សំណ�ើ
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ធ្វើវ ិសោធនកមរ្ម ដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញ CALIFORNIA ដ�ើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានអាយុ 17 ឆ្នាំ ចូលរ ួមកងការបោះឆ្នោតបឋម
្នុ
និងពិសេស ប្រសិនប�ើពួកគេមានអាយុគ្រប់ 18 ឆ្នាំ នៅពេល ការបោះឆ្នោតសកលទូទៅល�ើកក្រោយ ហ�ើយ
ប�ើមិនដូច្នេះទេ បន្ទា ប់ ពីពេលដែលពួកគេមានសិទប្ធិ ោះឆ្នោត ។ វ ិសោធនកមរ្ម ដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញនីតិបញ ្ញត្តិ ។

★ ទឡកហី្ រណ៍គាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 18 ★

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 18 នឹ ងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលនឹ ងមានអាយុ 18 ឆ្ំនា ត្រឹម
ពេលបោះឆ្នោតសាកលឲ្យចូលរ ួមក្នុង ការបោះឆ្នោតបឋមនៃឆ្ំនា នោះ
ប្រសិ នប�ើ ពួកគេមានអាយុ 17 ឆ្ំនា ត្រឹមពេលនៃការបោះឆ្នោតបឋម។
កំណែទម្រង់ បោះឆ្នោតសំ ខាន់ នេះនឹ ងមិ នត្រឹមតែអនុញ្ញាត ឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតល�ើ
កដំ បូងឲ្យចូលរ ួមក្នុង វដ្ដបោះឆ្នោតពេញលេញនោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានសក្ដា
នុពលពេលជំ រ ុញការចូលរ ួមរបស់ យុវជនក្នុង ការបោះឆ្នោតរបស់ យ�ើ ងផងដែរ។

យ�ើងត្រូវការសំ ឡេងរបស់ យុវជនឲ្យគេតំណាងនៅប្រអប់ សន្លឹ កឆ្នោត។
ការអនុញ្ញាតមនុស្សអាយុ 17 ឆ្ំនា ខ្លះឲ្យបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម
និ ងតែប្រសិ នប�ើ ពួកគេនឹ ងមាន អាយុ 18 ឆ្ំនា ត្រឹមការ បោះឆ្នោតសាកលគឺជាវិធី
ដ៏ សាមញ្ញមួយក្នុងការពង្រឹកកម្លាំ ងសំ ឡេងរបស់ អ្នកបោះឆ្នោតវ ័យក្មេងទូទាំងរដ្ឋ
California ហ�ើយនឹ ងនាំទៅរកដំ ណ�ើ រការការបោះឆ្នោតកាន់ តែយល់ ច្បាស់
សម្រាប់ រដ្ឋរបស់ យ�ើ ងជារ ួម។
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រដ្ឋ California គឺនៅក្រោយកំណោង នៅពេលវាមកដល់ បញ្ហានេះ។ រដ្ឋក្នុង
សហរដ្ឋអាមេរិកសឹ ងតែពាក់កណ្
ដា ល បានអនុញ្ញាតឲ្យមនុស្សអាយុ 17 ឆ្ំនា ឲ្យចូ
លរ ួមក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម និ ងការប្រជុំរបស់ គណបក្សនយោបាយរ ួចហ�ើយ។
ប្រសិ នប�ើ បុគ្គលម្នាក់មានគម្រោងចង់ ចូលរ ួម ក្នុងការបោះឆ្នោតសាកលជាអ្នក
បោះឆ្នោតល�ើកដំ បូង វាសមហេតុផល សម្រាប់ ពួកគេក្នុងការទទួលបានឱកាស
សម្រេចចិ ត្ត ដែលនឹ ងបង្ហា ញនៅ ល�ើសន្លឹកឆ្នោតតាមរយៈការចូលរ ួមបោះឆ្នោត
បឋម។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 18 តភ្ជាប់ ការចូលរ ួមរបស់ មនុស្សអាយុ 17 ឆ្ំនា ទៅអា
យុនៃមនុស្សភាគច្រើនដោយតម្រូវឲ្យបុគ្គលនោះគ្រប់ អាយុ 18 ឆ្ំនា ត្រឹមពេលវេ
លានៃការបោះឆ្នោតសាកលមកដល់ ។

