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36  |  ទឡ្ហីករណ៍  ទឡ្ហីករណ៍ដែលបានបបាះពមុ្ពបៅបលហីទពំរ័បនះគជឺាទស្សនៈ របសអ់្នកនពិន្ធ ប�ហីយមិនត្ រូវបានពនិិ្ ្យរកភាពត្រឹមត្ រូវបោយភា្ន កង់ារផ្លូវការណាមយួបទ។ 

សបំណហី ប្ វហីវបិោ្នកម្មរែ្្ឋ ម ្មនញុ ្ញ CALIFORNIA បែហីម្ហីអនញុ្្ញ្ឲ្យអ្នកដែលមានអាយ ុ17 ឆ្្នំ  ចលូលរមួក ្នងុការបបាះបឆ្្ន ្បឋម  
នងិពបិសស តបសនិបបហីពកួបគមានអាយតុគប់ 18 ឆ្្នំ  បៅបពល ការបបាះបឆ្្ន ្សកលទលូបៅបលហីកបតកាយ ប�ហីយ 
បបហីមិនែលូបច ្នះបទ បន្ទា ប់ ពហីបពលដែលពកួបគមានសទិ្ធបិបាះបឆ្្ន ្ ។ វបិោ្នកម្មរែ្្ឋ ម ្មនញុ ្ញនហ្ី បិញ ្្ញ ្ ិ។18

★  ទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ18  ★

★  ការណ្លហីយ្រដិណសធណ�ហីទឡ្ហីករណ៍គំាទទសំណណហី ទ្រជាមត ិ18  ★

សេចក្ហីថ ល្ែងការណ៍ថែល “េឹងថែពាក់កណ្្ល” នៃរែ្ឋអៃុញ្ញា ែឲ្យ មៃុេ្សអាយុ 
17 ឆ្នាំ ឲ្យសោះសឆ្នា ែកនាុង ការសោះសឆ្នា ែបឋមគឺមិៃស ម្ ះតែង់សឡហីយ។ ពលរែ្ឋ 18 
ឆ្នាំ បុ៉ថៃតែទទួលោៃការអៃុញ្ញា ែ ស�ហីយការសោះសឆ្នា ែបឋមរបេ់ពួកសគគឺ 
ខុេគ្នា ពហីអ្ហីថែលស្្ហី សៅកនាុងរែ្ឋ California ។ សោយ្រថែេំសណហី តបជាមែិ 
13 ៃិង 218, ពលរែ្ឋ California មាៃេិទ្ិសោះសឆ្នា ែសលហីេំសណហី តបជាមែិព
ៃ្, ថែលជាសរឿយៗសៅសលហីេៃលែឹកសឆ្នា ែបឋម។ មៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ  សេទហីរថែគ្ម ៃ
បទពិស្្ៃ៍ជាមួយការរកតោក់ចិញ្ឹមជហីវែិ ៃិងការបង់ពៃ្សឡហីយ។ បទពិស្្
ៃ៍កនាុងជហីវែិពិែគឺេំខាៃ់ណ្េ់េតមាប់ការសោះសឆ្នា ែ។ ការផ្ល់សោបល់ថា វាគឺ 
“េមស�ែុផលបុ៉សណ្ណ ះ” េតមាប់មៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ គួរថែសោះសឆ្នា ែកនាុងការ
សោះសឆ្នា ែ បឋម តបេិៃសបហីពួកសគៃឹងសៅសោះសឆ្នា ែកនាុងការសោះសឆ្នា ែ្កល 
គឺជាការផ្ល់ស�ែុផលែ៏អាតកក់។
សោយ្រថែការសោះសឆ្នា ែបឋមរបេ់រែ្ឋ California 
តែរូវោៃផ្លែ េសៅែល់សែហីមថខមហីនា េំសណហី តបជា មែិ 18 ៃឹងផ្ល់អៃហីែិជៃថានា ក់វិ
ទយាល័យថែលសទហីបថែអាយុ 17 ឆ្នាំ  ៃូវេិទ្ិសោះសឆ្នា ែជា្មមតាសោយ្រថែពួក
សគៃឹងតគប់អាយុ 18 ឆ្នាំ  កនាុងសពលតោំបហីថខសតកាយ។
មៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ គឺជាអៃហីែិជៃ េតមាប់ស�ែុផលមួយចំៃួៃខាងសតកាម៖
• អនាកវទិយា្តេតែអះអាងថា ការផ្ល់ស�ែុផល ៃិងថផនាកឡូជិកនៃខួរកបាលរបេ់
ពួកសគគឺមិៃតែរូវោៃ អភិវឌ្ឍសពញសលញតាមជហីវវទិយាសៅសឡហីយ។

