សំណ�ើ
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ស្តា រសិទដ�ើ
ិ ្ធ ម្បីបោះឆ្នោត បន្ទា ប់ពរី ួចផុតពីការជាប់ពន្ធនាគារ ។
វ ិសោធនកមរ្ម ដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញនីតិបញ ្ញត្តិ ។

★ សេចក្ស
ដី ំអាងគាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 17 ★
បោះឆ្នោតគាំទ្រសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 17

សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 17 គឺសាមញ្ញ—វាស្ដារឡ�ើងវិញសិ ទធិរ្ បស់ មនុស្សក្នុងការបោះឆ្
នោតក្រោយពេលបញ្ចប់រយៈ ពេលជាប់ ពន្ធនាគារ។
• នៅពេលមនុស្សម្នា ក់រ ួចផុតពីការជាប់ ពន្ធនាគាររបស់ ពួកគេហ�ើយ
ពួកគេគួរត្រូវបានល�ើកទឹកចិ ត្តឲ្យចូលក្នុងសង្គមវិញ និ ង
ជួយបម្រើដល់ សហគមន៍ របស់ ពួកគេ។ ការស្ដារសិ ទធិប្ ោះឆ្នោតរបស់ ពួកគេគឺធ្ើ វ
ដូច្នោះ។ ការចូលរ ួមរបស់ ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានទំនាក់ទំនងនឹ ងអត្រាមិ នរាងចាល
ទាប។ នៅពេលមនុស្សមានអារម្មណ៍ថា ពួកគេជាសមាជិ កមានតម្លៃនៅក្នុងស
ិ ត្រឡប់ ទៅពន្ធនាគារវិញទេ។
ហគមន៍ របស់ ពួកគេ នោះពួកគេនឹ ងមិ នចង់ វល
• រដ្ឋ 19 ផ្សេងទ�ៀតអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សបោះឆ្នោត នៅពេលពួកគេបញ្ចប់
ការជាប់ ពន្ធនាគារដោយជោគជ័ យ។ វាជាពេលវេលាសម្រាប់ California
ដែលត្រូវធ្វើដូចគ្នាដែរ។
• ការសិ ក្សាមួយនៅរដ្ឋ Florida បានរកឃ�ើញថា
មនុស្សដែលបញ្ចប់ការជាប់ ពន្ធនាគារ និ ងបានស្ដារសិ ទធិប្ ោះឆ្នោតរបស់ ពួកគេ
ហ�ើយ មិ នសូវចង់ ប្រព្រឹតបទល្មើសនៅពេលអនាគតទ�ៀតទេ។
• ពលរដ្ឋ California ជិ ត 50,000 នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការជាប់ ពន្ធនាគារ
របស់ ពួកគេ បានបង់ ពន្ធនៅកម្រិតមូលដ្ឋា ន រដ្ឋ និ ងសហព័ន្ធ។ ទោះយ៉ាងណា
ពួកគេមិ នអាចបោះឆ្នោតនៅកម្រិតណាមួយនៃរដ្ឋា ភិបាលបានទេ។
ិ ពិតប្រាកដ—ស្ដារពីពលរដ្ឋ
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 17 នឹ ងមានឥទ្ធិពលជី វត
CALIFORNIA ដែលបានបញ្ចប់ការជាប់ ពន្ធនាគារ

17

ក្រោយពេលគណៈកម្មការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌផ្ដល់ ដល់
លោក Richard នូវសេរីភាពរបស់ គាត់ គាត់រន្ធត់ចិត្តដែលបានដឹងថា
គាត់នៅតែមិ នអាចបោះឆ្នោតនៅក្នុង California បាន។ ជាង 20 ឆ្នាំ ចុងក្រោយ
នេះ Richard បានក្លា យទៅជាអ្វីដែលគាត់បរិយាយថាជា
ិ ី ប្រឹក្សាយោបល់ អំពីគ្រឿង
“មនុស្សកសាងសម្រាប់ អ្នកដទៃ”—ជួយអភិវឌ្ឍកម្មវធ
ញ�ៀន និ ងគ្រឿងស្រវឹង ខណៈពេលនៅក្នុងពន្ធនាគារ ហ�ើយបានតស៊ូមតិសម្រា

