្រជាមត ិ14  ★

★  ការស្លតីយត្រសៅនឹងសេចក្តីេំអាងជំទាេ់នឹងេំស�តី ទ្រជាមត ិ14  ★

អនោកទសាវទជាវបវជ្ជសាទសដ្ដ�ឈនោះពានរងាវ ន់ណូដ្រ� បវជ្ជ្រណិ្ត និង 
អង្ការតស៊ាូមតិទំាង 70 ោនសិកសាអំពហីសំបណហី ទ្រ.មតិ 14 និងជទម រុញឲ្យបោះប ន្ោ តគំាទទ។
• ការទសាវទជាវបកាសិកាបដហីមគឺជាដផនោកសំខាន់មតួយថនការបជឿនប�ឿនដផនោកបវជ្ជ
សាទស ្ដដ�កំពុងរកប�ហីញរ្រកគំប�ហីញថនថានោំ ពយាោ� និងការពយាោ�ប�ហីជំងឺ 
និងការរងរ្រតួសដដ�មិនអាចពយាោ�ោន ន្បព�្រច្ចុ្រ្បននោ។
• វទិយាសា្ថ នសុខាភិោ�ជាតិស�រដ្ឋអាបមរកិ (NIH) ោនស�ការជាមតួយវទិយាសា្ថ នផ្�់មូ�និធិស្
រាវទជាវ បកាសិកាបដហីមរ្រស់រដ្ឋ California បដហីម្បហីពបនលៃឿនការពយាោ� បដ្យសារដតកំណត់ទតាបជាគ
ជ័យរ្រស់រ្រស់រដ្ឋ California។
• ការផ្�់្វកិាទសាវទជាវសទមា្់រថានោំ ពយាោ� និងការពយាោ�្មាហីៗ គឺមកពហី្័រណណកម្ចហី 
មិនដមនមកពហីពន្ធបទ។ ការចំណាយជាមធ្យមបៅរដ្ឋបសមាហីនលឹងតិចជាង $5 សទមា្់រ មនុស្សមានោ ក់ 
ជាបរៀងរា�់ ន្ោំ  បដ្យមិនមានការ្រង់ទោក់បៅរដ្ឋរ�ូតដ�់ ន្ោំ  2026 ដដ�ជា ន្ោំ ទហី 6 ថនការស្ារ
បសដ្ឋកិច្ចរ្រស់រដ្ឋរដ្ឋ California។
• ថានោំ ពយាោ� និងការពយាោ�្មាហីៗទំាងបនះ អាចជតួយស្ារសុខភាព និងកាត់្រន្ថយថ ល្ៃបដហីមប�ហីការ
ដ្ទំាសុខភាពសទមា្់រទ្រជាជន California។
• ្វកិារដ្ឋ California គឺមានសារសំខាន់ណាស់។ ការផ្�់្វកិាពហីទហីទក រុង Washington, DC 
គឺមិនអាចទ្រមាណទុកជាមុនោន និងមិនអាចបជឿទុកចិត្ោនបទ។
ទក រុមអនោកទ្រ្ំងមិនបអហីបពហីនលឹងរយៈបព�រា្់រ ន្ោំ ថនភាពរកីចបទមហីនរ្រស់វទិយាសា្ថ នផ្�់ជំនតួយ ការរ តួម 
ទំាងការរកប�ហីញដផនោកបវជ្ជសាទសជ្ាង 2,900 ករណហី  និងការសាក�្បងពយាោ�ដដ�អនុម័ត
បដ្យ FDA ទំាង 92 ករណហី  និងការទទតួ�ោនពិនទាុខ្ពស់ពហីគណៈកមាមា ធិការទតរួតពិនិត្យទំនតួ�ខុស 
ទតរូវ�ិរញញាវត្ថុរ្រស់ទ្រជាជន ដដ�ដលឹកនំ្បដ្យអនោកទតរួតពិនិត្យថនរដ្ឋ California។
ការជទម រុញការស្ារការងារបសដ្ឋកិច្ចបឡហីងវញិ — ទ្រវតិ្សាទសដ្ដ�ោនលាតទតដ្ង
មជ្ឈមណ្� Schaeffer សទមា្់របគា�នបយាោយសុខភាព និងបសដ្ឋកិច្ច 
ថនសាក�វទិយា�័យរដ្ឋ California ខាងត្បតួង ោនបចញរោយការណ៍ ន្ោំ  2019 ដដ�
្រញ្្ជ ក់ពហីទោក់ចំណូ�្មាហីរា្់ររយលានដុលាលៃ រ ទោក់សទមា្់រជទម រុញដផនោកបសដ្ឋកិច្ចចំនតួន 
$10.7 ពាន់លានដុលាលៃ រ និងការងារ្មាហីៗរា្់រពាន់ការងារ ដដ�្របងកហីតបដ្យមូ�និធិ 