• ពួកសគគឺជាទេ្សៃិកជៃថែលជក់ចិែតែ (5+ សម៉ាងកនាុងមួយន ង្ៃ, 5 ន ង្ៃកនាុងមួយ 
េប្្�៍) សៅសលហីតគរូបសតងៀៃថែលពួកសគអាតេ័យសលហីេតមាប់ភាពសជាគជ័យសព
លបចុ្ប្បៃនា ៃិងនាសពលអនាគែ ថែលស្្ហីឲ្យពួកសគងាយរងសតគ្ះសៅៃឹងឥទ្ិពល
ថែលលសមអៀង។
• ពួកសគមិៃមាៃបទពិស្្ៃ៍ពិភពពិែតោកែសឡហីយ។ ភាគសតចហីៃមិៃចំាោច់ស្្ហី
ការសែហីម្បហីចិញ្ឹមខលែួៃឯងសឡហីយឬក៏ រកេុហីតាមវិ្ ហីរបេ់ពួកសគ សែហីម្បហីបង់ពៃ្ជួលផទះ 
ទិញមូ្បអាហារជាសែហីម។ល។ ពួកសគមិៃមាៃតកបខ័ណ្ឌ នៃអំណះអំណ្ៃកនាុងការ
ស្្ហីការេសតមចចិែតែចំាោច់ថែលអនាកសោះសឆ្នា ែស្្ហី េតមាប់ខលែួៃពួកសគ ៃិងេមាជិក
សផ្សងសទៀែទំាងអេ់របេ់េង្គម សៅសពលពួកសគសោះសឆ្នា ែ។
មៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ អាចចង់ែឹងចង់សោះសឆ្នា ែ បុ៉ថៃតែពួកសគមិៃទាៃ់សតែៀមខលែួៃរចួ
សៅសឡហីយសទ។ េូមសោះសឆ្នា ែជំទាេ់សលហីេំសណហី តបជាមែិ 18 ។
RUTH WEISS, អៃុតបធាៃ
គសតមាងេុចរែិភាពការសោះសឆ្នា ែនៃរែ្ឋ California
JON COUPAL, តបធាៃ
េមាគមអនាកបង់ពៃ្ Howard Jarvis
LARRY SAND, តគរូបសតងៀៃចូលៃិវែតែៃ៍

