សំណ�ើ

16

អនុញ្ញាតឲ្យមានចម្ រុះភាព ជាកត្តា មួយក្ងការសម្រេចចិ
ត ្តល�ើការងាររដ្ឋ
នុ
ការអប់រំ និងការសម្រេចចិត ្តធ្ើកា
វ រសម្រេចចិត ្តធ្ើកវ ច
្ច ន្យា ។
ិ ស
វ ិសោធនកមកា
្ម រផ្តល់រដ្ឋធមន្ម ញ
ុ ្ញនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ ។

★ សេចក្ស
ដី ំអាងគាំទ្រសំណ�ើ 16 ★

គាំទ្រល�ើសំ ណ�ើ 16 មានន័ យថាឱកាសស្មើគ្នា សម្រាប់ ពលរដ្ឋទាំងអស់ រស់ នៅរដ្ឋ
California ។

យ�ើងទាំងអស់ គ្នា សមនឹ ងទទួលបានឱកាសស្មើៗគ្នា ដ�ើម្បីរក
ី ចម្រើនជាមួយនឹ ងប្រាក់
ឈ្នួលសមរម្យ ការងារល្អ និងសាលារ�ៀនដែលមានគុណភាព។
ទោះបី រស់ នៅក្នុងរដ្ឋដែលមានភាពចម្រុះបំ ផុតនៅក្នុងប្រទេស ប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែត្រូវ
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បានប្រឈមយ៉ា ងខ្ំលា ងខាងផ្នែកអចលនទ្រព្យ និ ងអំ ណាចនៅក្នុងរដ្ឋ California ។
ទោះបី ជាស្រ្តី ជាពិសេសស្រ្តីដែលមានពណ៌សម្បុរផ្សេង កំពុងធ្វើការនៅជួរមុខដ�ើម្បីឆ្លើ
យតបនឹ ងជំ ងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែពួកគេមិ នបានទទួលរង្វាន់ ចំពោះការលះបង់ របស់ ពួកគេ
ឡ�ើយ។ ស្រ្តីគួរតែមានឱកាសជោគជ័ យដូចបុរសដែរ។

បច្ចុប្បន្ន កិច្ចសន្យាសាធារណៈស្ទើរតែទាំងអស់  និងការងារពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសន្យា
នោះ បានទៅល�ើក្ រុមហ៊ុនធំៗ ដែលដំ ណ�ើ រការដោយបុរសស្បែកសវ ័យចំណាស់ ។

ស្រ្តីស្បែកសរកប្រាក់បាន 80¢ នៅល�ើប្រាក់ដុល្លារ។ គម្លាតប្រាក់ឈល
្នួ គឺកាន់ តែអាក្រក់ថែម
ទ�ៀតសម្រាប់ ស្រ្តីដែលមានពណ៌ស្បែក និ ងម្ដា យទោល។ ជាលទ្ធផល មនុស្សលំ ដាប់ ខ្ពស់មួ
ិ ។
យក្ រុមតូចអាចប្រមូលផ្ដុំបានអចលនទ្រព្យទាំងអស់ ជាជាងវិនិយោគមកក្នុងសហគមន៍ វញ
សំ ណ�ើ 16 ប�ើកចំ ហឱកាសកិច្ចសន្យាសម្រាប់ ស្រ្តី មនុស្សដែលមានពណ៌ស្បែក។
យ�ើងដឹ ងថាអាជី វកម្មខ្នា តតូចគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ យ�ើ ង។

ប៉ុន្តែអាជី វកម្មនៅតាមផ្លូវធំ ៗ ដែលជាកម្មសិទធិរ្ បស់ ស្រ្តីនិងមនុស្សដែលមានព

ណ៌សម្បុរ បានបាត់បង់ ជាង $1,100,000,000 នៅក្នុងកិច្ចសន្យារដ្ឋា ភិបាល
រ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ដោយសារតែច្បាប់

