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28  |  ទឡ្ហីករណ៍  ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានបបាះពុម្ពបៅបលហីទំព័របនះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ ប�ហីយមិនត្រូវបានពិនិ្្យរកភាពត រ្ឹមត្រូវបោយភា្ន ក់ងារផ្លូវការណាមួយបទ។ 

សណំ�ើ អនញុ្ញាតឲ្យមានចម្ រុះភាព ជាកត្តា ្យួក្ងុការសណម្ចចតិ តាណ�ើការងាររដ្ឋ
ការអប់រ ំនងិការសណម្ចចតិ តាណ្ វើការសណម្ចចតិ តាណ្ វើកចិ ្ចសនយា ។ 
វណិោ្នក្្មការផតា�់រដ្្ឋ ្ ្មនញុ ញានើតបិញ ញាត តា ិ។ 16

★  សេចក្ដីេំអាងគំាទ្រេំស�ដី  16  ★

★  ការតបតនឹងសេចក្ដីេំអាងគំាទ្រេំស�ដី  16  ★

TOM CAMPBELL: “សំណណហី ណេះេឹងអេុញ្ញា តឲ្យសាកលវទិយាល័យរដ្ឋណៅរដ្ឋ California 
ទុកសិស្សណោលណៅខាងណ្រៅ ណោយសារតតពូជសាសេ៍របស់ពួកណេ ណដហីម ហ្ីសិស្សតដល 
មាេ  ពូជសាសេ៍ណ្្សងណទៀត អាចចូលណរៀេ។ ណោះេឺខុសចបាប់ ោណពលបចុ្ប្េ្ន។ 
សាលាពាណិជ្ជកម្ម Berkeley ្តរូវបាេណេណ វ្ហីចំណាត់អា្រា ថាស្ិតណៅក្នុងចំណណា
មសាលាណរៀេល្អបំ្ុត ស្មាប់ការណ្ជហីសណរ ើសយកសិស្សជេជាតិភាេតិចមកណ វ្ហីការ 
ណ�ហីយណយហីងមិេ តដលណ្បហី្បាស់ពូជសាសេ៍ណទ។ ណយហីងក៏មិេមាេការលណម្អៀងណៅរកកូេ
ម្ាស់ជំេួយអតហីតសិស្ស ឬអ្នកេណោបាយតដរ។ ណយហីងណ ត្ោ តតណលហីលក្ខណៈសម្តតោិតតបុ៉ណ្
ណណាះ។ ណោះជារណបៀបតដលណយហីងេួរបេតោអេុវតតោ។ (ខំុ្មិេលណម្អៀងណៅរកបក្ស្បជា្ិបណតយ្យ 
ឬសាធារណៈរដ្ឋណទ។)” 
LEO TERRELL: “ខំុ្ជាមេុស្ស្ប រុសតស្កណ ្្ម  ណមធាវើសិទ្ិពលរដ្ឋអស់រយៈណពល 30 ឆ្្នំ  
ជាអ្នក្បជា្ិបណតយ្យអស់មួយជហីវតិឥឡូវណេះខំុ្ឯករាជ្យ។ សំណណហី  16 េឺជាការណបាក្បាស់ 
ណដហីម ហ្ីណ្បហី្បាស់លុយរោ្ឋ ភិបាល ណដហីម ហ្ី ្្ដល់្បណោជេ៍ដល់អ្នកចុះកិច្សេយាក្មិតខ្ពស់
តដលមាេទំោក់ទំេងត ្្នកេណោបាយ តដលេួរតតជា ‘មេុស្សមួយ្ក រុមតូច’ ឬតដលជួល 
‘មេុស្សមួយ្ក រុមតូច’ ជា្ចកណចញ។ អ្នកបង់ពេ្្តរូវបាេណ្បហីជាឈ្្ន េ់។ ទេឹ្មណេះ 
ណយហីងពិតជាមិេ ្តរូវការលណម្អៀងណៅរកពូជសាសេ៍មួយណទ ណៅក្នុងការងាររោ្ឋ ភិបាល 
ការដំណឡហីងឋាេៈ ឬការបញ្ឈប់ពហីការងារ។ ណ�ហីយស្មាប់ការអប់រ ំចូរណយហីងជួយអ្នកតដល្តរូវ
ការការអប់រ ំណោះជាជាតិសាសេ៍អវហីក៏ណោយ!” 