ប់ គោលនយោបាយយុតតិ្ធម៌ ព្រហ្មទណ្ឌកាន់ តែល្អ។ Richard បាននិ យាយថា
“ខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើការ បម្រើសហគមន៍ របស់ ខញុំប
្ ង់ ពន្ធ ផ្ដល់ ត្រឡប់ ទៅវិញ ហ�ើយខ្ញុំនៅ
តែជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសនេះ”។ “ខ្ញុំជ�ឿថា នោះជួយឲ្យខ្ញុំមានលក្ខណសម្បត្តិដ�ើ ម្បី
មានសិ ទធិប្ ោះឆ្នោតឡ�ើងវិញ។”

Andrew គឺជាអតីតកងទ័ពជ�ើ ងទឹកដែលបានបម្រើប្រទេសរបស់ គាត់
ប៉ុន្តែបានមានបញ្ហាផឹកគ្រឿងស្រវឹង និ ងបានធ្វើកំហុសដ៏ ធំ
ដែលនាំឲ្យគាត់ចូលពន្ធនាគារ។ គាត់ទទួលបានការដោះលែងដោយមានលក្ខ
ខណ្ឌដោយការធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការស្តារនី តិសម្បទារបស់ គាត់ ហ�ើយការជា
ិ ថ្មីជាអតីតយុទ្ធ
ប់ ពន្ធនាគាររបស់ គាត់គ្រប់ពេលហ�ើយ គាត់កំពុងកសាងជី វត
ជនដែលរ�ៀនរ ួមចំ ណែកសម្រាប់ សហគមន៍ របស់ គាត់។ Andrew និ យាយថា
ិ  ហ�ើយខ្ញុំជ�ឿថា
“ខ្ញុំជ�ឿល�ើការខំធ្ើ វ ការសម្រាប់ អ្វីដែលទទួលបាននៅក្នុងជី វត
ខ្ញុំបានទទួលសិ ទធិប្ ោះឆ្នោត ដ�ើ ម្បីខញុំ្អាចជាសមាជិ កពេញលេញនៅក្នុងសហគ
មន៍ របស់ ខញុំ្។”
បោះឆ្នោតគាំទ្រសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 17 ការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ

ធ្វើឡ�ើង ដ�ើ ម្បីជារយៈពេលធ្វើសមាហរណកម្មឡ�ើងវិញទៅក្នុងស
ហគមន៍ ។ អ្នកដែលទទួលបានការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ 
ដែលបានបញ្ចប់លក្ខខណ្ឌពន្ធនាគារ អាចចិ ញ្ចឹមគ្រួសារ មានការងារធ្វើ 
បង់ ពន្ធ និងរ ួមចំ ណែកដល់ សង្គមតាមវិធីផ្សេងៗ។ ការស្ដារលក្ខណសម្ប
ត្តិសម្រាប់ បោះឆ្នោតរបស់ មនុស្សម្នា ក់ គឺជាការដកចេញនូវការមាក់ងាយ
និ ងជួយផ្សារភ្ជាប់ ពួកគេទៅសហគមន៍ ។

Yeson17.vote #FreetheVote
CAROL MOON GOLDBERG, ប្រធាន
សម្ព័ន្ធអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីនៃរដ្ឋ California
JAY JORDAN, នាយកប្រតិបត្តិ
ពលរដ្ឋ California សម្រាប់ សុវត្ថិភាព និ ងយុតតិ្ធម៌
KEVIN MCCARTY, សមាជិ កសភា
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 17 អ្នកនិ ពន្ធ

★ ការតបតនឹងសេចក្ស
ដី ំអាងគាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 17 ★
អ្នកជំ ទាស់ អះអាងថាសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 17 នឹ ងស្ដារទណឌិ្ តព្រហ្មទណ្ឌឲ្យ
មានសិ ទធិប្ ោះឆ្នោតវិញ“នៅពេលបញ្ចប់ការជាប់ ពន្ធនាគាររបស់ ពួកគេ។”
នេះជាការខុស។