បច្ចុប្បន្ន។ យ�ើងត្រូវគាំទ្រអាជី វកម្មខ្នា តតូចទាំងនោះ ជាពិសេសនៅពេល
ិ ដោយសារជំ ងឺ COVID-19 ។ ទ្រព្យសម្បត្តិនឹ ងត្រូវបានវិនិយោគម
យ�ើងកសាងឡ�ើងវញ
កក្នុងសហគមន៍ យ�ើ ងវិញ។

គាំទ្រល�ើសំ ណ�ើ 16 ជួយកសាងរដ្ឋ California ឲ្យកាន់ តែខ្ំលា ងឡ�ើងវិញ ជាមួយនឹ ងឱកា
សត្រឹមត្រូវសម្រាប់ គ្រប់ គ្នា ។
គាំទ្រល�ើសំ ណ�ើ 16 មានន័ យថា៖

• ការគាំទ្រស្រ្តី និ ងស្រ្តីមានសម្បុរស្បែក ដែលបម្រើការងារយ៉ា ងល�ើសលុប
ក្នុងនាមជាអ្នកថែទាំចាំបាច់ ឬបុគ្គលិកជួរមុខក្នុងពេលមានជំ ងឺ COVID-19

• ការពង្រីកលទ្ធភាពទទួលបានប្រាក់ឈល
្នួ រឹងមាំ ការងារល្អ និងសាលារ�ៀនមានគុណ
ភាពសម្រាប់ ពលរដ្ឋទាំងអស់ រស់ នៅរដ្ឋ California ដោយមិ នគិតអំ ពីភេទ ពូជសាសន៍
ឬជាតិពន្ធុ
• ការបង្កើតឱកាសសម្រាប់ ស្រ្តី និងមនុស្សដែលមានពណ៌ស្បែកឲ្យទទួលបានកិច្ចសន្យា
សាធារណៈ ដែលពួកយ�ើងគួរទទួលបាន។

• ការកែលម្អលទ្ធភាពទទួលបានការអប់ រប្រ
ំ កបដោយគុណភាព ទាំងសាលារ�ៀនមត្តេយ្យ
រហូតដល់ ថ្នា ក់ទី 12 និ ងឧត្តមសិ ក្សា សម្រាប់ កូនៗទាំងអស់ ដែលរស់ នៅក្នុងរដ្ឋ របស់ រដ្ឋ
California
ិ នការបង្កា រការរ�ើសអ�ើង និ ងធានានូវឱកាសស្មើគ្នា សម្រាប់ ទាំងអស់ គ្នា
• ការចាត់វធា
• ការកសាងឡ�ើងវិញសេដ្ឋកិច្ចដែលប្រព្រឹតចំ ពោះមនុស្សគ្រប់ រ ូបស្មើៗគ្នា
• ការវិនិយោគទ្រព្យសម្បត្តិចូលមកក្នុងសហគមន៍ យ�ើ ង ជាជាងបន្តអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកមាន
កាន់ តែមានស្តុកស្តំឡ�ើង
• ច្បាប់ រង
ឹ មាំដែលប្រឆាំងនឹ ងការរ�ើងអ�ើងនៅតែមានបន្តអានុភាព
• កូតានៅតែត្រូវបានហាមឃាត់
យ�ើងរស់ នៅពាក់កណ្ដា លពេលវេលាប្រវត្តិសាស្រ្តមិ នគួរឲ្យជ�ឿ។ នៅក្នុងឆ្ំនា 2020
ិ នការប្រឆាំងនឹ ង
យ�ើងបានឃ�ើញពលរដ្ឋ California ច្រើនពុំដែលធ្លាប់ ជួបប្រទះ ចាត់វធា
ការរ�ើសអ�ើងពូជសាសន៍ ជាប្រព័ន្ធ និងបញ្ចេញសំ ឡេងគាំទ្រសម្រាប់ ការផ្លាស់ ប្ដូរពិត
ប្រាកដ។