KALI FONTANILLA: “ឳពុករបស់ខំុ្េឺជាជេអណោតោ ្បណវសេ៍មកពហីោមហីកា បុ៉តេតោ្តរូវបាេចិ
ញ្ឹមណៅក្នុងភាព្កហី្ក ណោយមា្ដ យណមម៉ាយរបស់ខំុ្។ ប្ដហីរបស់ខំុ្េឺជាជេជាតិមិកសុហីកូ/តព

 តូរ ើកា៖ ណយហីងមាេណមាទេភាពតដលមាេជាតិសាសេ៍ច្ម រុះ។ ជាសិស្សណៅសាកលវទិយាល័យ 
California តដលមាេបរញិ្ញា ប្តណ្ចហីេណោយកិតតោិយស ខំុ្បាេបណ្ងៀេសិស្សតស្កណ ្្ម ណៅ 
Compton ណ�ហីយឥឡូវខំុ្ជួយសិស្សឡាទហីេឲ្យចូលណរៀេណៅ UC ណោយសារលក្ខណសម្តតោិ 
(ដូចខំុ្តដរ) មិេតមេណោយសារកូរាណទ! សំណណហី  16 តដលជាជំហាេថយណ្កាយោ៉ង្ំ 
េឹងប៉ះពាល់ដល់សិស្សោំងអស់ តដលណយហីងចង់ជួយ។ មិេោំបាច់បោ្បសតោង់ោរណទ! ខំុ្ចូល
ចិតតោការបណ្ងៀេបុ៉តេតោសំណណហី 16 េឹងរខំាេដល់កម្មវ ិ្ ហី K–12 ។
កំុបំដបកបំបាក់ពួកបយហីង។ បតងរួបបតងរួមពួកបយហីង។ បបាះប ្្ន ្ជំទាស់!
TOM CAMPBELL, អតហីត្ពឹទបុ្រស
Haas School of Business, University of California, Berkeley