ដោយយោងតាមការស្រាវជ្រាវ ដែលបានធ្វើឡ�ើងដោយគម្រោងចូលរ ួមស៊ីវ ិ
លរដ្ឋ California ក្នុងការបោះឆ្នោត បឋមឆ្ំនា 2020 ក្នុងរដ្ឋ California,
អ្នកបោះឆ្នោតជាយុវជន (អ្នកដែលមានអាយុចន្លោះ 18 ឆ្ំនា  និ ង 24 ឆ្ំនា )
មាន ចំ នួនរហូតដល់ 14.5% នៃចំ នួនប្រជាជនដែលមានសិ ទធិប្ ោះឆ្នោតទាំ
ងអស់ ។ ប៉ុន្តែមានតែចំ នួន 6% ប៉ុណ្ណោះ ដែលចូលរ ួមក្នុងការបោះឆ្នោតជាក់
ស្តែង។ យុវជនមិ នត្រូវបានតំណាងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះទេ ទោះបី ជាពួ
កគេគឺជាអ្នករងឥទ្ធិពលដ៏ ធំពី គោលនយោបាយ ដែលត្រូវបានបង្កើតឡ�ើង
តាមរយៈការបោះឆ្នោតនេះក៏ដោយ។
ការស្រាវជ្រាវមិ នត្រឹមតែបង្ហា ញថា ចំ នួនយុវជនចូលរ ួមក្នុងការបោះ
ឆ្នោតមានកម្រិតទាបបំ ផុត ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែវាថែមទាំងបង្ហា ញថា
អ្នកទៅបោះឆ្នោតគឺធ្វើតាមទម្លា ប់ ។ នៅពេលដែលមនុស្សទៅចូលរ ួម ក្នុង កា
របោះឆ្នោតម្តងគេនឹ ងធ្វើបែបនេះម្តងទ�ៀត។ ការចូលរ ួមមុនពេលក្នុងដំ ណ�ើ
រការបោះឆ្នោតសម្រាប់ អ្នកបោះឆ្នោតល�ើកដំ បូង គួរតែជាអាទិភាពខ្ពស់មួយ
សម្រាប់ ហេតុផលនេះ។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 18 គឺជាឱកាសមួយក្នុងការផ្ដល់អំនាចដល់ អ្នកបោះឆ្នោត
ដែលក្មេងបំ ផុតរបស់ រដ្ឋ California និ ងល�ើកទឹកចិ ត្តពួកគេឲ្យក្លា យជាអ្នកចូ
ិ ក្នុងសកម្មភាពជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ បំ ផុតនៃប្រជាធិ បតេយ្យ។
លរ ួមពេញមួយជី វត
សូមគាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 18 ។
KEVIN MULLIN, សមាជិ កសភា
សភា CA មណ្ឌលទី 22
EVAN LOW, សមាជិ កសភា
សភា CA មណ្ឌលទី 28

★ ការឆ្លើយបដិសេធល�ើទឡកហី្ រណ៍គាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 18 ★