ទន្ទឹមនឹ ងនេះដែរ គុណតម្លៃរ ួមរបស់ យ�ើ ងត្រូវបានវាយប្រហារដោយគោលនយោបាយរដ្ឋ
បាលរបស់ លោក Trump ។ យ�ើងកំពុងឃ�ើញការក�ើនឡ�ើងនៃការរ�ើសអ�ើងប�ើក
ចំ ហ៖ ជនលំ ដាប់ ខ្ពស់ស្បែកសដ�ើរល្បាត ការថ្កោ លទោសរាល់ ថ្ងៃ
ល�ើជនអន្តោប្រវេសន៍ ឡាទីន ជនស្បែកខ្មៅត្រូវបានបាញ់ នៅតាមផ្លូវ បទឧក្រិដ្ឋនៃការស្អ
ប់ ខ្ពើបប្រឆាំងជនជាតិអាស៊ីកំពុងក�ើនឡ�ើងសិ ទធិនា
្ រីកំពុងរងការវាយប្រហារ ហ�ើយជំ ងឺ

COVID-19 កំពុងបង្កការឈឺ ចាប់ ដល់ សហគមន៍ ជនជាតិដ�ើ ម។

ិ នការដ�ើម្បីរ ុញច្រា
តាមរយៈការបោះឆ្នោ តគាំទ្រល�ើសំ ណ�ើ 16, ពលរដ្ឋ California អាចចាត់វធា
នប្រឆាំងនឹ ងរប�ៀបវារៈប្រកាន់ ពូជសាសន៍ របស់ រដ្ឋបាលលោក Trump វិញ។

ិ នការរ ុញច្រាន
តាមរយៈការបោះឆ្នោ តគាំទ្រល�ើសំ ណ�ើ 16, ពលរដ្ឋ California អាចចាត់វធា
ប្រឆាំងនឹ ងការប្រកាន់ ពូជសាសន៍ ការប្រកាន់ ភេទ និ ងបង្កើតរដ្ឋដែលកាន់ តែត្រឹមត្រូវ និ ងយុត្តិ
ធម៌ សម្រាប់ គ្រប់ គ្នា វិញ។
ឱកាសស្មើគ្នាគឺសំខាន់ ណាស់ ។ គាំទ្រល�ើសំ ណ�ើ 16 ។

VoteYesOnProp16.org
CAROL MOON GOLDBERG, ប្រធាន
សម្ព័ន្ធអ្នកបោះឆ្នោ តស្ត្រីនៃរដ្ឋ California

THOMAS A. SAENZ, ប្រធាន
មូលនិ ធិការងារផ្នែកច្បាប់ មិ៉ចស៊ីកូអាមេរិក និ ងការអប់ រំ
EVA PATERSON, ប្រធាន
សង្គមយុត្តិធម៌ សមភាព