េំសណហី តបជាមែិ 18 ៃឹងអៃុញ្ញា ែឲ្យអនាកថែលៃឹងមាៃអាយុ 18 ឆ្នាំ តែឹម 
សពលសោះសឆ្នា ែ្កលឲ្យចូលរមួកនាុង ការសោះសឆ្នា ែបឋមនៃឆ្នាំ សនាះ 
តបេិៃសបហីពួកសគមាៃអាយុ 17 ឆ្នាំ តែឹមសពលនៃការសោះសឆ្នា ែបឋម។ 
កំថណទតមង់សោះ សឆ្នា ែេំខាៃ់សៃះៃឹងមិៃតែឹមថែអៃុញ្ញា ែ ឲ្យអនាកសោះសឆ្នា ែសលហី
កែំបូងឲ្យចូលរមួកនាុង វែ្សោះសឆ្នា ែសពញសលញសនាះសទ បុ៉ថៃតែថ្មទំាងមាៃេក្ា
ៃុពលសពលជំរញុការចូលរមួរបេ់យុវជៃកនាុង ការសោះសឆ្នា ែរបេ់សយហីងផងថែរ។
សយហីងតែរូវការេំសឡងរបេ់យុវជៃឲ្យសគែំណ្ងសៅតបអប់េៃលែឹកសឆ្នា ែ។ 
ការអៃុញ្ញា ែមៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ ខលែះឲ្យសោះសឆ្នា ែកនាុងការសោះសឆ្នា ែបឋម 
ៃិងថែតបេិៃសបហីពួកសគៃឹងមាៃ អាយុ 18 ឆ្នាំ តែឹមការ សោះសឆ្នា ែ្កលគឺជាវិ្ ហី
ែ៏្មញញាមួយកនាុងការពតងឹកកមាលែំ ងេំសឡងរបេ់ អនាកសោះសឆ្នា ែវយ័សកមងទូទំាងរែ្ឋ 
California ស�ហីយៃឹងនំាសៅរកែំសណហី រការការសោះសឆ្នា ែកាៃ់ថែយល់ចបាេ់ 
េតមាប់រែ្ឋរបេ់សយហីងជារមួ។
រែ្ឋ California គឺសៅសតកាយកំសណ្ង សៅសពលវាមកែល់បញ្្សៃះ។ រែ្ឋកនាុង 
េ�រែ្ឋអាសមរកិេឹងថែពាក់កណ្្ល ោៃអៃុញ្ញា ែឲ្យមៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ ឲ្យចូ
លរមួកនាុងការសោះសឆ្នា ែបឋម ៃិងការតបជំុរបេ់គណបក្សៃសោោយរចួស�ហីយ។ 
តបេិៃសបហីបុគ្គលមានា ក់មាៃគសតមាងចង់ចូលរមួ កនាុងការសោះសឆ្នា ែ្កលជាអនាក
សោះសឆ្នា ែសលហីកែំបូង វាេមស�ែុផល េតមាប់ពួកសគកនាុងការទទួលោៃឱកាេ 
េសតមចចិែតែ ថែលៃឹងបង្ាញសៅ សលហីេៃលែឹកសឆ្នា ែតាមរយៈការចូលរមួសោះសឆ្នា ែ
បឋម។ េំសណហី តបជាមែិ 18 ែភាជា ប់ការចូលរមួរបេ់មៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ សៅអា
យុនៃមៃុេ្សភាគសតចហីៃសោយែតមរូវឲ្យបុគ្គលសនាះតគប់អាយុ 18 ឆ្នាំ តែឹមសពលសវ
លានៃការសោះសឆ្នា ែ្កលមកែល់។

សោយសោងតាមការត្វតជាវ ថែលោៃស្្ហីសឡហីងសោយគសតមាងចូលរមួេុហីវ ិ
លរែ្ឋ California កនាុងការសោះសឆ្នា ែ បឋមឆ្នាំ  2020 កនាុងរែ្ឋ California, 
អនាកសោះសឆ្នា ែជាយុវជៃ (អនាកថែលមាៃអាយុចសនាលែ ះ 18 ឆ្នាំ  ៃិង 24 ឆ្នាំ ) 
មាៃ ចំៃួៃរ�ូែែល់ 14.5% នៃចំៃួៃតបជាជៃថែលមាៃេិទ្ិសោះសឆ្នា ែទំា
ងអេ់។ បុ៉ថៃតែមាៃថែចំៃួៃ 6% បុ៉សណ្ណ ះ ថែលចូលរមួកនាុងការសោះសឆ្នា ែជាក់
ថេតែង។ យុវជៃមិៃតែរូវោៃែំណ្ងសៅកនាុងការសោះសឆ្នា ែសៃះសទ សទាះបហីជាពួ
កសគគឺជាអនាករងឥទ្ិពលែ៏្ំពហី សគ្លៃសោោយ ថែលតែរូវោៃបសងកហីែសឡហីង 
តាមរយៈការសោះសឆ្នា ែសៃះក៏សោយ។
ការត្វតជាវមិៃតែឹមថែបង្ាញថា ចំៃួៃយុវជៃចូលរមួកនាុងការសោះ
សឆ្នា ែមាៃកតមិែទាបបំផុែ បុ៉សណ្ណ ះសទ បុ៉ថៃតែវាថ្មទំាងបង្ាញថា 
អនាកសៅសោះសឆ្នា ែគឺស្្ហីតាមទមាលែ ប់។ សៅសពលថែលមៃុេ្សសៅចូលរមួ កនាុង កា
រសោះសឆ្នា ែមតែងសគៃឹងស្្ហីថបបសៃះមតែងសទៀែ។ ការចូលរមួមុៃសពលកនាុងែំសណហី
រការសោះសឆ្នា ែេតមាប់អនាកសោះសឆ្នា ែសលហីកែំបូង គួរថែជាអាទិភាពខ្ពេ់មួយ 
េតមាប់ស�ែុផលសៃះ។
េំសណហី តបជាមែិ 18 គឺជាឱកាេមួយកនាុងការផ្ល់អំនាចែល់អនាកសោះសឆ្នា ែ
ថែលសកមងបំផុែរបេ់រែ្ឋ California ៃិងសលហីកទឹកចិែតែពួកសគឲ្យកាលែ យជាអនាកចូ
លរមួសពញមួយជហីវែិកនាុងេកមមភាពជាមូលោ្ឋ ៃតគឹះ បំផុែនៃតបជា្ិបសែយ្យ។ 
េូមគំ្តទេំសណហី តបជាមែិ 18 ។
KEVIN MULLIN, េមាជិកេភា
េភា CA មណ្ឌ លទហី 22
EVAN LOW, េមាជិកេភា
េភា CA មណ្ឌ លទហី 28 