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ដែល “សឹ ងតែពាក់កណ្
ដា ល” នៃរដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យ មនុស្សអាយុ
17 ឆ្ំនា ឲ្យបោះឆ្នោតក្នុង ការបោះឆ្នោតបឋមគឺមិនស្មោះត្រង់ ឡ�ើយ។ ពលរដ្ឋ 18
ឆ្ំនា ប៉ុន្តែទទួលបានការអនុញ្ញាត ហ�ើយការបោះឆ្នោតបឋមរបស់ ពួកគេគឺ
ខុសគ្នាពីអ្វីដែលធ្វើ នៅក្នុងរដ្ឋ California ។ ដោយសារតែសំ ណ�ើប្រជាមតិ
13 និ ង 218, ពលរដ្ឋ California មានសិ ទធិប្ ោះឆ្នោតល�ើសំ ណ�ើប្រជាមតិព
ន្ធ, ដែលជារ�ឿយៗនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោតបឋម។ មនុស្សអាយុ 17 ឆ្ំនា ស្ទើរតែគ្មាន
ិ ិ ងការបង់ ពន្ធឡ�ើយ។ បទពិសោធ
បទពិសោធន៍ ជាមួយការរកប្រាក់ចិញចឹ ម
្ ជី វត ន
ិ ពិតគឺសំខាន់ ណាស់សម្រាប់ ការបោះឆ្នោត។ ការផ្ដល់យោបល់ ថា វាគឺ
ន៍ ក្នុងជី វត
“សមហេតុផលប៉ុណ្ណោះ” សម្រាប់ មនុស្សអាយុ 17 ឆ្ំនា គួរតែបោះឆ្នោតក្នុងការ
បោះឆ្នោត បឋម ប្រសិ នប�ើ ពួកគេនឹ ងទៅបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតសាកល
គឺជាការផ្ដល់ហេតុផលដ៏ អាក្រក់។
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតបឋមរបស់ រដ្ឋ California
ត្រូវបានផ្លាសទៅដល់ ដ�ើ មខែមី នា សំ ណ�ើប្រជា មតិ 18 នឹ ងផ្ដល់អនីតិជនថ្នាក់វ ិ
ទ្យាល័ យដែលទ�ើបតែអាយុ 17 ឆ្ំនា  នូវសិ ទធិប្ ោះឆ្នោតជាធម្មតាដោយសារតែពួក
គេនឹ ងគ្រប់ អាយុ 18 ឆ្ំនា ក្នុងពេលប្រាំបីខែក្រោយ។
មនុស្សអាយុ 17 ឆ្ំនា គឺជាអនីតិជន សម្រាប់ ហេតុផលមួយចំ នួនខាងក្រោម៖

• អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តអះអាងថា ការផ្ដល់ហេតុផល និ ងផ្នែកឡូជិ កនៃខួរក្បាលរបស់
ពួកគេគឺមិនត្រូវបាន អភិវឌ្ឍពេញលេញតាមជី វវិទ្យានៅឡ�ើយ។
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• ពួកគេគឺជាទស្សនិ កជនដែលជក់ចិត្ត (5+ ម៉ោ ងក្នុងមួយថ្ងៃ, 5 ថ្ងៃក្នុងមួយ
សប្ដាហ៍) ទៅល�ើគ្រូបង្រៀនដែលពួកគេអាស្រ័យល�ើសម្រាប់ ភាពជោគជ័ យពេ
លបច្ចុប្បន្ន និ ងនាពេលអនាគត ដែលធ្វើឲ្យពួកគេងាយរងគ្រោះទៅនឹ ងឥទ្ធិពល
ដែលលម្អៀង។
• ពួកគេមិ នមានបទពិសោធន៍ ពិភពពិតប្រាកដឡ�ើយ។ ភាគច្រើនមិ នចាំបាច់ ធ្វើ
ការដ�ើម្បីចិ ញចឹ ម
្ ខ្លួនឯងឡ�ើយឬក៏ រកស៊ីតាមវិធី របស់ ពួកគេ ដ�ើម្បីបង់ ពន្ធជួលផ្ទះ 
ទិញម្ហូបអាហារជាដ�ើម។ល។ ពួកគេមិ នមានក្របខ័ណ្ឌនៃអំ ណះអំ ណានក្នុងការ
ធ្វើការសម្រេចចិ ត្តចាំបាច់ ដែលអ្នកបោះឆ្នោតធ្វើ សម្រាប់ ខ្លួនពួកគេ និ ងសមាជិ ក
ផ្សេងទ�ៀតទាំងអស់ របស់ សង្គម នៅពេលពួកគេបោះឆ្នោត។
មនុស្សអាយុ 17 ឆ្ំនា អាចចង់ ដឹងចង់ បោះឆ្នោត ប៉ុន្តែពួកគេមិ នទាន់ ត្រៀមខ្លួនរ ួច
នៅឡ�ើយទេ។ សូមបោះឆ្នោតជំ ទាស់ ល�ើសំណ�ើប្រជាមតិ 18 ។
RUTH WEISS, អនុប្រធាន
គម្រោងសុចរិតភាពការបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋ California
JON COUPAL, ប្រធាន
សមាគមអ្នកបង់ ពន្ធ Howard Jarvis
LARRY SAND, គ្រូបង្រៀនចូលនិ វត្តន៍