★ ការតបតនឹងសេចក្ស
ដី ំអាងគាំទ្រសំណ�ើ 16 ★
TOM CAMPBELL: “សំ ណ�ើនេះនឹ ងអនុញ្ញាតឲ្យសាកលវិទ្យាល័ យរដ្ឋនៅរដ្ឋ California
ទុកសិ ស្សចោលនៅខាងក្រៅ ដោយសារតែពូជសាសន៍ របស់ ពួកគេ ដ�ើម្បីសិស្សដែល
មានពូជសាសន៍ ផ្សេងទ�ៀត អាចចូលរ�ៀន។ នោះគឺខុសច្បាប់  នាពេលបច្ចុប្បន្ន។
សាលាពាណិជ្ជកម្ម Berkeley ត្រូវបានគេធ្វើចំណាត់អាត្រា ថាស្ថិតនៅក្នុងចំ ណោ
មសាលារ�ៀនល្អបំផុត សម្រាប់ ការជ្រើសរ�ើសយកសិ ស្សជនជាតិភាគតិចមកធ្វើការ
ហ�ើយយ�ើងមិ នដែលប្រើប្រាស់ ពូជសាសន៍ ទេ។ យ�ើងក៏មិនមានការលម្អៀងទៅរកកូន
ម្ចា ស់ ជំនួយអតីតសិ ស្ស ឬអ្នកនយោបាយដែរ។ យ�ើងផ្តោតែល�ើលក្ខណៈសម្បត្តិតែប៉ុណ្
ណោះ។ នោះជារប�ៀបដែលយ�ើងគួរបន្តអនុវត្ត។ (ខ្ញុំមិនលម្អៀងទៅរកបក្សប្រជាធិ បតេយ្យ
ឬសាធារណៈរដ្ឋទេ។)”
ី ិ ទធិព
LEO TERRELL: “ខ្ញុំជាមនុស្សប្ រុសស្បែកខ្មៅ មេធាវស
្ លរដ្ឋអស់ រយៈពេល 30 ឆ្ំនា
ិ ឥឡូវនេះខ្ញុំឯករាជ្យ។ សំ ណ�ើ 16 គឺជាការបោកប្រាស់ 
ជាអ្នកប្រជាធិ បតេយ្យអស់ មួយជី វត
ដ�ើម្បីប្រើប្រាស់ លុយរដ្ឋា ភិបាល ដ�ើម្បីផ្ដល់ប្រយោជន៍ ដល់ អ្នកចុះកិច្ចសន្យាកម្រិតខ្ពស់
ដែលមានទំនាក់ទំនងផ្នែកនយោបាយ ដែលគួរតែជា ‘មនុស្សមួយក្ រុមតូច’ ឬដែលជួល
‘មនុស្សមួយក្ រុមតូច’ ជាច្រកចេញ។ អ្នកបង់ ពន្ធត្រូវបានប្រើជាឈ្នាន់ ។ ទន្ទឹមនេះ
យ�ើងពិតជាមិ នត្វរូ ការលម្អៀងទៅរកពូជសាសន៍ មួយទេ នៅក្នុងការងាររដ្ឋា ភិបាល
ការដំ ឡ�ើងឋានៈ ឬការបញ្ឈប់ ពីការងារ។ ហ�ើយសម្រាប់ ការអប់ រំ ចូរយ�ើងជួយអ្នកដែលត្រូវ
ការការអប់ រ ទ
ំ ោះជាជាតិសាសន៍ អ្វីក៏ដោយ!”

28 | ទឡក
្ហី រណ៍

KALI FONTANILLA: “ឳពុករបស់ ខញុំគ
្ ឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍ មកពីចាមី កា ប៉ុន្តែត្វរូ បានចិ
ញ្ចឹមនៅក្នុងភាពក្រីក្រ ដោយម្ដា យមេម៉ា យរបស់ ខញុំ្។ ប្ដីរបស់ ខញុំគ
្ ឺជាជនជាតិមិកស៊ីកូ/ពែ
តូរកា
ី ៖ យ�ើងមានមោទនភាពដែលមានជាតិសាសន៍ ចម្រុះ។ ជាសិ ស្សនៅសាកលវិទ្យាល័ យ
California ដែលមានបរិញ្ញាបត្រច្រើនដោយកិត្តិយស ខ្ញុំបានបង្រៀនសិ ស្សស្បែកខ្មៅនៅ
Compton ហ�ើយឥឡូវខ្ញុំជួយសិ ស្សឡាទីនឲ្យចូលរ�ៀននៅ UC ដោយសារលក្ខណសម្បត្តិ 
(ដូចខ្ញុំដែរ) មិ នមែនដោយសារកូតាទេ! សំ ណ�ើ 16 ដែលជាជំ ហានថយក្រោយយ៉ា ងធំ
នឹ ងប៉ ះពាល់ ដល់ សិស្សទាំងអស់  ដែលយ�ើងចង់ ជួយ។ មិ នចាំបាច់ បន្ទា បស្តង់ដារទេ! ខ្ញុំចូល
ិ K–12 ។
ចិ ត្តការបង្រៀនប៉ុន្តែសំ ណ�ើ 16 នឹ ងរំខានដល់ កម្មវធី 
កុំបំបែកបំ បាក់ពួកយ�ើង។ បង្រួបបង្រួមពួកយ�ើង។ បោះឆ្នោតជំ ទាស់ !
TOM CAMPBELL, អតីតព្រឹទ្ធបុរស
Haas School of Business, University of California, Berkeley
LEO TERRELL, មេធាវីសិទធិព
្ លរដ្ឋ