បកាសិកាបដហីមរ្រស់រដ្ឋ California។ ទ្រវតិ្សាទសប្នះ្រង្ាញនូវសំបណហី ទ្រ.មតិ 14 នលឹង្រ
ង្ាញនូវការជទម រុញការស្ារការងារបសដ្ឋកិច្ចបឡហីងវញិ
គំាទទបដ្យអង្ការតស៊ាូមតិទំាង 70 សាក�វទិយា�័យ California 
និងអនោកវទិយាសាទសជ្ាបទចហីនន្ក់ រ តួមមាន៖  សមាគមន៍ទសាវទជាវជំងឺមហារកីអាបមរកិ 
• សមាគមន៍ជំងឺទលឹកបន្មដផអែមអាបមរកិ • អង្ការដផនោកជំងឺមហារកីឈាម និងជំងឺមហារកីកូនកណុ្រ 
(Leukemia & Lymphoma Society) • មូ�និធិទសាវទជាវទលឹកបន្មដផអែមអនហីតិជន (Juvenile 
Diabetes Research Foundation) • ស�គមន៍ជំងហី ALS, Golden West Chapter 
• CURE—ព�រដ្ឋរ តួ្ររ តួមគានោ សទមា្់រការទសាវទជាវប�ហីជំងឺឆ្តួតទជរូក (Citizens United for 
Research in Epilepsy) • អង្ការ One Mind • មូ�និធិសទមា្់រកងវះភាពសា៊ាំ បៅនលឹងជំងឺ 
(Immune Deficiency Foundation) • �តួសពហីទ្របភទ I • ច�ន្ថនជំងឺបភលៃចភាលៃំ ងរ្រស់ទស្ហី 
(Women's Alzheimer's Movement) • Alzheimer’s Los Angeles  
• មូ�និធិសទមា្់រជំងឺខវិន Christopher & Dana Reeve • Cystic Fibrosis Research, 
Inc. • មូ�និធិដផនោកជំងឺរលាកសន្លៃ ក់ (Arthritis Foundation) • មូ�និធិជំងឺបកាសិកាទក
�មមានរាងកបណដ ៀវថនរដ្ឋ California • មូ�និធហីទ្រយុទ្ធទ្រ្ំងភាពខាវ ក់ (Foundation for 
Fighting Blindness) • មូ�និធហីជំងឺបអដស៍ទហីទក រុង San Francisco (San Francisco AIDS 
Foundations)។
បោះប ន្ោ ត គំាទទ/ទ្រ្ំង បៅថ ង្ៃទហី 14  វាអាចសប្ងារ ះជហីវ ិ្ របស់អ្នក ឬជហីវ ិ្ របស់នរណាមា្ន ក់ដែល
អ្នកតសឡាញ់។
TODD SHERER, Ph.D., CEO (ទ្រធានន្យកទ្រតិ្រតត្ិ)
មូ�និធិទសាវទជាវជំងឺញ័រសរថសសាច់ដំុ Michael J. Fox 
LAWRENCE GOLDSTEIN, Ph.D., សាទស្ាចារ្យកតិ្យស
មជ្ឍមណ្�ទសាវទជាវជំងឺបភលៃចភាលៃំ ងសាមា រតហីរ្រស់ Shiley—Marcos

សាក�វទិយា�័យរដ្ឋ California, ទហីទក រុង San Diego 
TRACY GRIKSCHEIT, M.D., ទ្រធានដផនោកវះកាត់កុមារ
មនទាហីរបពទ្យកុមារទហីទក រុង Los Angeles 