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

ធ្វើវ ិសោធនកមរ្ម ដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញ CALIFORNIA ដ�ើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានអាយុ 17 ឆ្នាំ ចូលរ ួមកងការបោះឆ្នោតបឋម
្នុ
និងពិសេស ប្រសិនប�ើពួកគេមានអាយុគ្រប់ 18 ឆ្នាំ នៅពេលការបោះឆ្នោតសកលទូទៅល�ើកក្រោយ ហ�ើយ
ប�ើមិនដូច្នេះទេ បន្ទា ប់ពីពេលដែលពួកគេមានសិទប្ធិ ោះឆ្នោត ។ វ ិសោធនកមរ្ម ដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញនីតិបញ ្ញត្តិ ។
សូមបោះឆ្នោតជំ ទាស់ ល�ើ សំណ�ើប្រជាមតិ 18

សំណ�ើ
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★ ទឡកហី្ រណ៍ប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិ 18 ★

“ពន្ធជាច្រើនក�ើនឡ�ើង និ ងវិធានការបំ ណុលប័ ណ្ណកម្ចីគឺត្រូវបានសម្រេ
ចនៅល�ើសន្លឹកឆ្នោត ការបោះឆ្នោតបឋម និ ងការបោះឆ្នោតពិសេស។
នោះជាមូលហេតុដែលមាន តែមនុស្សពេញវ ័យប៉ុណ្ណោះគួរតែបោះឆ្នោត។”
—Jon Coupal, ប្រធាន, សមាគមអ្នកបង់ ពន្ធ Howard Jarvis
មនុស្សអាយុ 17 ឆ្នាំ គឺមិនមែនជាមនុស្សពេញវ ័យស្របច្បាប់ឡ�ើយ

ទាំងរដ្ឋា ភិបាលសហព័ន្ធ និងរដ្ឋាបាលភិបាលរដ្ឋ California បានកំណត់អាយុ
នៃទំនួលខុសត្រូវស្របច្បាប់ នៅអាយុ 18 ឆ្ំនា ។ នៅរដ្ឋ California, បុគ្គលម្នាក់
ទោះបីជាមួយថ្ងៃមានអាយុក្ង
មេ ជាង 18 ឆ្ំនា ក៏មិនអាចចូលខ្លួនក្នុងកិច្ចសន្យាស្រ
បច្បាប់ ឬសូម្បីតែមិ នអាចប្រើសាឡនប្ដូរពណ៌ទង់ ដែង។ មនុស្សអាយុដប់ ប្រាំពីរ
ឆ្នាំ មិ នអាចសូម្បីតែចូលរ ួមកងដំ
្នុ ណ�ើរចុះដល់ ទីតាំងរបស់ សាលារ�ៀន ដោយគ្មាន
សន្លឹកអនុញ្ញាតដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយឳពុកម្ដា យ ឬអាណាព្យាបាល។

ិ ន និ ងដាក់កំហិតបន្ថែមល�ើប័ ណ្ណប�ើកបរនៃមនុស្ស
ច្បាប់ California ដាក់វធា
អាយុ 16 និ ង 17 ឆ្ំនា  ដោយសារតែក្ដីកង្វល់អំពី ភាពចាស់ ទំុ និ ងការវិនិចឆ័ យ
្ ។
ការដាក់កំហិតល�ើ អាជ្ញាប័ ណ្ណលិចបាត់ទៅ យ៉ាងច្បាស់  នៅថ្ងៃកំណ�ើតទី 18,
មិ នមែនមុនពេល។
ច្បាប់ រដ្ឋ California ឆ្លុះបញ្ំ ចា ងពីភស្តុតាងវិទ្យាសាស្រ្តថា ការអភិវឌ្ឍខួរក្បា
លដែលទាក់ទងនឹ ងអាយុគឺត្រូវ បានភ្ជាប់ ទៅសមត្ថភាពផ្ដល់ហេតុផល វិភាគ
និ ងយល់ ដឹងអំ ពីហេតុ និងផលប៉ ះពាល់ ។ អាយុដែលពេ
លយល់ ព្រមនៃហេតុផល ទាំងទូទាំងរដ្ឋ និងថ្នាក់ជាតិ គឺ 18 ឆ្ំនា ។