KALI FONTANILLA, គ្រូបង្រៀននៅសាលារដ្ឋ

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

អនុញ្ញាតឲ្យមានចម្ រុះភាព ជាកត្តា មួយក្ងការសម្រេចចិ
ត ្តល�ើការងាររដ្ឋ
នុ
ការអប់រំ និងការសម្រេចចិត ្តធ្ើកា
វ រសម្រេចចិត ្តធ្ើកវ ច
្ច ន្យា ។
ិ ស
វ ិសោធនកមកា
្ម រផ្តល់រដ្ឋធមន្ម ញ
ុ ្ញនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ ។

★ សេចក្ស
ដី ំអាងប្រឆាំងសំណ�ើ 16 ★
រដ្ឋសភា California ចង់ ឲ្យបញ្ចេញពាក្យសម្ដីទាំងនេះពីរដ្ឋធម្មនុញរ្ញ ដ្ឋយ�ើ ង៖

“រដ្ឋមិនត្រូវរ�ើសអ�ើងចំ ពោះ ឬផ្ដល់ការប្រព្រឹតតិ្លម្អៀងទៅរកមនុស្ស ឬក្ រុមណាមួយ
ដោយសារតែជាតិសាសន៍ ភេទ ពណ៌សម្របុ ជាតិពន្ធុ ឬប្រភពកំណ�ើតទេ

នៅពេលប្រតិបត្តិការការងារសាធារណៈ ការអប់ រសា
ំ ធារណៈ ឬការចុះកិច្ចសន្យាសាធារណៈ។”

កុំធ្វើដូច្នោះ! សូមបោះឆ្នោត ប្រឆាំង។

ពាក្យទាំងនោះ ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោ ត California កាលពីឆ្ំនា 1996

ជាសំ ណ�ើ 209 គួរតែបន្តអនុវត្តដោយម៉ឺងម៉ា ត់។ មានតែការប្រព្រឹត្តិចំពោះមនុស្សគ្រប់ គ្នា

ដោយស្មើភាពប៉ុណ្ណោះ ទ�ើបរដ្ឋអាចមានភាពចម្រុះក្លៀវក្លា ក្នុងនាមជារដ្ឋ California ដ�ើម្

បីត្រឹមត្រូវសម្រាប់ មនុស្សគ្រប់ រ ូបបាន។

ការយកច្បាប់ នេះចេញ គឺជាការបោះជំ ហានថយក្រោយ

ការរ�ើសអ�ើងប្រភេទនេះគឺពិសពុល។ វានឹ ងបំ បែកបំ បាក់ពួកយ�ើងនៅពេល ដែលយ�ើ
ងកំពុងត្រូវការការរ ួបរ ួមគ្នា បំ ផុត។ អ្នកនយោបាយចង់ ផ្ដល់ឲ្យយ�ើងនូវការប្រព្រឹត្តិល

ម្អៀងទៅល�ើក្ រុម ដែលពួកគេលម្អៀងទៅរក។ ពួកគេគិតថា ពួកគេអាច “ជួសជុល”

ការរ�ើសអ�ើងពូជសាសន៍ កាលពីអតីតកាល ចំ ពោះពូជសាសន៍ មួយចំ នួនតូច និ ងស្រ្តី 
ដោយការរ�ើសអ�ើងប្រឆាំងនឹ ង ផ្សេងទ�ៀត និ ងបុរសដែលមិ នមានកំហុសអ្វី មួយ។ កា

រដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះមនុស្សឥតទោសនឹ ងបង្ករឲ្យមានវដ្តនៃការអន់ ចិត្តមិនចេះចប់ ។

មានតែការបញ្ឈប់ ការរ�ើសអ�ើងប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចបញ្ឈប់ ការរ�ើសអ�ើងបាន។
ជួយអ្នកដែលត្រូវការជំ នួយពិតប្រាកដ

មិ នមែនជនជាតិអាមេរិកអាស៊ី ឬស្បែកសសុទត្ធ ែមានភ័ព្វវាសនានោះទេ។

មិ នមែនគ្រប់ ឡាទីន ឬស្បែកខ្មៅ សុទត្ធ ែចាញ់ ប្រៀបគេនោះទេ។ រដ្ឋរបស់ យ�ើ ងមានបុរស

និ ងស្រ្តីជោគជ័ យមកពីគ្រប់ ពូជសាសន៍  និងគ្រប់ ជាតិពន្ធុ។ ចូរយ�ើងកុំឲ្យជ្រាបចូលនូវការរ�ើ
សអ�ើង ដែលថា ស្រ្តីមិ នអាចធ្វើបាន លុះត្រាតែផ្ដល់អាទិភាពពិសេសដល់ ពួកគេ។

ទន្ទឹមនេះ រដ្ឋរបស់ យ�ើ ងក៏មានបុរស និ ងស្រ្តី—គ្រប់ ជាតិសាសន៍  និងជាតិពន្ធុ—ដែល
អាចប្រើការសម្រាកបន្តិចថែមទ�ៀត។ ច្បាប់ បច្ចុប្បន្នអនុញ្ញាតឲ្យមាន “វិធានការវិជ្ជមាន”

ប្រភេទនេះ ឲ្យតែវាមិ នបង្ករការរ�ើសអ�ើង ឬផ្ដល់ការប្រព្រឹតលម្អៀងដោយសារពូជសាសន៍

សំណ�ើ

16

ប៉ុន្តែប្រសិ នប�ើ ពាក្យទាំងនេះ ចេញមកពីធម្មនុញន្ញ ៃរដ្ឋយ�ើ ង នោះសាកលវិទ្យាល័ យ
California នឹ ងមានសេរីភាពក្នុងការផ្ដល់ឲ្យកូនមេធាវីធូរធារនូវភាពលម្អៀងសម្រាប់ ការចូ
លរ�ៀន មុនកូនស្រី អ្នកចំ ការដោយសារគាត់មកពីក្ រុមអ្នកដែលមិ នមាន “មានគេស្គា ល់ ” ។
នោះគឺអយុតតិធ
្ ម៌ ។

ផ្ដល់ការសម្រាកដល់ អ្នកបង់ ពន្ធ

មុនពេលមានសំ ណ�ើ 209, រដ្ឋ California និ ងរដ្ឋា ភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានជាច្រើន
មានការិយាធិបតេយ្យដែលចំ ណាយប្រាក់ច្រើន ដែលត្រូវមានការប្រព្រឹត្តិលម្អៀង
នៅក្នុងការចុះកិច្ចសន្យាសាធារណៈ អាស្រ័យល�ើពូជសាសន៍  ភេទ
ឬជាតិពន្ធុរបស់ ម្ចា ស់ អាជី វកម្ម។ អ្នកដេញថ្លៃមានលក្ខណសម្បត្តិនិ ងផ្ដល់តម្លៃទាបបំ ផុត
អាចត្រូវបានបដិ សេធ។ ការសិ ក្សាដោយប្ រុងប្រយ័ ត្ន ដោយមានការត្រួតពិនិត្យដោយក្
រ ុមការងារ ធ្វើឡ�ើងដោយអ្នកសេដ្ឋកិច្ចសាកលវិទ្យាល័ យ California បានរកឃ�ើញថា
កិច្ចសន្យា CalTrans គ្រប់ គ្រងដោយសំ ណ�ើ 209 បានជួយសង្រ្គោះ 5.6%
ល�ើកិច្ចសន្យាមិ នមែន 209 ក្នុងរយៈពេលពីរឆ្ំនា ក្រោយពេលវាចូលជាធរមាន។ ប្រសិ នប�ើ
ការសន្សំប្រាក់សម្រាប់ កិច្ចសន្យារដ្ឋា ភិបាលផ្សេងទ�ៀត គឺនៅជិ តនោះ ការដកចេញមាត្រា
ធម្មនុញ្ញនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកបង់ ពន្ធត្រូវបង់ ច្រើនពាន់ លានដុល្លា រ។

