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32 | ទឡ្ហីករណ៍	 ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានបបាះពមុ្ពបៅបលហីទពំរ័បនះ គជឺាទស្សនៈរបសអ់្នកនពិន្ធ ប�ហីយមិនត្ រូវបានពនិិ្ ្យរកភាពត្រឹមត្ រូវបោយភា្ន កង់ារផ្លូវការណាមយួបទ។ 

សបំណហី ស្តា រសទិិ ្ធបែហីម្ហីបបាះប ្្ន ្ បន្ទា ប់ពហីរចួផុ្ ពហីការជាប់ពន្ធន្គារ ។ 
វបិស្ធនកម្មរែ្ឋធម្មនញុ ្ញនហ្ី បិញ ្្ញ តា ិ។17

★  សេចក្ដីេំអាងគំាទ្រេំស�ដី ទ្រជាមត ិ17  ★

★  ការត្រតនឹងសេចក្ដីេំអាងគំាទ្រេំស�ដី ទ្រជាមត ិ17  ★

អ្នកជំទាស់អះអាងថាសំណណហី ប្រជាមតិ	17	នឹងស្ដា រទណិ្តប្រហ្មទណ្ឲ្យ
មានសិទ្ិណោះណ ្្ន តវញិ“ណៅណ្រល្រញ្ច្់រការជា្់រ្រន្នាគាររ្រស់្ួរកណេ។”	
ណនះជាការខុស។
ការ្ិរតេឺ៖	ណៅ	California,	ការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្េឺជាល ្្នក
បស្រច្បា្់រននការជា្់រ្រន្នាគារ	ណហហីយទណិ្តបតរូវលត្រញ្ច្់រការណោះលលង
ណោយមានលក្ខខណ្ណោយណជាេជ័យ	ណៅណ្រលណោះលលង្រហីការកាត់ណទាស	
ណ�ហីម ហ្ីឲ្យការជា្់រ្រន្នាគារោនច្្់រ	ណហហីយអាច្ស្ដា រសិទ្ិណោះណ ្្ន តណេណឡហីងវញិ
ោន។	សំណ�ើ ប្រជាមតិ 17 នឹងលុ្រ្ំរបាត់លក្ខខ�្ឌ តបមរូវដ៏សំខាន់ណនះ។
អ្នកជំទាស់មិនបោ្់រអ្នកណទថា	រ�្ឋ	30	តបមរូវណបច្ហីនជាងការ្រញ្ច្់រការជា្់រឃំុ	មុន
ណេលដដលសិទ្ិណបាះណ ន្ោ តអាចស្ដា រណ�ើងវញិបានដល់ឧបកិដ្ឋករ។	រ�្ឋភាេណបច្ហីនតបមរូ
វឲ្យមានការ្រញ្ច្់រការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្	ណហហីយរ�្ឋ	
ខ្ះណទៀតបតរូវមានវធិានការប្រតិ្រតិ្្រលនថែម។
ណទាះ្រហីជាអ្នកជំទាស់ោនណលហីកណឡហីងណរឿងទំាង្រហីរអំ្រហីឧបកិ�្ឋជនល�លោនណោះ
លលង	“Richard”	និង	“Andrew,”	្ួរកណេមិនលច្ករលំលកអំ្រហីប្រវតិ្ឧបកិ�្ឋកម្មរ្រ
ស់្ួរកណេណទ—ថាណតហីជាករណហី គាស់ចូ្ល្្ះ	្្រន់ណោយប្រោ្់រអាវធុ	ឃាតកម្ម	និង
ការរណំោភ្ំរពានណលហីកុមារេឺ�ូច្គា្ន ។	មិនមានអ្ើអាចលាក់ ង្ា យេើការេិតបានណទ។
ការ្ិរតេឺ៖	សបមា្់រ	“Richard”	ឬ	“Andrew”	មាន	“Robert”	ឬ	“Scott”	
ល�លប្រប្ឹរតឧបកិ�្ឋកម្មហិងសាណៅណ្រលណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្។	
សំណណហី ប្រជាមតិ	17	ស្ដា រណឡហីងវញិសិទ្ិណោះណ ្្ន តមុនណ្រល្រញ្ច្់រណទាសប្រហ្មទ