LEO TERRELL, ណមធាវើសិទ្ិពលរដ្ឋ
KALI FONTANILLA, ្េរូបណ្ងៀេណៅសាលារដ្ឋ

គំា្ទណលហីសំណណហី  16 មាេេ័យថាឱកាសណស្មហីគា្ន ស្មាប់ពលរដ្ឋោំងអស់រស់ណៅរដ្ឋ 
California ។
ណយហីងោំងអស់គា្ន សមេឹងទទួលបាេឱកាសណស្មហីៗគា្ន  ណដហីម ហ្ីរ ើកចណ្មហីេជាមួយេឹង្បាក់ 
ឈ្នលួសមរម្យ ការងារល្អ េិងសាលាណរៀេតដលមាេេុណភាព។
ណោះបហីរស់ណៅក្នុងរដ្ឋតដលមាេភាពច្ម រុះបំ្ុតណៅក្នុង្បណទស បុ៉តេតោមេុស្សណៅតត្តរូវ
បាេ្បឈមោ៉ងខាលាំ ងខាងត ្្នកអចលេ្ទព្យ េិងអំណាចណៅក្នុងរដ្ឋ California ។ 
ណោះបហីជា្សតោហី ជាពិណសស្សតោហីតដលមាេពណ៌សម្ុរណ្្សង កំពុងណ វ្ហីការណៅជួរមុខណដហីម ហ្ីណ ល្ាហី
យតបេឹងជំងឺ COVID-19 បុ៉តេតោពួកណេមិេបាេទទួលរងាវ េ់ចំណពាះការលះបង់របស់ពួកណេ
ណឡហីយ។ ្សតោហីេួរតតមាេឱកាសណជាេជ័យដូចបុរសតដរ។
បចុ្ប្េ្ន កិច្សេយាសាធារណៈណស្ហីរតតោំងអស់ េិងការងារពាក់ព័េ្េឹងកិច្សេយា
ណោះ បាេណៅណលហី្ក រុម�ុ៊េ្ំៗ តដលដំណណហី រការណោយបុរសតស្កសវយ័ចំណាស់។ 
្សតោហីតស្កសរក្បាក់បាេ 80¢ ណៅណលហី្បាក់ដុលាលា រ។ េមាលា ត្បាក់ឈ្នលួេឺកាេ់តតអា្កក់តថម
ណទៀតស្មាប់្សតោហីតដលមាេពណ៌តស្ក េិងមា្ដ យណោល។ ជាលទ្្ ល មេុស្សលំោប់ខ្ពស់មួ
យ្ក រុមតូចអាច្បមូល ្្ដុំបាេអចលេ្ទព្យោំងអស់ ជាជាងវេិិណោេមកក្នុងស�េមេ៍វញិ។ 
សំណណហី  16 ណបហីកចំ�ឱកាសកិច្សេយាស្មាប់្សតោហី មេុស្សតដលមាេពណ៌តស្ក។
ណយហីងដឹងថាអាជហីវកម្មខា្ន តតូចេឺជា ្្អឹងខ្នងនេណសដ្ឋកិច្របស់ណយហីង។ 
បុ៉តេតោអាជហីវកម្មណៅរាម ល្ាូវ្ំៗ តដលជាកម្មសិទ្ិរបស់្សតោហីេិងមេុស្សតដលមាេព
ណ៌សម្ុរ បាេបាត់បង់ជាង $1,100,000,000 ណៅក្នុងកិច្សេយារោ្ឋ ភិបាល 
ណរៀងរាល់ឆ្្នំ ណោយសារតតចបាប់ 
បចុ្ប្េ្ន។ ណយហីង្តរូវគំា្ទអាជហីវកម្មខា្ន តតូចោំងណោះ ជាពិណសសណៅណពល 
ណយហីង កសាង ណឡហីង វញិណោយសារជំងឺ COVID-19 ។ ្ទព្យសម្តតោិេឹង្តរូវបាេវេិិណោេម
កក្នុងស�េមេ៍ណយហីងវញិ។
គំា្ទណលហីសំណណហី  16 ជួយកសាងរដ្ឋ California ឲ្យកាេ់តតខាលាំ ងណឡហីងវញិ ជាមួយេឹងឱកា
ស្តឹម្តរូវស្មាប់្េប់គា្ន ។
គំា្ទណលហីសំណណហី  16 មាេេ័យថា៖
• ការគំា្ទ្សតោហី េិង្សតោហីមាេសម្ុរតស្ក តដលបណ្មហីការងារោ៉ងណលហីសលុប 
ក្នុងោមជាអ្នកតថោំោំបាច់ ឬបុេ្គលិកជួរមុខក្នុងណពលមាេជំងឺ COVID-19

• ការព្ងហីកលទភ្ាពទទួលបាេ្បាក់ឈ្នលួរងឹមំា ការងារល្អ េិងសាលាណរៀេមាេេុណ
ភាពស្មាប់ពលរដ្ឋោំងអស់រស់ណៅរដ្ឋ California ណោយមិេេិតអំពហីណភទ ពូជសាសេ៍ 
ឬជាតិពេុ្
• ការបណងកហីតឱកាសស្មាប់្សតោហី េិងមេុស្សតដលមាេពណ៌តស្កឲ្យទទួលបាេកិច្សេយា
សាធារណៈ តដលពួកណយហីងេួរទទួលបាេ។