ការពិតគឺ៖ នៅ California, ការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌគឺជាផ្នែក
ស្របច្បាប់ នៃការជាប់ ពន្ធនាគារ ហ�ើយទណឌិ្ តត្រូវតែបញ្ចប់ការដោះលែង
ដោយមានលក្ខខណ្ឌដោយជោគជ័យ នៅពេលដោះលែងពីការកាត់ទោស
ដ�ើ ម្បីឲ្យការជាប់ ពន្ធនាគារបានចប់  ហ�ើយអាចស្ដារសិ ទធិប្ ោះឆ្នោតគេឡ�ើងវិញ
បាន។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 17 នឹ ងលុបបំបាត់លក្ខខណ្ឌតម្រូវដ៏ សំខាន់ នេះ។

អ្នកជំ ទាស់ មិនប្រាប់ អ្នកទេថា រដ្ឋ 30 តម្រូវច្រើនជាងការបញ្ចប់ការជាប់ ឃំុ មុន
ពេលដែលសិ ទធិបោ
្ ះឆ្នោតអាចស្ដារឡ�ើងវិញបានដល់ ឧក្រិដ្ឋករ។ រដ្ឋភាគច្រើនតម្រូ
វឲ្យមានការបញ្ចប់ការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ ហ�ើយរដ្ឋ
ខ្លះទ�ៀតត្រូវមានវិធានការប្រតិបត្តិបន្ម
ថែ ។

ទោះបីជាអ្នកជំ ទាស់ បានល�ើកឡ�ើងរ�ឿងទាំងពីរអំ ពីឧក្រិដ្ឋជនដែលបានដោះ
លែង “Richard” និ ង “Andrew,” ពួកគេមិ នចែករំលែកអំ ពីប្រវត្តិឧក្រិដ្ឋកម្មរប
ស់ ពួកគេទេ—ថាត�ើជាករណីគាស់ ចូលផ្ទះ ប្លន់ ដោយប្រដាប់ អាវ ុធ ឃាតកម្ម និ ង
ការរំលោភបំ ពានល�ើកុមារគឺដូចគ្នា ។ មិ នមានអ្វីអាចលាក់ឆ្ងាយពីការពិតបានទេ។

ណ្ឌ នេះជាការជាប់ ឃំុដោយដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌដ៏ចាំបាច់ ។

ការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌគឺជាការលៃតម្រូវពេលវេលានៅពេល ដែលឧ
ក្រិដ្ឋជនព្រហ្មទណ្ឌហិង្សាបង្ហាញថា ពួកគេលែងជាការគំរាមកំហែងហិង្សា
ិ ទ�ៀតហ�ើយ។ គ្រប់ ចលនារប
ចំ ពោះជនឥតទោសដែលរស់ នៅក្នុងសង្គមស៊ីវល
ស់ ពួកគេត្រូវបានតាមដាន និ ងត្រួតពិនិត្យដោយមន្ត្រីរដ្ឋដែលមានជំ នាញ។
ចំ ណុចសំ ខាន់ គឺ៖ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 17 នឹ ងអនុញ្ញាតឲ្យទណឌិ្ តពីបទឃាតកម្ម
រំលោភ ប�ៀតប�ៀនកុមារ និ ងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរ និ ងហិង្សាផ្សេងទ�ៀត អាចបោះ
ឆ្នោតមុនពេលបញ្ចប់ការជាប់ ឃំុ រ ួមទាំងការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ។

សំណ�ើប្រជាមតិ 17 មិ នមែនជាយុតតិ្ធម៌ ទេ។ បោះឆ្នោតជំ ទាស់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 17
HARRIET SALARNO, ស្ថាបនិ ក
ជនរងគ្រោះដោយឧក្រិដ្ឋកម្ម រ ួបរ ួមនៃរដ្ឋ California
JIM NIELSEN, សមាជិ កសភានៃរដ្ឋ California
RUTH WEISS, អនុប្រធាន
គម្រោងសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋ California