ណ្	ណនះជាការជា្់រឃំុណោយណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្�៏ចំាោច់្។
ការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្េឺជាការនលតបមរូវណ្រលណវោណៅណ្រល	ល�លឧ
បកិ�្ឋជនប្រហ្មទណ្ហិងសា្រង្្ញថា	្ួរកណេលលងជាការេំរាមកំលហងហិងសា		
ចំ្ណពាះជនឥតណទាសល�លរស់ណៅក្នុងសង្គមសុហីវលិណទៀតណហហីយ។	បេ្់រច្លនារ្រ
ស់្ួរកណេបតរូវោនតាមោន	និងបតរួត្ិរនិត្យណោយមនន្ហីរ�្ឋល�លមានជំនាញ។
ចំ្ណុច្សំខាន់េឺ៖	សំណណហី ប្រជាមតិ	17	នឹងអនុញ្ញា តឲ្យទណិ្ត្រហី្រទឃាតកម្ម	
រណំោភ	ណ្រៀតណ្រៀនកុមារ	និងឧបកិ�្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរ	និងហិងសាណ្សេងណទៀត	អាច្ណោះ	
ណ ្្ន តមុនណ្រល្រញ្ច្់រការជា្់រឃំុ	រមួទំាងការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្។
សំណ�ើ ប្រជាមតិ 17 មិនដមនជាយុតិ្ធម៌ណទ។	ណោះណ ្្ន តជំទាស់សំណណហី ប្រជាមតិ	17
HARRIET SALARNO,	ស្ថែ ្រនិក
ជនរងណបគាះណោយឧបកិ�្ឋកម្ម	រ្ួររមួននរ�្ឋ	California
JIM NIELSEN,	សមាជិកសភាននរ�្ឋ	California
RUTH WEISS,	អនុប្រធាន
េណបមាងសុច្រតិភា្រននការណោះណ ្្ន តរ�្ឋ	California	

ណោះណ ្្ន តគំាបទសំណណហី ប្រជាមតិ	17

សំណណហី ប្រជាមតិ	17	េឺស្មញញា—វាស្ដា រណឡហីងវញិសិទ្ិរ្រស់មនុសសេក្នុងការណោះឆ្
ណនាតណបកាយណ្រល្រញ្ច្់ររយៈ	ណ្រលជា្់រ្រន្នាគារ។
• ណៅណ្រលមនុសសេមា្ន ក់រចួ្្ុត្រហីការជា្់រ្រន្នាគាររ្រស់្ួរកណេណហហីយ		
្ួរកណេេួរបតរូវោនណលហីកទឹកចិ្ត្ឲ្យចូ្លក្នុងសង្គមវញិ	និង	
ជួយ្រណបមហី�ល់សហេមន៍រ្រស់្ួរកណេ។	ការស្ដា រសិទ្ិណោះណ ្្ន តរ្រស់្ួរកណេេឺណធវហី
�ូណចា្ន ះ។	ការចូ្លរមួរ្រស់ប្រជា្រលរ�្ឋេឺមានទំនាក់ទំនងនឹងអបតាមិនរាងចាល
ទា្រ។	ណៅណ្រលមនុសសេមានអារម្មណ៍ថា	្ួរកណេជាសមាជិកមានតនម្ណៅក្នុងស
ហេមន៍រ្រស់្ួរកណេ	ណនាះ្ួរកណេនឹងមិនច្ង់វលិបតឡ្់រណៅ្រន្នាគារវញិណទ។
• រ�្ឋ	19	ណ្សេងណទៀតអនុញ្ញា តឲ្យមនុសសេណោះណ ្្ន ត	ណៅណ្រល្ួរកណេ្រញ្ច្់រ	
ការជា្់រ្រន្នាគារណោយណជាេជ័យ។	វាជាណ្រលណវោសបមា្់រ	California	
ល�លបតរូវណធវហី�ូច្គា្ន ល�រ។
• ការសិកសាមួយណៅរ�្ឋ	Florida	ោនរកណឃហីញថា	
មនុសសេល�ល្រញ្ច្់រការជា្់រ្រន្នាគារ	និងោនស្ដា រសិទ្ិណោះណ ្្ន តរ្រស់្ួរកណេ
ណហហីយ	មិនសូវច្ង់ប្រប្ឹរត្រទណល្មហីសណៅណ្រលអនាេតណទៀតណទ។
• ្រលរ�្ឋ	California	ជិត	50,000	នាក់ល�លោន្រញ្ច្់រការជា្់រ្រន្នាគារ	
រ្រស់្ួរកណេ	ោន្រង់្រន្ណៅកបមិតមូលោ្ឋ ន	រ�្ឋ	និងសហ្័រន្។	ណទាះយ៉ា ងណា	
្ួរកណេមិនអាច្ណោះណ ្្ន តណៅកបមិតណាមួយននរោ្ឋ ភិោលោនណទ។
សំណណហី ប្រជាមតិ	17	នឹងមានឥទ្ិ្រលជហីវតិ្ិរតបោក�—ស្ដា រ្រហី្រលរ�្ឋ	
CALIFORNIA	ល�លោន្រញ្ច្់រការជា្់រ្រន្នាគារ
ណបកាយ	ណ្រលេណៈកម្មការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្ ដ្ាល់�ល់
ណោក	Richard	នូវណសរភីា្ររ្រស់គាត់	គាត់រន្ត់ចិ្ត្ល�លោន�ឹងថា	
គាត់ណៅលតមិនអាច្ណោះណ ្្ន តណៅក្នុង	California	ោន។	ជាង	20	 ្្នំ 	ចុ្ង	ណបកាយ		
ណនះ	Richard	ោនក្ាយណៅជាអវហីល�លគាត់្ររយិយថាជា	
“មនុសសេកស្ងសបមា្់រអ្នក�នទ”—ជួយអភិវឌ្ឍកម្មវធិហីប្ឹរកសាណយ្រល់អំ្រហីណបេឿង
ណញៀន	និងណបេឿងបសវងឹ	ខណៈណ្រលណៅក្នុង្រន្នាគារ	ណហហីយោនតសូ៊មតិសបមា