• ការតកលម្អលទភ្ាពទទួលបាេការអប់រំ្ បកបណោយេុណភាព ោំងសាលាណរៀេមណតតោយ្យ
រ�ូតដល់ថា្ន ក់ទហី 12 េិងឧតតោមសិកសា ស្មាប់កូេៗោំងអស់តដលរស់ណៅក្នុងរដ្ឋ របស់រដ្ឋ 
California

• ការោត់វធិាេការបងាក រការណរ ើសណអហីង េិងធាោេូវឱកាសណស្មហីគា្ន ស្មាប់ោំងអស់គា្ន
• ការកសាងណឡហីងវញិណសដ្ឋកិច្តដល្ប្ពឹតចំណពាះមេុស្ស្េប់របូណស្មហីៗគា្ន
• ការវេិិណោេ្ទព្យសម្តតោិចូលមកក្នុងស�េមេ៍ណយហីង ជាជាងបេតោអេុញ្ញា តឲ្យអ្នកមាេ
កាេ់តតមាេសតោុកសតោំណឡហីង
• ចបាប់រងឹមំាតដល្បឆំ្ងេឹងការណរ ើងណអហីងណៅតតមាេបេតោអាេុភាព
• កូរាណៅតត្តរូវបាេហាមឃាត់
ណយហីងរស់ណៅពាក់កណា្ដ លណពលណវលា្បវតតោិសា្សតោមិេេួរឲ្យណជឿ។ ណៅក្នុងឆ្្នំ  2020 
ណយហីងបាេណ�ហីញពលរដ្ឋ California ណ្ចហីេពំុតដលធាលា ប់ជួប្បទះ ោត់វធិាេការ្បឆំ្ងេឹង 
ការណរ ើសណអហីងពូជសាសេ៍ជា្បព័េ្ េិងបណញញ្សំណឡងគំា្ទស្មាប់ការ ល្ា ស់ប្ដូរពិត 
្បាកដ។
ទេឹ្មេឹងណេះតដរ េុណតនមលារមួរបស់ណយហីង្តរូវបាេវាយ្បហារណោយណគាលេណោបាយរដ្ឋ
បាលរបស់ណលាក Trump ។ ណយហីងកំពុងណ�ហីញការណកហីេណឡហីងនេការណរ ើសណអហីងណបហីក 
ចំ�៖ ជេលំោប់ខ្ពស់តស្កសណដហីរលបាត ការណថាក លណោសរាល់នថងៃ 
ណលហីជេអណោតោ ្បណវសេ៍ឡាទហីេ ជេតស្កណ ្្ម ្តរូវបាេបាញ់ណៅរាម ល្ាូវ បទឧ្កិដ្ឋនេការស្អ
ប់ណខ្ពហីប្បឆំ្ងជេជាតិអាសុហីកំពុងណកហីេណឡហីងសិទ្ិោរើកំពុងរងការវាយ្បហារ ណ�ហីយជំងឺ 
COVID-19 កំពុងបងកការឈឺោប់ដល់ស�េមេ៍ជេជាតិណដហីម។
រាមរយៈការណបាះណឆ្្ន តគំា្ទណលហីសំណណហី  16, ពលរដ្ឋ California អាចោត់វធិាេការណដហីម ហ្ីរញុ ្ោ
េ្បឆំ្ងេឹងរណបៀបវារៈ្បកាេ់ពូជសាសេ៍របស់រដ្ឋបាលណលាក Trump វញិ។
រាមរយៈការណបាះណឆ្្ន តគំា្ទណលហីសំណណហី  16, ពលរដ្ឋ California អាចោត់វធិាេការរញុ្ោេ
្បឆំ្ងេឹងការ្បកាេ់ពូជសាសេ៍ ការ្បកាេ់ណភទ េិងបណងកហីតរដ្ឋតដលកាេ់តត្តឹម្តរូវ េិងយុតតោិ
្ម៌ស្មាប់្េប់គា្ន វញិ។
ឱកាសណស្មហីគា្ន េឺសំខាេ់ណាស់។ គំា្ទណលហីសំណណហី  16 ។
VoteYesOnProp16.org