ការពិតគឺ៖ សម្រាប់ “Richard” ឬ “Andrew” មាន “Robert” ឬ “Scott”
ដែលប្រព្រឹតឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សានៅពេលដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ។
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 17 ស្ដារឡ�ើងវិញសិ ទធិប្ ោះឆ្នោតមុនពេលបញ្ចប់ទោសព្រហ្មទ
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ទឡក
្ហី រណ៍

ទឡក
យទេ។
្ន និពន្ធ ហ�ើយមិនត្រូវបានពិនត
ហី្ រណ៍ដែលបានបោះពុមន្ព ៅល�ើទំពរ័ នេះ គឺជាទស្សនៈរបស់អក
ិ ្យរកភាពត្រឹមត្រូវដោយភ្នា ក់ងារផ្វការណាមួ
លូ

ស្តា រសិទដ�ើ
ិ ្ធ ម្បីបោះឆ្នោត បន្ទា ប់ពរី ួចផុតពីការជាប់ពន្ធនាគារ ។
វ ិសោធនកមរ្ម ដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញនីតិបញ ្ញត្តិ ។

17
សំណ�ើ

★ សេចក្ស
ដី ំអាងប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិ 17 ★
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 17 នឹ ងអនុញ្ញាតឲ្យទណឌិ្ តពីបទឃាតកម្ម រំលោភការបំ ប�ៀន
ផ្លូវភេទកុមារ ការចាប់ ជំរត
ឹ ការវាយប្រហារ ឧក្រិដ្ឋកម្មថ្មា ន់ កាំភ្លើងជ�ើងកាង
ការជួញដូរមនុស្ស អាចបោះឆ្នោតមុនពេលបញ្ចប់ការជាប់ ឃំុ រ ួមទាំងការដោះ
លែងដោយមានលក្ខខណ្ឌប្រចាំរដ្ឋ។

កាលពីឆ្នាំ 1974, អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ California បានអនុម័តល�ើការស្ដារសិ
ទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់ ទណឌិ្ ត នៅពេលពួកគេបញ្ចប់ការជាប់ ពន្ធនាគារ (រ ួមទាំង
ការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ)។ ថ្មីៗនេះ វិធានការកំណែទ
ម្រង់ ពន្ធនាគារនៃរដ្ឋ California បានផ្លាស់ ប្ដូ រទីតាំងទាំងអស់
ល�ើកលែងតែឧក្រិដ្ឋជនសាហាវបំ ផុត ចេញពីពន្ធនាគារ និ ងចូលទៅក្នុ
ងពន្ធនាគារក្នុងមូលដ្ឋា ន។ ទណឌិ្ តនៃបទឧក្រិដ្ឋដែលមិ នមានចរឹតហិង្សា
ដូចជាចោរលួចរថយន្ត ឬជួញដូរគ្រឿងញ�ៀន ត្រូវបានឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគាររបស់
ខោនធី ហ�ើយមានសិ ទធិបោ
ឃំុរបស់ ពួកគេ។
្ ះឆ្នោតនៅពេលកំពុងស្ថិតកងការជាប់
្នុ
សម្រាប់ ពួកគេ មិ នមានការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌទេ។

ការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌនៅរដ្ឋ CALIFORNIA គឺសម្រាប់ 
ឧក្រិដ្ឋជនធ្ងន់ធ្ងរ និ ងហិង្សា។