មនុស្សអាយុ 17 ឆ្នាំ គឺជាទស្សនិ កជនដែលជក់ចិត្តល�ើ សាលារ�ៀន

អ្នក បោះ ឆ្នោតមានសិ ទធិស្ដា
្ ប់ គ្រប់ ផ្នែកទាំងអស់ នៃបញ្ហា
ដ�ើម្បីធ្វើសេចក្ដីសម្រេចចិ ត្ត ដែលបានជម្រាបជូន ។ មនុស្សអាយុ 17 ឆ្ំនា ភា
ិ យាល័ យនៅឡ�ើយ ពឹងផ្អែកល�ើគ្រូបង្រៀនសម្រាប់ ចំណាត់
គច្រើនរ�ៀនថ្នាក់វទ្
ថ្នាក់ និងលិ ខិតផ្ដល់អនុសាសន៍សំខាន់ ៗដែលចាំបាច់ សម្រាប់ អនាគតរបស់
ពួកគេ។ ពួកគេគឺជា ទស្សនិ កជនដែលជក់ចិត្តមួយ ប្រាំថ្ងៃក្នុងមួយសប្ដាហ៍
ជាមួយគ្រឿងជំ រ ុញទឹកចិ ត្តដ៏ រឹងមាំឲ្យធ្វើអ្វីក៏ដោយដែលគ្រូបង្រៀន និ ង
អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ ផ្ដល់អនុសាសន៍។

សន្លឹកឆ្នោតបឋមរបស់ រដ្ឋ California ជារ�ឿយៗរាប់ បញ្ចូលទាំង ពន្ធសាលារ�ៀន
និ ងវិធានការប័ ណ្ណកម្ចី សម្រាប់ ការអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោត។ មិ នដូចនឹ ងអ្នក
ិ យាល័ យនៅ
បោះឆ្នោតជាមនុស្សពេញវ ័យ មនុស្សអាយុ 17 ឆ្ំនា ដែលនៅរ�ៀនថ្នាក់វទ្

ឡ�ើយ គឺទំនងជាស្ដា ប់ ឮតែមួយចំ ហ�ៀងប៉ុណ្ណោះនៃបញ្ហាទាំងនេះ។ ឧទាហរណ៍
ក្នុងឆ្ំនា 2019 មណ្ឌលសិ ក្សាធិ ការរ ួបរ ួម Los Angeles បានចូលរ ួមក្នុងយុទនា
្ធ ការ
“ផ្ដល់ព័ត៌មាន” មួយដ�ើម្បីអនុម័តការបង្កើនពន្ធដែលបានស្នើសុំ វិធានការ
EE, ក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសមួយ។ សាលារ�ៀនបានបិ ទបដាធំ ៗនៅបរិវេណ
បានចែកចាយខិត្តប័ ណ្ណ និ ងអក្សរសាស្រ្តទៅឲ្យសិ ស្សដ�ើម្បី យកទៅផ្ទះ ហ�ើយសូម្បី
តែបានចែកចាយការផ្សព្វផ្សាយក្នុងបណ្
ដាសង្គមគំរ ូផ្សេងៗ ក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុង
ការជះឥទ្ធិពលល�ើសិ ស្ស និ ងក្ រុមគ្រួសាររបស់ ពួកគេ។

ប្រសិ នមនុស្សអាយុ 17 ឆ្ំនា ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតប
ឋម និ ងការបោះឆ្នោត ពិសេស ប្រហែលសូម្បីតែការបំ ពេញសន្លឹកឆ្នោតតាមសំ
បុត្រប្រៃសណីយ៍ ឲ្យត្រឹមត្រូវក្នុងថ្នាក់រ�ៀន សិ ស្សទាំងនេះអាច ផ្ដល់កម្រិតល្អៀង
កងការអនុ
ម័តបំ ណុល និ ងពន្ធថ្មីដែលនឹ ងដាក់សម្ពាធយ៉ាងច្រើ នដល់ ឳពុកម្ដា យរ
្នុ
បស់ ពួកគេ និ ងអ្នកបង់ ពន្ធទាំងអស់។