្់រណគាលនណយោយយុតិ្ធម៌ប្រហ្មទណ្កាន់លតល្អ។	Richard	ោននិយយថា	
“ខំុ្ខំប្ឹរងណធវហីការ	្រណបមហីសហេមន៍រ្រស់ខំុ្្រង់្រន្	 ដ្ាល់បតឡ្់រណៅវញិ	ណហហីយខំុ្ណៅ
លតជា្រលរ�្ឋននប្រណទសណនះ”។	“ខំុ្ណជឿថា	ណនាះជួយឲ្យខំុ្មានលក្ខណសម្តិ្ណ�ហីម ហ្ី
មានសិទ្ិណោះណ ្្ន តណឡហីងវញិ។”
Andrew	េឺជាអតហីតកងទ័្រណជហីងទឹកល�លោន្រណបមហីប្រណទសរ្រស់គាត់		
្រ៉ាុលន្	ោនមាន្រញ្្្ឹកណបេឿងបសវងឹ	និងោនណធវហីកំហុស�៏ធំ	
ល�លនំាឲ្យគាត់ចូ្ល្រន្នាគារ។	គាត់ទទួលោនការណោះលលងណោយមានលក្ខ
ខណ្ណោយការណធវហីការណ ព្ ះណៅរកការស្្រនហីតិសម្ទារ្រស់គាត់	ណហហីយការជា
្់រ្រន្នាគាររ្រស់គាត់បេ្់រណ្រលណហហីយ	គាត់កំ្ុរងកស្ងជហីវតិថ្មហីជាអតហីតយុទ្
ជនល�លណរៀនរមួចំ្លណកសបមា្់រសហេមន៍រ្រស់គាត់។	Andrew	និយយថា	
“ខំុ្ណជឿណលហីការខំណធវហី	ការសបមា្់រអវហីល�លទទួលោនណៅក្នុងជហីវតិ	ណហហីយខំុ្ណជឿថា	
ខំុ្ោនទទួលសិទ្ិណោះណ ្្ន ត	ណ�ហីម ហ្ីខំុ្អាច្ជាសមាជិកណ្រញណលញណៅក្នុងសហេ
មន៍រ្រស់ខំុ្។”
ណោះណ ្្ន តគំាបទសំណណហី ប្រជាមតិ	17 ការណោះ	លលងណោយមានលក្ខខណ្
ណធវហី	ណឡហីង	ណ�ហីម ហ្ីជារយៈណ្រលណធវហីសមាហរណកម្មណឡហីងវញិណៅក្នុងស
ហេមន៍។	អ្នកល�លទទួលោនការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្	
ល�លោន្រញ្ច្់រលក្ខខណ្្រន្នាគារ	អាច្ចិ្ញ្ចឹមបេរួស្រ	មានការង្រណធវហី	
្រង់្រន្	និងរមួចំ្លណក�ល់សង្គមតាមវធិហីណ្សេងៗ។	ការស្ដា រលក្ខណសម្
តិ្សបមា្់រណោះណ ្្ន តរ្រស់មនុសសេមា្ន ក់	េឺជាការ�កណច្ញនូវការមាក់ង្យ	
និងជួយ្សារភាជា ្់រ្ួរកណេណៅសហេមន៍។
Yeson17.vote	#FreetheVote
CAROL MOON GOLDBERG,	ប្រធាន
សមព័ន្អ្នកណោះណ ្្ន តបស្ហីននរ�្ឋ	California
JAY JORDAN,	នាយកប្រតិ្រតិ្
្រលរ�្ឋ	California	សបមា្់រសុវតថែិភា្រ	និងយុតិ្ធម៌
KEVIN MCCARTY,	សមាជិកសភា
សំណណហី ប្រជាមតិ	17	អ្នកនិ្រន្
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ស្តា រសទិិ ្ធបែហីម្ហីបបាះប ្្ន ្ បន្ទា ប់ពហីរចួផុ្ ពហីការជាប់ពន្ធន្គារ ។
 វបិស្ធនកម្មរែ្ឋធម្មនញុ ្ញនហ្ី បិញ ្្ញ តា ិ។