18
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ប្ វហីវបិោ្នកម្មរែ្្ឋ ម ្មនញុ ្ញ CALIFORNIA បែហីម្ហីអនញុ្្ញ្ឲ្យអ្នកដែលមានអាយ ុ17 ឆ្្នំ  ចលូលរមួក ្នងុការបបាះបឆ្្ន ្បឋម  
នងិពបិសស តបសនិបបហីពកួបគមានអាយតុគប់ 18 ឆ្្នំ  បៅបពលការបបាះបឆ្្ន ្សកលទលូបៅបលហីកបតកាយ ប�ហីយ 

បបហីមិនែលូបច ្នះបទ បន្ទា ប់ពហីបពលដែលពកួបគមានសទិ្ធបិបាះបឆ្្ន ្ ។ វបិោ្នកម្មរែ្្ឋ ម ្មនញុ ្ញនហ្ី បិញ ្្ញ ្ ិ។

សបំណហី

18
★  ទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ18  ★

★  ការណ្លហីយ្រដិណសធណៅណ�ហីទឡ្ហីករណ៍ទ្រឆំាងសំណណហី ទ្រជាមត ិ18  ★

មៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ ស្្ហីការរចួស�ហីយ ៃិងបង់ពៃ្ 
ស�ហីយពួកសគអាចចុះបញជាហីកនាុងសោធា។ តបេិៃសបហីមៃុេ្សវយ័សកមងកនាុងអាយុសៃះកំ
ពុងេម័តគចិែតែោក់អាយុជហីវែិរបេ់ពួកសគសៅជួរមុខ េតមាប់សខាៃ ហ្ី របេ់សយហីង 
ៃិងកំពុងរមួចំថណកជា�ិរញញាវែ្ុែល់េង្គម ពួកសគគួរថែអាចចូលរមួកនាុងវែ្
សោះសឆ្នា ែសពញសលញសៅឆ្នាំ ថែលពួកសគតគប់អាយុ 18 ឆ្នាំ ។ េំសណហី តបជាមែិ 
18 អៃុញ្ញា ែអនាកមៃុេ្សមាៃអាយុ 17 ឆ្នាំ ឲ្យសោះសឆ្នា ែកនាុងការសោះសឆ្នា ែបឋម 
តបេិៃសបហីពួកសគតគប់អាយុ 18 ឆ្នាំ តែឹមការសោះសឆ្នា ែ្កល។ 
ការសោះត្យរសបៀបសោះសឆ្នា ែ កថៃលែងសោះសឆ្នា ែ ៃិងអ្ហីតែរូវមាៃសលហីេៃលែឹកសឆ្នា ែ 
គឺជាែំសណហី រការសលហីកែំបូង ែ៏លំោកមួយ។ ការផ្ល់ឲ្យមៃុេ្សសពញវយ័
ៃូវសពលេិកសាថេង្យល់សរឿងសៃះសៅឆ្នាំ ថែលពួកសគតគប់អាយុ 18 ឆ្នាំ  
ធានាែល់ បទពិស្្ៃ៍សោះសឆ្នា ែសលហីកែំបូងែ៏សជាគជ័យ។ ការបថៃម្ឱកាេ 
’ែល់មៃុេ្សសពញវយ័ឲ្យចូលរមួ កនាុងកិច្ការេុហីវលិអាចធានាថា 
យុវជៃជំនាៃ់សតកាយរបេ់សយហីង ៃឹងមាៃទមាលែ ប់កនាុងការសោះសឆ្នា ែោៃសលឿ
ៃជាងសៃះ ស�ហីយពួកសគអាច តបកាៃ់ភាជា ប់ទមាលែ ប់សៃះ សៅែល់មហាវទិយាល័យ 
សៅសពលចូលរមួកនាុងជួរកងទ័ព ឬក៏ចូលរមួកនាុងកិច្ការសផ្សងៗ។ 
កនាុងការសោះសឆ្នា ែបឋមនាថខមហីនា ឆ្នាំ  2020 ោៃបង្ាញឲ្យស�ហីញថាការសោះ 