ឧក្រិដ្ឋជននៅក្នុងពន្ធនាគារត្រូវបានកាត់ទោសជាទណឌិ្ តដោយឃាតកម្ម
ឬសម្លាប់ មនុស្ស ការប្លន់ ការរំលោភ ការប�ៀតប�ៀនកុមារ និ ងបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនិ
ងហិង្សាផ្សេងទ�ៀត និ ងបទល្មើសផ្លូវភេទ។ ពួកគេបានធ្វើឲ្យក្លា យជាជនរងគ្រោះ 
ិ ឲ្យទៅ
ចំ ពោះជនស្លូតត្រង់  ពលរដ្ឋគោរពច្បាប់  ដែលត្រូវបានផ្តន្ទា ជី វត
ពិនិត្យម�ើលឃ�ើញឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនោះឡ�ើងវិញ នៅរ�ៀងរាល់ យប់ ។
សំ ឡេង ក្លិនខ្លះៗ និ ងបទពិសោធន៍ រាល់ ថ្ងៃនឹ ងត្រឡប់ មកក្នុងផ្លូវចិ ត្តរប
ស់ ពួកគេវិញ ហ�ើយក្ដុកក្ដួលចំ ពោះកន្លែងក�ើតហេតុហ�ើយសម្រាប់ ពួកគេ
មិ នមានទីបញ្ចប់នៃការកាត់ទោសទេ។ ដោយដឹ ងថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យពួកគេ
ក្លា យជាជនរងគ្រោះនឹ ងមានសមភាព នៅក្នុងសង្គមជាមួយពួកគេ មុនពេ
លពួកគេត្រូវបានស្ដារនី តិសម្បទារពេញលេញ វាជាការបន្ថែមការឈឺ ចាប់
ិ ។
និ ងទុក្ខសោកអស់ មួយជី វត
ការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ គឺដ�ើ ម្បីផ្ដល់ ការស្ដារនី តិសម្បទារមុនពេល
មានសេរីភាពពេញលេញ រ ួមទាំងសិ ទធិប្ ោះឆ្នោត ត្រូវបានស្ដារឡ�ើងវិញ។

ជនល្មើសដែលត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារក្រោយពេលបញ្ចប់ការជាប់ ពន្ធនា
គារ សម្រាប់ បទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរ និ ងហិង្សា ត្រូវបញ្ចប់ការដោះលែងដោយមានលក្ខ
ខណ្ឌសិ ន (ជាធម្មតាបីឆ្នាំ ) ជាផ្នែកមួយនៃការជាប់ ទោសរបស់ ពួកគេ។
ការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌគឺជារយៈពេលកែតម្រូវនៅពេលដែលឧក្រិដ្ឋ
ជនហិង្សា បង្ហាញអំ ពីបំណងរបស់ ពួកគេ ក្នុងការកែប្រែអាកប្បកិរយា
ិ សមរម្យ

នៅក្នុងសង្គមសេរី។ គ្រប់ ចលនារបស់ ពួកគេត្រូវបានតាមដាន និ ងត្រួតពិនិត្យ
ដោយមន្ត្រីរដ្ឋដែលមានជំ នាញ។ ប្រសិ នប�ើ រដ្ឋមិនទុកចិ ត្តពួកគេកងការជ្រើ
សរ�ើ
្នុ
សកន្លែងដែលពួកគេរស់ នៅ ឬធ្វើ ដំណ�ើរ ឬចំ ពោះអ្នកដែលពួកគេធ្វើ ការជាមួយ
ដូច្នេះមិ នអាច ទុកចិត្តពួកគេចំ ពោះការសម្រេចចិ ត្ត ដែលនឹ ងប៉ ះពាល់ ដល់ ជី វិតនិ ង
ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ សមាជិ កទាំងអស់ ផ្សេងទ�ៀតនៅកងសង្គ
មទេ។
្នុ

ការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌភាគច្រើនជួបបញ្ហា ហ�ើយ 50% គឺត្វរូ បាន
ជាប់ ទោសនឹ ងបទល្មើសថ្មី។