CAROL MOON GOLDBERG, ្បធាេ
សម្ព័េ្អ្នកណបាះណឆ្្ន ត្សតោហីនេរដ្ឋ California

THOMAS A. SAENZ, ្បធាេ
មូលេិ្ិការងារត ្្នកចបាប់មិុចសុហីកូអាណមរកិ េិងការអប់រំ
EVA PATERSON, ្បធាេ
សង្គមយុតតោិ្ម៌សមភាព
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ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានបបាះពុម្ពបៅបលហីទំព័របនះគឺជាទស្សនៈរបស់អ្នកនិពន្ធ ប�ហីយមិនត្រូវបានពិនិ្្យរកភាពត រ្ឹមត្រូវបោយភា្ន ក់ងារផ្លូវការណាមួយបទ។   ទឡ្ហីករណ៍  |  29

អនញុ្ញាតឲ្យមានចម្ រុះភាព ជាកត្តា ្យួក្ងុការសណម្ចចតិ តាណ�ើការងាររដ្ឋ
 ការអប់រ ំនងិការសណម្ចចតិ តាណ្ វើការសណម្ចចតិ តាណ្ វើកចិ ្ចសនយា ។ 

វណិោ្នក្្មការផតា�់រដ្្ឋ ្ ្មនញុ ញានើតបិញ ញាត តា ិ។ 

សណំ�ើ

16
★  សេចក្ដីេំអាងទបឆំាងេំស�ដី  16  ★

★  ការតបតនឹងសេចក្ដីេំអាងទបឆំាងនឹងេំស�ដី  16  ★

ឈរបែហីម្ហីគុណ្មម្ California របស់បយហីង។ ឈរតប្ំងនរឹងការបរ ើសបអហីង។
ពលរដ្ឋ California យល់្ពមថា មេុស្ស្េប់របូសមេឹងទទួលបាេឱកាសណស្មហីគា្ន ណដហីម្
បហីណជាេជ័យ—ណោយមិេេិតអំពហីណភទ អាការៈខាងណ្រៅ ឬទហីកតេលាងតដលពួកណេបាេណកហីត។ 
ណយហីងយល់្ពមថា ្សតោហីេួរតតទទួលបាេ្បាក់ឈ្នលួដូចបុរស ថាកុមារោំងអស់ 
ណោយមិេេិតអំពហីសាវរា ឬពណ៌តស្ក េួរមាេលទភ្ាពចូលណរៀេណៅសាលាណរៀេល្អ។

អ្នក្បឆំ្ងណ្បហី្បាស់ភាសាណបាក្បាស់ណដហីម ហ្ីអះអាងថា ពួកណេខវល់អំពហីអោេតរបស់ 
California។ រាមការពិត វិ្ ហីសា្សតោរបស់ពួកណេេឹងោញណយហីងថយណ្កាយវញិណទ។

អាជហីវកម្មតដលជាកម្មសិទ្ិរបស់្សតោហី េិងអ្នកមាេពណ៌តស្ក បាេខាតបង់  
$1.1 ពាេ់លាេដុលាលា ររាល់ឆ្្នំ  ណោយសារកិច្សេយាចំណណញ្បាក់ណ្ចហីេ្តរូវបាេប្
រេល់ណៅឲ្យអ្នកមាេមួយ្ក រុមតូច។ ្សតោហីរកបាេ 80 ណសេ ណលហីទឹក្បាក់មួយដុលាលា រ 
ណ�ហីយ្សតោហីតដលមាេពណ៌តស្ក រកបាេកាេ់តតតិចជាងណេះណៅណទៀត។

វិ្ ហីតតមួយេត់ណដហីម ហ្ីណ វ្ហីឲ្យ California ណឆ្្ព ះណៅមុខេឺ អេុម័តណលហីសំណណហី ្បជាមតិ 16— 