សឆ្នា ែសតចហីៃបំផុែ សៅកនាុងការសោះសឆ្នា ែបឋមតបធានា្បែហីរែ្ឋ California អនា
កសោះសឆ្នា ែថែលមាៃេិទ្ិសោះសឆ្នា ែមាៃថែ38% បុ៉សណ្ណ ះ។ សយហីងមាៃបញ្្
ការចូលរមួកិច្ការេុហីវលិ ស�ហីយសយហីងតែរូវការបសងកហីែវប្ប្ម៌មួយនៃការសោះឆ្
សនាែ េតមាប់អនាកជំនាៃ់សតកាយឲ្យកាៃ់ថែសលឿៃជាង។ ការសោះសឆ្នា ែកនាុងការ
សោះសឆ្នា ែមួយអាចបសងកហីៃលទភ្ាពនៃការសោះសឆ្នា ែ កនាុងការសោះសឆ្នា ែបនាទ ប់ 
សោយសលហីេពហី 25%។ បញ្្សផ្សងៗ ែូចជាវបិែតែិអាកាេធាែុ បំណុលេិេ្ស 
ការថ្ទំាេុខភាព ៃិងអនាគែសេែ្ឋកិច្របេ់សយហីង ៃឹងជះឥទ្ិពលែល់មៃុេ្
េវយ័សកមងឲ្យោៃសតចហីៃបំផុែ ស�ហីយវាគឺជាទំៃួយខុេតែរូវរបេ់សយហីងកនាុងការផ្
ល់ឲ្យ ពួកសគៃូវឱកាេតគប់តគ្ៃ់សែហីម្បហីបសងកហីៃទមាលែ ប់សោះសឆ្នា ែសពញមួយជហីវែិ។ 
ការសោះសឆ្នា ែគំ្តទេំសណហី តបជាមែិ 18 គឺជាការសោះសឆ្នា ែមួយេតមាប់តបជា្ិ
បសែយ្យរបេ់សយហីង។ 
MARY CREASMAN, តបធាៃនាយកតបែិបែតែិ
េម្ព័ៃ្អនាកសោះសឆ្នា ែអភិរក្សរែ្ឋ California (CLCV) 
សមាជិកព រ្ឹទ្ធសភា RICHARD D. ROTH, ឧែតែមសេៃហីយ៍សទា
USAF (ោៃចូលៃិវែតែៃ៍) 
សមាជិកព រ្ឹទ្ធសភា THOMAS J. UMBERG, វរសេៃហីយ៍ឯក
កងទ័ពេ�រែ្ឋអាសមរកិ (ោៃចូលៃិវែតែៃ៍) 

សូមបោះប ន្ោ តជំទាស់ប�ើសំប�ើ ប្រជាមតិ 18

“ពៃ្ជាសតចហីៃសកហីៃសឡហីង ៃិងវធិាៃការបំណុលប័ណណកម្ហីគឺតែរូវោៃេសតម
ចសៅសលហីេៃលែឹកសឆ្នា ែ ការសោះសឆ្នា ែបឋម ៃិងការសោះសឆ្នា ែពិសេេ។ 
សនាះជាមូលស�ែុថែលមាៃ ថែមៃុេ្សសពញវយ័បុ៉សណ្ណ ះគួរថែសោះសឆ្នា ែ។” 
—Jon Coupal, ប្រធាន, សមាគមអនោក្រង់ពន្ធ Howard Jarvis 
មនុស្សអាយុ 17 ន្ោំ គឺមិនមមនជាមនុស្សបពញវយ័បស្រច្បា្់រប�ើយ 