សបំណហី

17
★  សេចក្ដីេំអាងទ្រឆំាងេំស�ដី ទ្រជាមត ិ17  ★

★  ការត្រតនឹងសេចក្ដីេំអាងទ្រឆំាងនឹងេំស�ដី ទ្រជាមត ិ17  ★

ណោះណ ្្ន តគំាបទណលហីសំណណហី ប្រជាមតិ	17

ការជំទាស់សំណណហី ប្រជាមតិ	17	េឺជាការណប្រហីបោស់តិកនិកេួរឲ្យខ្ាច្ណ�ហីម ហ្ី្រយា
យម	និង្រញ្ឈ្់រអ្នក្រហីការជួសជុលណគាលនណយោយណោះណ ្្ន តចាស់េំរលិអាយុ
ជិត	5O	 ្្នំ ។
ការ្ិរតេឺ៖
• សំណណហី ប្រជាមតិ	17	នឹងបគាន់	លតស្ដា រសិទ្ិណោះណ ្្ន តរ្រស់្រលរ�្ឋណៅ	
ណ្រល្រញ្ច្់រការជា្់រណទាស	ឲ្យ	បស្រ	ជាមួយច្បា្់ររ្រស់	California	និង		
19	រ�្ឋណ្សេងណទៀត	ល�លណធវហី�ូណច្្នះរចួ្ណហហីយ។
• ណបកាយ្រហីច្បា្់របសណ�ៀងណនះមួយបតរូវោនផ្្ស់្រដាូរណៅរ�្ឋ	Florida	
ការសិកសារ្រស់េណៈកម្មការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្ោ
នរកណឃហីញថា	ការសិកសាមួយណៅរ�្ឋ	Florida	ោនរកណឃហីញថា	
មនុសសេល�ល្រញ្ច្់រការជា្់រ្រន្នាគារ	និងោនស្ដា រសិទ្ិណោះណ ្្ន តរ្រស់្ួរកណេ
ណហហីយ	មិនសូវចង់ប្របេឹត្្រទណលមើសណៅណេលអនាគតណទៀតណទ។
• ការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្ណធវហីណឡហីងណ�ហីម ហ្ីជារយៈណ្រលណធវហីសមាហ
រណកម្មណឡហីងវញិណៅក្នុងសហេមន៍។	្រលរ�្ឋល�លទទួលោនការណោះលលង
ណោយមានលក្ខខណ្ល�លោនរចួ្្ុត្រហីការជា្់រ្រន្នាគារ	អាច្្រហីោច់្បេរួស្រ	