បយហីងមិនអាចខ្ជះខា្ជ យ�ុយរា្់រពាន់លានោនបទ
បៅពាក់កណ្ា�ថនវ្ិរតិ្បសដ្ឋកិច្ច ដដ�្រញ្្និកមមាភាពកំពុងបកហីនបឡហីង ជាមតួយគានោ នលឹងកងវះ្វកិា
រា្់រពាន់លានបន្ះ បយហីងមិនមាន�ុយបដហីម្បហីដុតបចា�បទ។
បយហីងមិនអាចថ��កការផ្�់�ុយ $5 ពាន់លានដ�់អនោកគំាទទ14 ដដ�កំពុងបធវហីការបសនោហីសំុបន្ះបទ។
ប�ហីយ្រដន្ថមប�ហី្វកិាជិត $3 ពាន់លាន ដដ�ទហីភានោ ក់ងាររដ្ឋោនចំណាយកនោុងរយៈបព�ជាង  
15  ន្ោំ កនលៃងមកបនះ — បដ្យ�ទ្ធផ�មិន�អែបន្ះបទ។
្រន្ទា ្់រពហី “ការវភិាគសុហីជបទរៅ” អំពហីការចំណាយរ្រស់ទហីភានោ ក់ងាររដ្ឋ ដដ�ដចកជំនតួយដដ�បទ្រហីទលឹក្រ្
រាក់រា្់រពាន់លានប�ហីយ សារព័ត៌មាន San Francisco Chronicle ោនបធវហីការសននោិដ្្ឋ ន 
ថា៖ “បជាគជ័យថនការទទតួ�ទោក់ចំណូ� បដ្យមិនោនរពំលឹងទុកមិនោនបកហីតបឡហីងបទ” មានដត 
ការពយាោ�ដដ�អនុម័តបដ្យស�ព័ន្ធមតួយចំនតួនតូច្ុ៉របណាណ ះោនផ្�់ជា�ទ្ធផ�។
កំុបជឿប�ហីចំនតួនថន “ផ�្៉រះពា�់ខាងដផនោកបសដ្ឋកិច្ច” ពហីអនោកគំាទទថនសំបណហី ទ្រជា.មតិ 14.
ជារ តួម “ផ�្៉រះពា�់បន្ះ” រ តួមមាន៖
ទោក់ជំនតួយជាង $100 លានបៅឲ្យទក រុម�៊ាុនឯកជន ដដ�មានសានោ ក់ការបៅតាម្រណ្ារដ្ឋ 
បផ្សងបទៀត។
ទោក់ប្រៀវត្សជាង $2.4 លានកា�ពិមតួយទសវត្សកនលៃងមក ឲ្យបៅ អនុតបធាន ទក រុមទ្រលឹកសាភិោ� 
បទរៅបម៉ាង ដដ�ជាអតហីតអនោកចបា្់ររដ្ឋ California ដដ�មិនដមនជាបវជ្ជ្រណិ្ត ឬអនោកវទិយាសាទស្
ដផនោកបវជ្ជសាទស។្
�តួសប�តុបពក។
សំបណហី ទ្រ.មតិ 14 ផ្�់មូ�និធិដ�់ការយិាធិ្របតយ្យដដ�មាន្រញ្្ធងៃន់ធងៃរ
អនោកខលៃះោនបចាទសតួរអំពហី “សុចរតិភាព និងឯករាជ្យភាព” រ្រស់ទហីភានោ ក់ងាររដ្ឋ ដដ�មានតតួន្ទហីទតរួត
ពិនិត្យ្វកិាទំាងបនះ។
គណ:កមមាការ Little Hoover ោនដ្ក់បឈាមា ះបលាក Robert Klein ដដ�ជាអតហីតទ្រធានទក រុម 
ទ្រលឹកសាភិោ�រ្រស់ទហីភានោ ក់ងារបនះថាជា “អនោករងការបកាះបៅចំបពាះការអំពាវន្វឲ្យមានទំនតួ�ខុស
ទតរូវ្រដន្ថមបទៀត។”
មជ្ឈមណ្�សទមា្់រសង្ម និងបសបណទិក បៅកនោុងទហីទក រុង Berkeley ោនសននោិដ្្ឋ នថា គាមា នកំ�ុ
សណាមតួយបៅកនោុងការផ្តួចបផ្ហីមរកបកាសិកាបដហីម ទតរូវោនបដ្ះទសាយបៅកនោុងសំបណហី ទ្រ.មតិ 