គួរឲ្យសោកស្ដាយ ប្រហែលពាក់កណ្
ដា លនៃការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ
ប្រព្រឹត្តបទល្មើសថ្មីកងរយៈពេលបីឆ្នាំ
ក្រោយពេលដោះលែង។ ច្បាស់ ណាស់
្នុ
ពួកគេមិ នទាន់ ត្រៀមខ្លួនរ ួចរាល់ ក្នុងការចូលរ ួមនៅក្នុងសង្គមនៃពលរដ្ឋគោ
ិ ត្រូវតែស្វែងរកដោយខ្លួ
រពច្បាប់ នៅឡ�ើយ។ រង្វាន់ និ ងឯកសិ ទធិន្ ៅក្នុងជី វត
នឯង និ ងសមនឹ ងទទួលដោយខ្លួនឯង។ ការផ្ដល់ សិទធិដ
្ ល់ ឧក្រិដ្ឋជនហិង្
សាដ�ើ ម្បីបោះឆ្នោត មុនពេលពួកគេបញ្ចប់ការជាប់ ទោសដោយជោគជ័ យ រ ួម
មានទាំងរយៈពេលដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ គឺដូចជាការផ្ដល់ សញ្ញា
ប័ ត្រឲ្យសិ ស្សនៅពេលរ�ៀនទ�ើបតែដល់ ថ្នា ក់ទីដប់យ៉ាងអញ្ចឹង។ វាមិ នសម
ហ�ើយវាប៉ះពាល់ ដល់ អនាគតរបស់ ពួកគេ និ ងមនុស្សគ្រប់ គ្នានៅក្នុងសង្គម។
យុតតិ្ធម៌ ទាមទារការជំ ទាស់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 17។

ជនរងគ្រោះដោយបទល្មើសសមនឹ ងទទួលយុតតិ្ធម៌ ។ ការផ្ដល់ ដល់ ឧក្រិដ្ឋជនហិ
ង្សានូវសិ ទធិប្ ោះឆ្នោតមុនពេលបញ្ចប់ការជាប់ ទោស មិ នមែនជាយុតតិ្ធម៌
ទេ។ ជនល្មើសក៏សមនឹ ងទទួលយុតតិ្ធម៌ ដែរ។ ការគោរពខ្លួនឯងរបស់ ពួកគេ
គឺអាស្រ័យល�ើការដឹ ងថា ពួកគេបានធ្វើបដិទានពេញលេញសម្រាប់ បទល្មើ
សរបស់ ពួកគេ និ ងបានស្វែងរកឱកាសជាល�ើកទីពីរ។ ពលរដ្ឋ California
សមនឹ ងទទួលបានប្រព័ន្ធយុតតិ្ធម៌  នៅពេលដែលជនល្មើសបង់ ថ្លៃសម្រា
ប់ បទល្មើសរបស់ ពួកគេ បង្ហាញនូវការស្ដារលទ្ធភាពពលកម្មរបស់ ពួកគេ
ិ
ហ�ើយក្រោយពេលធ្វើដូច្នោះ ពួកគេនឹ ងត្រូវបានស្វាគមន៍ ចូលក្នុងសង្គមស៊ីវល
វិញ។ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 17 មិ នមែនជាយុតតិ្ធម៌ ទេ។
បោះឆ្នោតជំ ទាស់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 17
HARRIET SALARNO, ស្ថាបនិ ក
ជនរងគ្រោះដោយឧក្រិដ្ឋកម្ម រ ួបរ ួមនៃរដ្ឋ California
JIM NIELSEN, ប្រធាន
គណៈកម្មការ California នៃអាណ្ណតតិព
្ ន្ធនាគារ (យោង)
RUTH WEISS, អនុប្រធាន
គម្រោងសុចរិតភាពនៃការបោះឆ្នោតរដ្ឋ California

★ ការតបតនឹងសេចក្ស
ដី ំអាងប្រឆាំងនឹងសំណ�ើប្រជាមតិ 17 ★
បោះឆ្នោតគាំទ្រល�ើសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 17

ការជំ ទាស់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 17 គឺជាការប្រើប្រាស់ តិកនិ កគួរឲ្យខ្លាចដ�ើ ម្បីព្យា
យាម និ ងបញ្ឈប់ អ្នកពីការជួសជុលគោលនយោបាយបោះឆ្នោតចាស់ គំរល
ិ អាយុ
ជិ ត 5O ឆ្នាំ ។
ការពិតគឺ៖

• សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 17 នឹ ងគ្រាន់  តែស្ដារសិ ទធិប្ ោះឆ្នោតរបស់ ពលរដ្ឋនៅ
ពេលបញ្ចប់ការជាប់ ទោស ឲ្យ ស្រប ជាមួយច្បាប់ របស់ California និ ង
19 រដ្ឋផ្សេងទ�ៀត ដែលធ្វើដូច្នេះរ ួចហ�ើយ។
• ក្រោយពីច្បាប់ ស្រដ�ៀងនេះមួយត្រូវបានផ្លាស់ ប្ដូ រនៅរដ្ឋ Florida
ការសិ ក្សារបស់ គណៈកម្មការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌបា
នរកឃ�ើញថា ការសិ ក្សាមួយនៅរដ្ឋ Florida បានរកឃ�ើញថា
មនុស្សដែលបញ្ចប់ការជាប់ ពន្ធនាគារ និ ងបានស្ដារសិ ទធិប្ ោះឆ្នោតរបស់ ពួកគេ
ហ�ើយ មិ នសូវចង់ ប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅពេលអនាគតទ�ៀតទេ។

• ការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌធ្វើឡ�ើងដ�ើ ម្បីជារយៈពេលធ្វើសមាហ
រណកម្មឡ�ើងវិញទៅក្នុងសហគមន៍ ។ ពលរដ្ឋដែលទទួលបានការដោះលែង
ដោយមានលក្ខខណ្ឌដែលបានរ ួចផុតពីការជាប់ ពន្ធនាគារ អាចបីបាច់ គ្សា
រួ រ

មានការងារធ្វើ បង់ ពន្ធ និងរ ួមចំ ណែកដល់ សង្គមតាមវិធីផ្សេងៗ។
• ពលរដ្ឋ California ជិ ត 50,000 នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការជាប់ ពន្ធនាគារ
របស់ ពួកគេ បានបង់ ពន្ធនៅកម្រិតមូលដ្ឋា ន រដ្ឋ និ ងសហព័ន្ធ ប៉ុន្តែនៅតែមិ នអា
ចបោះឆ្នោតនៅកម្រិតរដ្ឋា ភិបាលបាន។
កុំជ�ឿល�ើអ្នកជំ ទាស់ និ ងតាក់ទិកគួរឲ្យខ្លាចរបស់ ពួកគេ។ អ្នកប្រជាធិ បតេយ្យ
និ ងសាធារណរដ្ឋ គាំទ្រដល់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 17

• ជាងពីរភាគបីនៃរដ្ឋសភាពប្រចាំរដ្ឋ—ប្រជាធិ បតេយ្យនិ ងសាធារណរដ្ឋបានគាំទ្រ
ដល់ ការស្នើសុំអ្នកបោះឆ្នោតនៅ California ពិចារណាល�ើសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 17។
• សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 17 មិ នធ្វើអ្វីដ�ើម្បីផ្លាស់ ប្ដូររយៈពេលជាប់ ទោសរបស់ នរណា
ម្នា ក់ទេ រ ួមទាំងអ្នកដែលជាប់ ទោសពីឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរ និ ងហិង្សា។
បោះឆ្នោតគាំទ្រល�ើសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 17!
CAROL MOON GOLDBERG, ប្រធាន
សម្ព័ន្ធអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីនៃរដ្ឋ California
JAY JORDAN, នាយកប្រតិបត្តិ
ពលរដ្ឋ California សម្រាប់ សុវត្ថិភាព និ ងយុតតិ្ធម៌
ABDI SOLTANI, នាយកប្រតិបត្តិ
សហជីពសេរីភាពពលរដ្ឋអាមេរិក (ACLU)—California ភាគខាងជ�ើង

ទឡក
យទេ។
្ន និពន្ធ ហ�ើយមិនត្រូវបានពិនត
ហី្ រណ៍ដែលបានបោះពុមន្ព ៅល�ើទំពរ័ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់អក
ិ ្យរកភាពត្រឹមត្រូវដោយភ្នា ក់ងារផ្វការណាមួ
លូ

ទឡក
្ហី រណ៍
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