មានការង្រណធវហី	្រង់្រន្	និងរមួចំ្លណក�ល់សង្គមតាមវធិហីណ្សេងៗ។
• ្រលរ�្ឋ	California	ជិត	50,000	នាក់ល�លោន្រញ្ច្់រការជា្់រ្រន្នាគារ	
រ្រស់្ួរកណេ	ោន្រង់្រន្ណៅកបមិតមូលោ្ឋ ន	រ�្ឋ	និងសហ្័រន្	្រ៉ាុលន្ណៅលតមិនអា
ច្ណោះណ ្្ន តណៅកបមិតរោ្ឋ ភិោលោន។
កំុណជឿណលហីអ្នកជំទាស់	និងតាក់ទិកេួរឲ្យខ្ាច្រ្រស់្ួរកណេ។	អ្នកប្រជាធិ្រណតយ្យ	
និងស្ធារណរ�្ឋ	គំាបទ�ល់សំណណហី ប្រជាមតិ	17

• ជាង្រហីរភាេ្រហីននរ�្ឋសភា្រប្រចំារ�្ឋ—ប្រជាធិ្រណតយ្យនិងស្ធារណរ�្ឋោនគំាបទ
�ល់ការណស្នហីសំុអ្នកណោះណ ្្ន តណៅ	California	្ិរចារណាណលហីសំណណហី ប្រជាមតិ	17។
• សំណណហី ប្រជាមតិ	17	មិនណធវហីអវហីណ�ហីម ហ្ីផ្្ស់្រដាូររយៈណ្រលជា្់រណទាសរ្រស់នរណា
មា្ន ក់ណទ	រមួទំាងអ្នកល�លជា្់រណទាស្រហីឧបកិ�្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរ	និងហិងសា។
ណោះណ ្្ន តគំាបទណលហីសំណណហី ប្រជាមតិ	17!
CAROL MOON GOLDBERG,	ប្រធាន
សមព័ន្អ្នកណោះណ ្្ន តបស្ហីននរ�្ឋ	California
JAY JORDAN,	នាយកប្រតិ្រតិ្
្រលរ�្ឋ	California	សបមា្់រសុវតថែិភា្រ	និងយុតិ្ធម៌
ABDI SOLTANI,	នាយកប្រតិ្រតិ្
សហជហី្រណសរភីា្រ្រលរ�្ឋអាណមរកិ	(ACLU)—California	ភាេខាងណជហីង	