ទំាងរោ្ឋ ភិោលេ�ព័ៃ្ ៃិងរោ្ឋ ោលភិោលរែ្ឋ California ោៃកំណែ់អាយុ
នៃទំៃួលខុេតែរូវតេបចបាប់សៅអាយុ 18 ឆ្នាំ ។ សៅរែ្ឋ California, បុគ្គលមានា ក់ 
បទាះ្រើជាមួយថ ង្ៃមានអាយុបកមេងជាង 18 ឆ្នាំ  ក៏មិៃអាចចូលខលែួៃកនាុងកិច្េៃយាតេ
បចបាប់ ឬេូម្បហីថែមិៃអាចសតបហី្ឡៃបូ្រពណ៌ទង់ថែង។ មនុស្សអាយុដ្់របោំពើរ
ន្ោំ មិនអាច្សូម្ើមតចូ្�រមួកនោងុដំប�ើ រចុ្ះដ�់ទើតំាងរ្រស់សាលាបរៀន សោយគ្ម ៃ
េៃលែឹកអៃុញ្ញា ែថែលោៃចុះ�ែស្លខាសោយឳពុកម្ាយ ឬអាណ្ពយាោល។
ចបាប់ California ោក់វធិាៃ ៃិងោក់កំ�ិែបថៃម្សលហីប័ណណសបហីកបរនៃមៃុេ្ស
អាយុ 16 ៃិង 17 ឆ្នាំ  សោយ្រថែក្ហីកង្ល់អំពហី ភាពចាស់ទំុ និងការវនិិច្្័យ។ 
ការោក់កំ�ិែសលហីអាជាញា ប័ណណលិចោែ់សៅ យ៉ា ងច្បាស់ សៅន ង្ៃកំសណហី ែទហី 18, 
មិនមមនមុនបព�។
ចបាប់រែ្ឋ California ឆលែុះបញំ្្ងពហីភេតែុតាងវទិយា្តេតែថា ការអភិវឌ្ឍខួរកបា
លថែលទាក់ទងៃឹងអាយុគឺតែរូវ ោៃភាជា ប់សៅេមែភ្ាពផ្ល់ស�ែុផល វភិាគ 
ៃិងយល់ែឹងអំពហីស�ែុ ៃិងផលប៉ះពាល់។ អាយុថែលសព 
លយល់តពមនៃស�ែុផល ទំាងទូទំាងរែ្ឋ ៃិងថានា ក់ជាែិ គឺ 18 ឆ្នាំ ។
មនុស្សអាយុ 17 ន្ោំ គឺជាទស្សនិកជនមដ�ជក់ចិ្ត្តប�ើសាលាបរៀន 

អនាក សោះ សឆ្នា ែមាៃេិទ្ិ្្ប់ បគ្់រម្នោកទំាងអស់ថន្រញ្ហា  
សែហីម្បហីស្្ហីសេចក្ហីេសតមចចិែតែ មដ�ោនជបមា្រជូន ។ មៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ ភា
គសតចហីៃសរៀៃថានា ក់វទិយាល័យសៅសឡហីយ ពឹងថផអកសលហីតគរូបសតងៀៃេតមាប់ចំណ្ែ់
ថានា ក់ ៃិងលិខិែផ្ល់អៃុ្េៃ៍េំខាៃ់ៗថែលចំាោច់េតមាប់អនាគែរបេ់
ពួកសគ។ ពួកសគគឺជា ទស្សនិកជនមដ�ជក់ចិ្ត្តមួយ តោំន ង្ៃកនាុងមួយេប្្�៍ 
ជាមួយសតគឿងជំរញុទឹកចិែតែែ៏ រងឹមំាឲ្យស្្ហីអ្ហីក៏សោយថែលតគរូបសតងៀៃ ៃិង 
អនាកតបឹកសាសោបល់ផ្ល់អៃុ្េៃ៍។
េៃលែឹកសឆ្នា ែបឋមរបេ់រែ្ឋ California ជាសរឿយៗរាប់បញ្ូលទំាង ពន្ធសាលាបរៀន 
និងវធិានការ្័រ�្ណកម្ើ េតមាប់ការអៃុម័ែសោយអនាកសោះសឆ្នា ែ។ មិៃែូចៃឹងអនាក
សោះសឆ្នា ែជាមៃុេ្សសពញវយ័ មៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ ថែលសៅសរៀៃថានា ក់វទិយាល័យសៅ