ការចូលរ ួមនយោបាយគឺប�ើ កចំ ហសម្រាប់ អ្នកទាំងអស់ គ្នា;
ការបោះឆ្នោតគឺខុសគ្នា
អ្នករាល់ គ្នាមានសិ ទធិប
្ ង្ហា ញពីគំនិតមួយ គំា ពារល�ើបញ្ហាផ្សេងៗ
រ�ៀបចំ មនុស្សដែលមានចិ ត្តចូលចិ ត្ត និងអ្នកស្ម័គ្រចិ ត្តល�ើ យុទនា
្ធ ការផ្សេងៗ។
ទោះបី ជាយ៉ា ងណាក៏ដោយ សិ ទធិប្ ោះឆ្នោតគឺត្រូវបានរក្សាសម្រាប់ ពលរ
ដ្ឋ ដែលជាអ្នករស់  នៅក្នុងរដ្ឋ ដែលមិ នមែនជា ឧក្រិដ្ឋជនក្នុងពន្ធនាគារ
និ ងដែលមានអាយុយ៉ា ងតិចណាស់ 18 ឆ្ំនា នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត។
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ការបោះឆ្នោតគឺជាទំនួលខុសត្រូវដ៏ ធ្ងន់ធ្ងរមួយ។ ក្នុងការបោះឆ្នោត 
California អ្នកបោះឆ្នោតសម្រេចចិ ត្តថានរណាដែលនឹ ងរក្សាអំ ណាចដ�ើម្បីធ្វើ 
និ ងដាក់ឲ្យអនុវត្តច្បាប់ មិ នថាអនុម័តបំ ណុលថ្មី និ ងអ្នកបង់ ពន្ធនឹ ងត្រូវបានបង់ ប្
រាក់នឹងត្រូវបង់ មិនថាក�ើនឡ�ើងពន្ធ និ ងបញ្ហាស្មុគស្មា ញផ្សេងទ�ៀតជាច្រើន។

សេចក្ដីសម្រេចសំ ខាន់ ៗត្រូវតែបានធ្វើដោយអ្នកបោះឆ្នោតដែលជាមនុស្សពេញវ ័
ិ យាល័ យ។
យស្របច្បាប់ មិ នមែនត្រឹមជាអនីតិជនថ្នាក់វទ្

សូមបោះឆ្នោតជំ ទាស់ ល�ើ សំណ�ើប្រជាមតិ 18 ។
RUTH WEISS, សហស្ថា បនិ ក
គម្រោងសុចរិតភាពការបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋ California
JON COUPAL, ប្រធាន
សមាគមអ្នកបង់ ពន្ធ Howard Jarvis
LARRY SAND, គ្រូបង្រៀនចូលនិ វត្តន៍

★ ការឆ្លើយបដិសេធទៅល�ើទឡកហី្ រណ៍ប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិ 18 ★

មនុស្សអាយុ 17 ឆ្ំនា ធ្វើការរ ួចហ�ើយ និ ងបង់ ពន្ធ 
ហ�ើយពួកគេអាចចុះបញ្ជីក្នុងយោធា។ ប្រសិ នប�ើ មនុស្សវ ័យក្មេងក្នុងអាយុនេះកំ
ិ របស់ ពួកគេនៅជួរមុខ សម្រាប់ ខោនធី របស់ យ�ើ ង
ពុងស្ម័គ្រចិ ត្តដាក់អាយុជីវត
និ ងកំពុងរ ួមចំ ណែកជាហិរញ្ញវត្ថុដល់ សង្គម ពួកគេគួរតែអាចចូលរ ួមក្នុងវដ្ដ
បោះឆ្នោតពេញលេញនៅឆ្ំនា ដែលពួកគេគ្រប់ អាយុ 18 ឆ្ំនា ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ
18 អនុញ្ញាតអ្នកមនុស្សមានអាយុ 17 ឆ្ំនា ឲ្យបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម
ប្រសិ នប�ើ ពួកគេគ្រប់ អាយុ 18 ឆ្ំនា ត្រឹមការបោះឆ្នោតសាកល។