សំណណហី ប្រជាមតិ	17	នឹងអនុញ្ញា តឲ្យទណិ្ត្រហី្រទឃាតកម្ម	រណំោភការ្ំរណ្រៀន	
្ូ្វណភទកុមារ	ការចា្់រជំរតឹការវាយប្រហារ	ឧបកិ�្ឋកម្មថា្ម ន់កំាណភ្ហីងណជហីងកាង		
ការជួញ�ូរមនុសសេ	អាច្ណោះណ ្្ន តមុនណ្រល្រញ្ច្់រការជា្់រឃំុ	រមួទំាងការណោះ	
លលងណោយមានលក្ខខណ្ប្រចំារ�្ឋ។
កាល្រហី ្្នំ 1974,	អ្នកណោះណ ្្ន តណៅរ�្ឋ	California	ោនអនុម័តណលហីការស្ដា រសិ
ទ្ិណោះណ ្្ន តរ្រស់ទណិ្ត	ណៅណ្រល្ួរកណេ្រញ្ច្់រការជា្់រ្រន្នាគារ	(រមួទំាង	
ការណោះ	លលងណោយមានលក្ខខណ្)។	ថ្មហីៗណនះ	វធិានការកំលណទ
បមង់្រន្នាគារននរ�្ឋ	California	ោនផ្្ស់្រដាូរទហីតំាងទំាងអស់	
ណលហីកលលងលតឧបកិ�្ឋជនស្ហាវ្ំរ្ុត	ណច្ញ្រហី្រន្នាគារ	និងចូ្លណៅក្នុ
ង្រន្នាគារក្នុងមូលោ្ឋ ន។	ទណិ្តនន្រទឧបកិ�្ឋល�លមិនមានច្រតឹហិងសា	
�ូច្ជាណចារលួច្រថយន្	ឬជួញ�ូរណបេឿងណញៀន	បតរូវោនឃំុណៅក្នុង្រន្នាគាររ្រស់
ណខានធហី	ណ�ើយមានសិទ្ិណបាះណ ន្ោ តណៅណេលកំេុងស្ិតកនោងុការជា្់រឃំុរ្រស់េួកណគ។	
សបមា្់រ្ួរកណេ	មិនមានការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្ណទ។
ការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្ណៅរ�្ឋ	CALIFORNIA	េឺសបមា្់រ	
ឧបកិ�្ឋជនធ្ងន់ធ្ងរ	និងហិងសា។
ឧបកិ�្ឋជនណៅក្នុង្រន្នាគារបតរូវោនកាត់ណទាសជាទណិ្តណោយឃាតកម្ម	
ឬសម្ា្់រមនុសសេ	ការ្្រន់	ការរណំោភ	ការណ្រៀតណ្រៀនកុមារ	និង្រទណល្មហីសធ្ងន់ធ្ងរនិ
ងហិងសាណ្សេងណទៀត	និង្រទណល្មហីស្ូ្វណភទ។	្ួរកណេោនណធវហីឲ្យក្ាយជាជនរងណបគាះ	
ចំ្ណពាះជនស្ូតបតង់	្រលរ�្ឋណគារ្រច្បា្់រ	ល�លបតរូវោន្្ន្ាជហីវតិឲ្យណៅ
្ិរនិត្យ	ណមហីលណឃហីញឧបកិ�្ឋកម្មទំាងណនាះណឡហីងវញិ	ណៅណរៀងរាល់យ្់រ។	
សំណឡង	កិ្នខ្ះៗ	និង្រទ្ិរណស្ធន៍រាល់នថ្ងនឹងបតឡ្់រមកក្នុង្ូ្វចិ្ត្រ្រ
ស់្ួរកណេវញិ	ណហហីយកដាុកកដាួលចំ្ណពាះកលន្ងណកហីតណហតុណហហីយសបមា្់រ្ួរកណេ	
មិនមានទហី្រញ្ច្់រននការកាត់ណទាសណទ។	ណោយ�ឹងថាអ្នកល�លណធវហីឲ្យ្ួរកណេ
ក្ាយជាជនរងណបគាះនឹងមានសមភា្រ	ណៅក្នុងសង្គមជាមួយ្ួរកណេ	មុនណ្រ
ល្ួរកណេបតរូវោនស្ដា រនហីតិសម្ទារណ្រញណលញ	វាជាការ្រលនថែមការឈឺចា្់រ	
និងទុក្ខណស្កអស់មួយជហីវតិ។
ការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្	េឺណ�ហីម ហ្ី ដ្ាល់ការស្ដា រនហីតិសម្ទារមុនណ្រល	
មានណសរភីា្រណ្រញណលញ	រមួទំាងសិទ្ិណោះណ ្្ន ត	បតរូវោនស្ដា រណឡហីងវញិ។
ជនណល្មហីសល�លបតរូវោនណោះលលង្រហី្រន្នាគារណបកាយណ្រល្រញ្ច្់រការជា្់រ្រន្នា
គារ	សបមា្់រ្រទណល្មហីសធ្ងន់ធ្ងរ	និងហិងសា	បតរូវ្រញ្ច្់រការណោះលលងណោយមានលក្ខ
ខណ្សិន	(ជាធម្មតា្រហី ្្នំ )	ជាល ្្នកមួយននការជា្់រណទាសរ្រស់្ួរកណេ។		
ការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្េឺជារយៈណ្រលលកតបមរូវណៅណ្រលល�លឧបកិ�្ឋ
ជនហិងសា	្រង្្ញអំ្រហី្ំរណងរ្រស់្ួរកណេ	ក្នុងការលកលប្រអាក្រ្កិរយិសមរម្យ