សឡហីយ គឺទំៃងជា្្ប់ឮថែមួយចំស�ៀងបុ៉សណ្ណ ះនៃបញ្្ទំាងសៃះ។ ឧទា�រណ៍ 
កនាុងឆ្នាំ  2019 មណ្ឌ លេិកសា្ិការរបួរមួ Los Angeles ោៃចូលរមួកនាុងយុទន្ាការ 
“ផ្ល់ព័ែ៌មាៃ” មួយសែហីម្បហីអៃុម័ែការបសងកហីៃពៃ្ថែលោៃសេនាហីេំុ វធិាៃការ 
EE, កនាុងការសោះសឆ្នា ែពិសេេមួយ។ ្លាសរៀៃោៃបិទបោ្ំៗសៅបរសិវណ 
ោៃថចកចាយខិែតែប័ណណ ៃិងអក្សរ្តេតែសៅឲ្យេិេ្សសែហីម្បហី យកសៅផទះ ស�ហីយេូម្បហី
ថែោៃថចកចាយការផ្សព្ផសាយកនាុងបណ្្េង្គមគំរសូផ្សងៗ កនាុងកិច្តបឹងថតបងកនាុង

 ការជះឥទ្ិពលសលហីេិេ្ស ៃិងតក រុមតគរ្ួ ររបេ់ពួកសគ។
តបេិៃមៃុេ្សអាយុ 17 ឆ្នាំ តែរូវោៃអៃុញ្ញា ែឲ្យសោះសឆ្នា ែកនាុងការសោះសឆ្នា ែប
ឋម ៃិងការសោះសឆ្នា ែ ពិសេេ តបថ�លេូម្បហីថែការបំសពញេៃលែឹកសឆ្នា ែតាមេំ
បុតែនតបេណហី យ៍ឲ្យតែឹមតែរូវកនាុងថានា ក់សរៀៃ េិេ្សទំាងសៃះអាច  ្្ដ�់កបមិតប�អៀង
កនោងុការអនុម័ត្ំរ�ុ� និងពន្ធ្មេើមដ�នឹងដាក់សមាពា ធយ៉ា ងបបច្ើនដ�់ឳពុកមា្ដ យរ
្រស់ពួកបគ និងអនោក្រង់ពន្ធទំាងអស់។
ការចូ្�រមួនបយោយគឺប្រើកចំ្ហសបមា្់រអនោកទំាងអស់គ្នោ ; 
ការបោះប ន្ោ តគឺខុសគ្នោ
អនាករាល់គ្នា មាៃេិទ្ិបង្ាញពហីគំៃិែមួយ គំ្ពារសលហីបញ្្សផ្សងៗ 
សរៀបចំមៃុេ្សថែលមាៃចិែតែចូលចិែតែ ៃិងអនាកេម័តគចិែតែសលហីយុទន្ាការសផ្សងៗ។  
សទាះបហីជាោ៉ងណ្ក៏សោយ េិទ្ិសោះសឆ្នា ែគឺតែរូវោៃរកសាេតមាប់ពលរ
ែ្ឋ ថែលជាអនាករេ់ សៅកនាុងរែ្ឋ ថែលមិៃថមៃជា ឧតកិែ្ឋជៃកនាុងពៃ្នាគ្រ 
ៃិងថែលមាៃអាយុោ៉ងែិចណ្េ់ 18 ឆ្នាំ សៅន ង្ៃសោះសឆ្នា ែ។
ការសោះសឆ្នា ែគឺជាទំៃួលខុេតែរូវែ៏ ង្ៃៃ់ ង្ៃរមួយ។ កនាុងការសោះសឆ្នា ែ 
California អនាកសោះសឆ្នា ែេសតមចចិែតែថាៃរណ្ថែលៃឹងរកសាអំណ្ចសែហីម្បហីស្្ហី 
ៃិងោក់ឲ្យអៃុវែតែចបាប់ មិៃថាអៃុម័ែបំណុល្មហី ៃិងអនាកបង់ពៃ្ៃឹងតែរូវោៃបង់ប្
រាក់ៃឹងតែរូវបង់មិៃថាសកហីៃសឡហីងពៃ្ ៃិងបញ្្េមគុ ម្ ញសផ្សងសទៀែជាសតចហីៃ។
សេចក្ហីេសតមចេំខាៃ់ៗតែរូវថែោៃស្្ហីសោយអនាកសោះសឆ្នា ែថែលជាមៃុេ្សសពញវ ័
យតេបចបាប់ មិៃថមៃតែឹមជាអៃហីែិជៃថានា ក់វទិយាល័យ។
សូមបោះប ន្ោ តជំទាស់ប�ើសំប�ើ ប្រជាមតិ 18 ។
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