សិ ទ្ធិស្មើគ្នាគឺជាមូលដ្ឋា នគ្រឹះ

ការហាមឃាត់ការប្រព្រឹត្តិលម្អៀងដោយសារពូជសាសន៍  ភេទ ពណ៌សម្បុរ ជាតិពន្ធុ 
ឬប្រភពកំណត់ គឺជាផ្នែកដ៏ សំខាន់ នៃជំ ន�ឿរបស់ អាមេរិក។ វានៅទីនោះ នៅក្នុងធម្មនុញ្ញ
របស់ យ�ើ ងសម្រាប់ យ�ើ ងទាំងអស់ គ្នា ។... ជំ នាន់នេះ និ ងសម្រាប់ ជំនាន់ក្រោយទ�ៀត។
កុំបោះបង់ វាចោល។

សូមបោះឆ្នោ ត ប្រឆាំង។

WARD CONNERLY, ប្រធាន
ពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ California សម្រាប់ សិទធិស្មើគ្នា
្
GAIL HERIOT, សាស្រ្តាចារ្យច្បាប់

BETTY TOM CHU, អតីតស្នងការកំណែធម្មនុញ្ញ California

ភេទ ពណ៌សម្បុរ ជាតិពន្ធុ ឬប្រភពកំណ�ើ ត។ ឧទាហរណ៍ សាកលវិទ្យាល័ យរដ្ឋអាចផ្ដល់

ការជួយគាំទ្រដល់ សិស្ស មកពីគ្រួសារចំ ណូលទាប ឬសិ ស្សដែលជាសមាជិ កគ្រួសារដំ បូង

ចូលរ�ៀននៅមហាវិទ្យាល័ យ។ រដ្ឋអាចជួយអាជី វកម្មខ្នា តតូចដែលបានចាប់ ផ្ដើមដោយអ្នក
មានចំ ណូលទាប ឬជួយអ្នកមានចំ ណូលទាបដ�ើម្បីមានឱកាសការងារ។

★ ការតបតនឹងសេចក្ស
ដី ំអាងប្រឆាំងនឹងសំណ�ើ 16 ★
ឈរដ�ើម្បីគុណតម្លៃ California របស់ យ�ើ ង។ ឈរប្រឆាំងនឹ ងការរ�ើសអ�ើង។

ពលរដ្ឋ California យល់ ព្រមថា មនុស្សគ្រប់ រ ូបសមនឹ ងទទួលបានឱកាសស្មើគ្នាដ�ើម្

បីជោគជ័ យ—ដោយមិ នគិតអំ ពីភេទ អាការៈខាងក្រៅ ឬទីកន្លែងដែលពួកគេបានក�ើត។
យ�ើងយល់ ព្រមថា ស្រ្តីគួរតែទទួលបានប្រាក់ឈល
្នួ ដូចបុរស ថាកុមារទាំងអស់