ណៅក្នុងសង្គមណសរ។ី	បេ្់រច្លនារ្រស់្ួរកណេបតរូវោនតាមោន	និងបតរួត្ិរនិត្យ
ណោយមនន្ហីរ�្ឋល�លមានជំនាញ។	ប្រសិនណ្រើរដ្ឋមិនទុកចិត្េួកណគកនោងុការណបរើសណរ ើ
សកដនលែងដដលេួកណគរស់ណៅ ឬណធ្ើដំណ�ើ រ ឬចំណោះអនោកដដលេួកណគណធ្ើការជាមួយ 
ដូណចនោះមិនអាច ទុក ចិត្េួកណគចំណោះការសណបមចចិត្ ដដលនឹង្៉រះោល់ដល់រើវតិនិង
�ិរញ្ញវត្ុរ្រស់សមារិកទំាងអស់ណ្សេងណទៀតណៅកនោងុសង្គមណទ។	
ការណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្ភាេណបច្ហីនជួ្រ្រញ្្	ណហហីយ	50% េឺបតរូវោន
ជា្់រណទាសនឹង្រទណល្មហីសថ្មហី។	
គួរឲ្យណស្កស្ដា យ ប្រដ�លោក់កណ្ដា លននការណោះដលងណោយមានលក្ខខ�្ឌ  
ប្របេឹត្្រទណលមើសថមើកនោងុរយៈណេល្រើ ន្ោំ ណបកាយណេលណោះដលង។	ច្បាស់ណាស់	
្ួរកណេមិនទាន់ណបតៀមខួ្នរចួ្រាល់	ក្នុងការចូ្លរមួណៅក្នុងសង្គមនន្រលរ�្ឋណគា
រ្រច្បា្់រណៅណឡហីយ។	រង្វ ន់	និងឯកសិទ្ិណៅក្នុងជហីវតិបតរូវលតលសវងរកណោយខួ្
នឯង	និងសមនឹងទទួលណោយខួ្នឯង។	ការ ដ្ាល់សិទ្ិ�ល់ឧបកិ�្ឋជនហិង្
ស្ណ�ហីម ហ្ីណោះណ ្្ន ត	មុនណ្រល្ួរកណេ្រញ្ច្់រការជា្់រណទាសណោយណជាេជ័យ	រមួ
មានទំាងរយៈណ្រលណោះលលងណោយមានលក្ខខណ្	េឺ�ូច្ជាការ ដ្ាល់សញ្ញា
្័របតឲ្យសិសសេណៅណ្រលណរៀនណទហី្រលត�ល់ថា្ន ក់ទហី�្់រយ៉ា ងអញ្ចឹង។	វាមិនសម	
ណហហីយវា្រ៉ាះពាល់�ល់អនាេតរ្រស់្ួរកណេ	និងមនុសសេបេ្់រគា្ន ណៅក្នុងសង្គម។	
យុតិ្ធម៌ទាមទារការជំទាស់សំណណហី ប្រជាមតិ	17។	
ជនរងណបគាះណោយ្រទណល្មហីសសមនឹងទទួលយុតិ្ធម៌។	ការ ដ្ាល់�ល់ឧបកិ�្ឋជនហិ
ងសានូវសិទ្ិណោះណ ្្ន តមុនណ្រល្រញ្ច្់រការជា្់រណទាស	មិនលមនជាយុតិ្ធម៌	
ណទ។	ជនណល្មហីសក៏សមនឹងទទួលយុតិ្ធម៌ល�រ។	ការណគារ្រខួ្នឯងរ្រស់្ួរកណេ	
េឺអាបស័យណលហីការ�ឹងថា	្ួរកណេោនណធវហី្រ�ិទានណ្រញណលញសបមា្់រ្រទណល្មហី
សរ្រស់្ួរកណេ	និងោនលសវងរកឱកាសជាណលហីកទហី្រហីរ។	្រលរ�្ឋ	California	
សមនឹងទទួលោនប្រ្័រន្យុតិ្ធម៌	ណៅណ្រលល�លជនណល្មហីស្រង់នថ្សបមា
្់រ្រទណល្មហីសរ្រស់្ួរកណេ	្រង្្ញនូវការស្ដា រលទភ្ា្រ្រលកម្មរ្រស់្ួរកណេ	
ណហហីយណបកាយណ្រលណធវហី�ូណចា្ន ះ	្ួរកណេនឹងបតរូវោនស្វ េមន៍ចូ្លក្នុងសង្គមសុហីវលិ
វញិ។	សំណណហី ប្រជាមតិ	17	មិនលមនជាយុតិ្ធម៌ណទ។	
ណោះណ ្្ន តជំទាស់សំណណហី ប្រជាមតិ	17
HARRIET SALARNO,	ស្ថែ ្រនិក
ជនរងណបគាះណោយឧបកិ�្ឋកម្ម	រ្ួររមួននរ�្ឋ	California
JIM NIELSEN,	ប្រធាន
េណៈកម្មការ	California	ននអាណ្ណតិ្្រន្នាគារ	(ណយង)
RUTH WEISS,	អនុប្រធាន
េណបមាងសុច្រតិភា្រននការណោះណ ្្ន តរ�្ឋ	California	