ការព្ងហីកឱកាសណស្មហីគា្ន  ស្មាប់ការរមួគា្ន ្បឆំ្ងេឹងការណរ ើសណអហីងពូជសាសេ៍លក្ខណៈជា្បព័េ្។

តាមរយៈការអនុម័្បលហីសំបណហី  16 ពលរែ្ឋ California អាច៖
• ណោះ្សាយបាេរាល់ទ្មង់នេការណរ ើសណអហីង ការដកណចញឧបសេ្គចំណពាះឱកាសណស្មហីគា្ន
• ្បយុទ្្ បឆំ្ងេឹងការណរ ើសណអហីង្បាក់ឈ្នលួណោយសារណភទ
• ្្ដល់ឲ្យ្សតោហីមាេពណ៌តស្កេូវការដំណឡហីងមុខតំតណងណស្មហីគា្ន  េិងមុខតំតណងដឹកោំ
• ព្ងហីកអាជហីពេិងឱកាសការងារក្នុងវស័ិយវទិយាសា្សតោ េិងបណច្កវទិយាស្មាប់កុមារើ

California អាចចលូលរមួជាមួយរែ្ឋ 42 បផ្សងបទៀ្ក្នងុការចា្់វធិានការប ្្ព ះបៅរកឱកាសបសមហីគ្្ន  
សតរាប់តគប់គ្្ន  បោយការបបាះប ្្ន ្គំ្តទបលហីសំបណហី  16។
ក្នុងោមជាពលរដ្ឋ California ណយហីងឲ្យតនមលាណលហីភាពច្ម រុះ េិងភាព្តឹម្តរូវ ណយហីងដឹងថា 
ការបញប់្ការណរ ើសណអហីង េិងការណលហីកកម្ពស់សមភាពេឺជាកិច្ការ្តឹម្តរូវតដល្តរូវណ វ្ហី។
ក្នុងណពលមិេចបាស់លាស់នេជំងឺ COVID-19 ណយហីងអាចកសាងអោេត California តដ
ល ល្ាុះបញំ្្ងអំពហីេុណតនមលារបស់ណយហីងរាមរយៈ ការបបាះប ្្ន ្គំ្តទសំបណហី  16។
ទទួលបានព័្៌រានបដនថែមបៅ VoteYes0nProp16.org

E. TOBY BOYD, ្បធាេ
សមាេម្េរូបណ្ងៀេរដ្ឋ California

NORMA CHAVEZ-PETERSON, ោយក្បតិបតតោិ
ACLU េ ហ្ី San Diego េិង Imperial

DR. BERNICE A. KING, CEO
The Martin Luther King, Jr. Center

រដ្ឋសភា California ចង់ឲ្យបណញញ្ពាក្យសម្ដហីោំងណេះពហីរដ្ឋ្ម្មេុញញារដ្ឋណយហីង៖ 
“រែ្ឋមិនត្រូវបរ ើសបអហីងចំបោះ ឬផ្ដល់ការតបតពរឹ្ិ្លបមអៀងបៅរកមនុស្ស ឬតក រុមណាមួយ 
បោយសារដ្ជា្ិសាសន៍ បេទ ពណ៌សម្រុ ជា្ិពន្ធ ុឬតបេពកំបណហី ្បទ 
បៅបពលតប្ិប្ិ្ការការងារសាធារណៈ ការអប់រសំាធារណៈ ឬការចុះកិច្ចសនយាសាធារណៈ។”
កំុប វ្ហីែលូបចា្ន ះ! សលូមបបាះប ្្ន ្ តប្ំង។
ពាក្យោំងណោះ តដល្តរូវបាេអេុម័តណោយអ្នកណបាះណឆ្្ន ត California កាលពហីឆ្្នំ  1996 
ជាសំណណហី  209 េួរតតបេតោអេុវតតោណោយមឺុងម៉ាត់។ មាេតតការ្ប្ពឹតតោិចំណពាះមេុស្ស្េប់គា្ន
ណោយណស្មហីភាពបុ៉ណណាណ ះ ណទហីបរដ្ឋអាចមាេភាពច្ម រុះណកលាៀវកាលា  ក្នុងោមជារដ្ឋ California ណដហីម្
បហី្តឹម្តរូវស្មាប់មេុស្ស្េប់របូបាេ។