ការដោះស្រាយរប�ៀបបោះឆ្នោត កន្លែងបោះឆ្នោត និ ងអ្វី ត្រូវមានល�ើសន្លឹកឆ្នោត 
គឺជាដំ ណ�ើ រការល�ើកដំ បូង ដ៏ លំបាកមួយ។ ការផ្ដល់ឲ្យមនុស្សពេញវ ័យ
នូវពេលសិ ក្សាស្វែងយល់ រ�ឿងនេះនៅឆ្ំនា ដែលពួកគេគ្រប់ អាយុ 18 ឆ្ំនា
ធានាដល់ បទពិសោធន៍ បោះឆ្នោតល�ើកដំ បូងដ៏ ជោគជ័ យ។ ការបន្ថែមឱកាស 
’ដល់ មនុស្សពេញវ ័យឲ្យចូលរ ួម ក្នុងកិច្ចការស៊ីវិលអាចធានាថា
យុវជនជំ នាន់ ក្រោយរបស់ យ�ើ ង នឹ ងមានទម្លា ប់ ក្នុងការបោះឆ្នោតបានល�ឿ
នជាងនេះ ហ�ើយពួកគេអាច ប្រកាន់ ភ្ជាប់ ទម្លា ប់ នេះ ទៅដល់ មហាវិទ្យាល័ យ
នៅពេលចូលរ ួមក្នុងជួរកងទ័ព ឬក៏ចូលរ ួមក្នុងកិច្ចការផ្សេងៗ។
ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនាខែមី នា ឆ្ំនា 2020 បានបង្ហា ញឲ្យឃ�ើញថាការបោះ

ឆ្នោតច្រើនបំ ផុត នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមប្រធានាធបតីរដ្ឋ California អ្ន
កបោះឆ្នោតដែលមានសិ ទធិប្ ោះឆ្នោតមានតែ38% ប៉ុណ្ណោះ។ យ�ើងមានបញ្ហា
ការចូលរ ួមកិច្ចការស៊ីវិល ហ�ើយយ�ើងត្រូវការបង្កើតវប្បធម៌ មួយនៃការបោះឆ្
នោត សម្រាប់ អ្នកជំ នាន់ ក្រោយឲ្យកាន់ តែល�ឿនជាង។ ការបោះឆ្នោតក្នុងការ
បោះឆ្នោតមួយអាចបង្កើនលទ្ធភាពនៃការបោះឆ្នោត ក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទា ប់
ដោយល�ើសពី 25%។ បញ្ហាផ្សេងៗ ដូចជាវិបត្តិអាកាសធាតុ បំ ណុលសិ ស្ស
ការថែទាំសុខភាព និ ងអនាគតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ យ�ើ ង នឹ ងជះឥទ្ធិពលដល់ មនុស្
សវ ័យក្មេងឲ្យបានច្រើនបំផុត ហ�ើយវាគឺជាទំនួយខុសត្រូវរបស់ យ�ើ ងក្នុងការផ្ដ
ិ ។
ល់ ឲ្យ ពួកគេនូវឱកាសគ្រប់ គ្រាន់ដ�ើ ម្បីបង្កើនទម្លា ប់ បោះឆ្នោតពេញមួយជី វត
ការបោះឆ្នោតគាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 18 គឺជាការបោះឆ្នោតមួយសម្រាប់ ប្រជាធិ
បតេយ្យរបស់ យ�ើ ង។
MARY CREASMAN, ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ
សម្ព័ន្ធអ្នកបោះឆ្នោតអភិរក្សរដ្ឋ California (CLCV)
សមាជិ កព្រឹ ទ្ធសភា RICHARD D. ROTH, ឧត្តមសេនីយ៍ ទោ
USAF (បានចូលនិ វត្តន៍ )
សមាជិ កព្រឹ ទ្ធសភា THOMAS J. UMBERG, វរសេនីយ៍ ឯក
កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិក (បានចូលនិ វត្តន៍ )

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

ទឡក
្ហី រណ៍
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