ដោយមិ នគិតអំ ពីសាវតា ឬពណ៌ស្បែក គួរមានលទ្ធភាពចូលរ�ៀននៅសាលារ�ៀនល្អ។
អ្នកប្រឆាំងប្រើប្រាស់ ភាសាបោកប្រាស់ ដ�ើ ម្បីអះអាងថា ពួកគេខ្វល់អំពីអនាគតរបស់
California។ តាមការពិត វិធី សាស្រ្តរបស់ ពួកគេនឹ ងទាញយ�ើងថយក្រោយវិញទេ។
អាជី វកម្មដែលជាកម្មសិទធិរ្ បស់ ស្រ្តី និងអ្នកមានពណ៌ស្បែក បានខាតបង់

$1.1 ពាន់ លានដុល្លាររាល់ ឆ្ំនា  ដោយសារកិច្ចសន្យាចំ ណេញប្រាក់ច្រើនត្រូវបានប្
រគល់ ទៅឲ្យអ្នកមានមួយក្ រុមតូច។ ស្រ្តីរកបាន 80 សេន ល�ើទឹកប្រាក់មួយដុល្លារ
ហ�ើយស្រ្តីដែលមានពណ៌ស្បែក រកបានកាន់ តែតិចជាងនេះទៅទ�ៀត។

វិធី តែមួយគត់ដ�ើ ម្បីធ្ើ វឲ្យ California ឆ្ពោះទៅមុខគឺ អនុម័តល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិ 16—

ិ នការឆ្ពោះទៅរកឱកាសស្មើគ្នា
California អាចចូលរ ួមជាមួយរដ្ឋ 42 ផ្សេងទ�ៀតក្នុងការចាត់វធា
សម្រាប់ គ្រប់ គ្នា ដោយការបោះឆ្នោតគាំទ្រល�ើសំណ�ើ 16។
ក្នុងនាមជាពលរដ្ឋ California យ�ើងឲ្យតម្លៃល�ើភាពចម្រុះ និ ងភាពត្រឹមត្រូវ យ�ើងដឹ ងថា
ការបញ្ចប់ការរ�ើសអ�ើង និ ងការល�ើកកម្ពស់សមភាពគឺជាកិច្ចការត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើ។
ក្នុងពេលមិ នច្បាស់ លាស់ នៃជំ ងឺ COVID-19 យ�ើងអាចកសាងអនាគត California ដែ
លឆ្លុះបញ្ំ ចា ងអំ ពីគុណតម្លៃរបស់ យ�ើ ងតាមរយៈ ការបោះឆ្នោតគាំទ្រសំ ណ�ើ 16។

ទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមនៅ VoteYes0nProp16.org
E. TOBY BOYD, ប្រធាន
សមាគមគ្រូបង្រៀនរដ្ឋ California

NORMA CHAVEZ-PETERSON, នាយកប្រតិបត្តិ
ACLU នធី San Diego និ ង Imperial
DR. BERNICE A. KING, CEO
The Martin Luther King, Jr. Center

ការពង្រីកឱកាសស្មើគ្នា សម្រាប់ ការរ ួមគ្នាប្រឆាំងនឹ ងការរ�ើសអ�ើងពូជសាសន៍ លក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ។

តាមរយៈការអនុម័តល�ើ សំ ណ�ើ 16 ពលរដ្ឋ California អាច៖

• ដោះស្រាយបានរាល់ ទម្រង់ នៃការរ�ើសអ�ើង ការដកចេញឧបសគ្គចំពោះឱកាសស្មើគ្នា

• ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹ ងការរ�ើសអ�ើងប្រាក់ឈល
្នួ ដោយសារភេទ

• ផ្ដល់ឲ្យស្រ្តីមានពណ៌ស្បែកនូវការដំ ឡ�ើងមុខតំណែងស្មើគ្នា និ ងមុខតំណែងដឹ កនាំ

• ពង្រីកអាជី ពនិ ងឱកាសការងារក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្រ្ត និ ងបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ កុមារី

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

ទឡក
្ហី រណ៍
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