ការយកចបាប់បនះបចញ គឺជាការបបាះជំហានថយបតកាយ
ការណរ ើសណអហីង្បណភទណេះេឺពិសពុល។ វាេឹងបំតបកបំបាក់ពួកណយហីងណៅណពល តដលណយហី
ងកំពុង្តរូវការការរបួរមួគា្ន បំ្ុត។ អ្នកេណោបាយចង់ ្្ដល់ឲ្យណយហីងេូវការ្ប្ពឹតតោិល
ណម្អៀងណៅណលហី្ក រុម តដលពួកណេលណម្អៀងណៅរក។ ពួកណេេិតថា ពួកណេអាច “ជួសជុល” 
ការណរ ើសណអហីងពូជសាសេ៍កាលពហីអតហីតកាល ចំណពាះពូជសាសេ៍មួយចំេួេតូច េិង្សតោហី 
ណោយការណរ ើសណអហីង្បឆំ្ងេឹង បផ្សងបទៀ្ េិងបុរសតដលមិេមាេកំ�ុសអវហីមួយ។ កា
រោក់ទណ្ឌ កម្មចំណពាះមេុស្សឥតណោសេឹងបងករឲ្យមាេវដតោនេការអេ់ចិតតោមិេណចះចប់។ 
រានដ្ការបញ្ឈប់ការបរ ើសបអហីងបុ៉បណាណ ះ ដែលអាចបញ្ឈប់ការបរ ើសបអហីងបាន។
ជួយអ្នកដែលត្រូវការជំនួយពិ្តបាកែ
មិេតមេជេជាតិអាណមរកិអាសុហី ឬតស្កសសុទត្តមាេភ័ពវវាសោណោះណទ។ 
មិេតមេ្េប់ឡាទហីេ ឬតស្កណ ្្ម  សុទត្តោញ់ណ្បៀបណេណោះណទ។ រដ្ឋរបស់ណយហីងមាេបុរស 
េិង្សតោហីណជាេជ័យមកពហី្េប់ពូជសាសេ៍ េិង្េប់ជាតិពេុ្។ ចូរណយហីងកំុឲ្យ្ជាបចូលេូវការណរ ើ
សណអហីង តដលថា ្សតោហីមិេអាចណ វ្ហីបាេ លុះ្រាតត ្្ដល់អាទិភាពពិណសសដល់ពួកណេ។

ទេឹ្មណេះ រដ្ឋរបស់ណយហីងក៏មាេបុរស េិង្សតោហី—្េប់ជាតិសាសេ៍ េិងជាតិពេុ្—តដល
អាចណ្បហីការស្មាកបេតោិចតថមណទៀត។ ចបាប់បចុ្ប្េ្នអេុញ្ញា តឲ្យមាេ “វធិាេការវជិ្ជមាេ” 
្បណភទណេះ ឲ្យតតវាមិេបងករការណរ ើសណអហីង ឬ ្្ដល់ការ្ប្ពឹតលណម្អៀងណោយសារពូជសាសេ៍ 
ណភទ ពណ៌សម្ុរ ជាតិពេុ្ ឬ្បភពកំណណហី ត។ ឧោ�រណ៍ សាកលវទិយាល័យរដ្ឋអាច ្្ដល់
ការជួយគំា្ទដល់សិស្ស មកពហី្េរួសារចំណូលោប ឬសិស្សតដលជាសមាជិក្េរួសារដំបូង
ចូលណរៀេណៅមហាវទិយាល័យ។ រដ្ឋអាចជួយអាជហីវកម្មខា្ន តតូចតដលបាេោប់ណ ្្ដហីមណោយអ្នក
មាេចំណូលោប ឬជួយអ្នកមាេចំណូលោបណដហីម ហ្ីមាេឱកាសការងារ។