 14 បទ ជាការពិតណាស់ ពតួកបគោនសននោិដ្្ឋ នថា ្រញ្្គឺរតឹដតធងៃន់ធងៃរជាងបនះ។

អនោកបផ្សងអាចបធវហីការងារបនះោនទ្របសហីរជាង
វទិយាសា្ថ នសុខាភិោ�ជាតិផ្�់ជំនតួយ $1.5 ពាន់លានកនោុងមតួយ ន្ោំ  បដហីម្បហីផ្ត់ផ្ង់្វកិាដ�់ 
ការទសាវទជាវទ្របភទដូចគានោ ។ 
វនិិបយាគិនឯកជន និងទក រុម�៊ាុនដថទបទៀត រ តួមទំាងទក រុម�៊ាុនជាបទចហីនបៅរដ្ឋ California ោន
ទ្រលឹងដទ្រងយ៉ាងខាលៃំ ងកនោុងការបទ្រហីបកាសិកាបដហីមបដហីម្បហីពយាោ�ជំងឺ - បដ្យបទ្រហីមូ�និធិឯកជន 
មិនដមនជាទោក់ពន្ធបទ។
ប�ហីយមិនទតរូវ្ំរភាន់បដ្យការផ្�់ជំនតួយមតួយចំនតួនតូច ដដ�ទហីភានោ ក់ងារបនះោនបធវហី កនោុងរយៈ 
បព�្ុ៉រន្មា នដខចុងបទកាយបនះ ដ�់អនោកទសាវទជាវដដ�កំពុងទសាវទជាវ COVID-19។ 
វាគឺជាការ្ុ៉រន្៉រងជាក់ដសង្—្រន្ទា ្់រពហីចំណាយ�ុយរា្់រពាន់លានប�ហីអាទិភាពបផ្សងបទៀត—
បដហីម្បហីដលឹកនំ្អនោកបោះប ន្ោ តទំាងខុស បៅកនោុងពាក់កណ្ា�ថនជំងឺរាតតបាតបនះ។
សំបណហី ទ្រ.មតិ 14 មាន័យថាអទតាពន្ធខ្ពស់ ការ្រញ្ឍ្់រការងារ —ឬទំាងពហីរ
សូមអានបសចក្ហីសបង្ខ្រដដ�បៅជិតបនះ ដដ�ដកទសង់ការោ៉ន់សាមា នបដ្យអនោក 
វភិាគនិតិ្រញញាតិ្គាមា ន ្រក្ស ព័ន្ធ៖ “ថ ល្ៃចំណាយរ្រស់រដ្ឋចំនតួន $7.8 ពាន់លាន 
បដហីម្បហីសងផ្្ច់ទោក់បដហីម ($5.5 ពាន់លាន) និង ការទោក់ ($2.3 ពាន់លាន) 
ដដ�ជា្់រប�ហី្័រណណ្ំរណុ�។”
ការទូទាត់សងសំបណហី ទ្រ.មតិ 14 ចំនតួន $7.8 ពាន់លានអាចមានន័យថាជាការ្របងកហីនពន្ធដ៏ធំ
មតួយ—ចំបព�ដដ�បសដ្ឋកិច្ចកំពុងធាលៃ ក់ចុះ។
ឬការ្រញ្ឍ្់រការងារគិលានុ្រដ្្ឋ ករា្់រពាន់អនោក និងអនោកមានសានោ ថដបផ្សងបទៀត ដដ�្ំរបពញការងារ
ពិតទោកដកនោុងការបធវហីឲ្យរដ្ឋ California ជារដ្ឋដដ�មានសុខភាព�អែ។
បោះប ន្ោ តមិនគំាទទប�ហីសំបណហី ទ្រ.មតិ 14. 
បយហីងមិនអាចចាយវាយបដ្យខ្ជះខា្ជ យ�ុយរា្់រពាន់លានោនបទ
VINCENT FORTANASCE, M.D.
PATRICK JAMES BAGGOT, M.D.