បុ៉តេតោ្បសិេណបហីពាក្យោំងណេះ ណចញមកពហី្ម្មេុញញានេរដ្ឋណយហីង ណោះសាកលវទិយាល័យ 
California េឹងមាេណសរើភាពក្នុងការ ្្ដល់ឲ្យកូេណមធាវើ្ ូរធារេូវភាពលណម្អៀងស្មាប់ការចូ
លណរៀេ មុេកូេ្សហីអ្នកចំការណោយសារគាត់មកពហី្ក រុមអ្នកតដលមិេមាេ “មាេណេសា្គ ល់” ។ 
បោះគឺអយុ្ិ្្ម៌។
ផ្ដល់ការសតរាកែល់អ្នកបង់ពន្ធ
មុេណពលមាេសំណណហី  209, រដ្ឋ California េិងរោ្ឋ ភិបាលក្នុងមូលោ្ឋ េជាណ្ចហីេ
មាេការោិ្ិបណតយ្យតដលចំណាយ្បាក់ណ្ចហីេ តដល្តរូវមាេការ្ប្ពឹតតោិលណម្អៀង 
ណៅក្នុងការចុះកិច្សេយាសាធារណៈ អា្ស័យណលហីពូជសាសេ៍ ណភទ 
ឬជាតិពេុ្របស់ម្ាស់អាជហីវកម្ម។ អ្នកណដញនថលាមាេលក្ខណសម្តតោិេិង ្្ដល់តនមលាោបបំ្ុត 
អាច្តរូវបាេបដិណស្។ ការសិកសាណោយ្ប រុង្បយ័ត្ន ណោយមាេការ្តរួតពិេិត្យណោយក្
រមុការងារ ណ វ្ហីណឡហីងណោយអ្នកណសដ្ឋកិច្សាកលវទិយាល័យ California បាេរកណ�ហីញថា 
កិច្សេយា CalTrans ្េប់្េងណោយសំណណហី  209 បាេជួយសណ្ងា្គ ះ 5.6% 
ណលហីកិច្សេយាមិេតមេ 209 ក្នុងរយៈណពលពហីរឆ្្នំ ណ្កាយណពលវាចូលជា្រមាេ។ ្បសិេណបហី
ការសេ្ំស្បាក់ស្មាប់កិច្សេយារោ្ឋ ភិបាលណ្្សងណទៀត េឺណៅជិតណោះ ការដកណចញមា្រា
្ម្មេុញញាណេះអាចណ វ្ហីឲ្យអ្នកបង់ពេ្្តរូវបង់ បតចហីនោន់លានែុល្ារ។
សិទ្ធិបសមហីគ្្ន គឺជាមលូលោ្ឋ នតគរឹះ
ការហាមឃាត់ការ្ប្ពឹតតោិលណម្អៀងណោយសារពូជសាសេ៍ ណភទ ពណ៌សម្ុរ ជាតិពេុ្ 
ឬ្បភពកំណត់ េឺជាត ្្នកដ៏សំខាេ់នេជំណេឿរបស់អាណមរកិ។ វាណៅទហីណោះ ណៅក្នុង្ម្មេុញញា
របស់ណយហីងស្មាប់ណយហីងោំងអស់គា្ន ។...  ជំោេ់ណេះ េិងស្មាប់ជំោេ់ណ្កាយណទៀត។ 
កំុបបាះបង់វាបចាល។ 
សូមណបាះណឆ្្ន ត ្បឆំ្ង។
WARD CONNERLY, ្បធាេ
ពលរដ្ឋណៅរដ្ឋ California ស្មាប់សិទ្ិណស្មហីគា្ន
GAIL HERIOT, សា្សាតោ ោរ្យចបាប់
BETTY TOM CHU, អតហីតស្នងការកំតណ្ម្មេុញញា California


