សំណ�ើ
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ការផ្លា ស់បរច្បាប់
បង់ពន្ធទ្រព្យសម្បត្ម
ួ ចំនន
ួ ។
តិ យ
តូ ្
វ ិសោធនកមន្ម ៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញ ។

★ សេចក្ស
តី ំអាងគាំទ្រដល់សំណ�ើប្រជាមតិ 19 ★

គាំទ្រទៅល�ើ 19។ ប្រាក់សន្សំពីការបង់ ពន្ធ និងជំ នួយសង្គ្រោះជាលំ នៅដ្ឋា នសម្រាប់
មនុស្សចាស់ ជនរងគ្រោះដោយភ្លើងឆេះព្រៃ និ ងអ្នកមានពិការភាព។ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 19

លុបបំបាត់មធ្យោបាយគេចពន្ធស្របច្បាប់ ល�ើ ផ្ទះណាដែលប្តូរជាផ្ទះជួល. . . ដោយសារតែប្
រាក់ចំណូលពីការជួលអាចគ្របដណ្តប់ ល�ើ កំណ�ើ នពន្ធអចលនទ្រព្យយ៉ាងងាយ។

ខាងវេជ្ជសាស្ត្របន្ទា ន់ ។

បន្ទា ន់ ៖ ប្រាក់ចំណូលដោយឡែកមួយសម្រាប់ អគ្គីភ័យ ក្នុងស្ រុកនៅតាមសហគមន៍ ជនបទ
និ ងទីក្ រុង ដ�ើម្បីដោះស្រាយភាពមិ នស្មើគ្នា ដែលគំរាមកំហែងដល់ ពេលវេលាឆ្លើយតបនៃ
ិ ចំ ពោះភ្លើងឆេះព្រៃ និ ងការសង្គ្រោះផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តបន្ទា ន់ ។ • ផ្តល់នូវការ
ការសង្គ្រោះជី វត
ជម្ រុញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់ សាលារ�ៀន និ ងខោនធីនានា ដែលកំពុងប្រយុទត
្ធ ស៊ូក្នុងការធ្វើ
ឲ្យថវិកាមានតុល្យភាពដោយសារមេរោគកូរណា ជាមួ
យនឹ ងប្រាក់ចំណូលយូរអង្វែងសម្
៉ូ
ិ ី សម្រាប់ ជនអនាថា
រាប់ ការឆ្លើយតបបន្ទា ន់ ការផ្តល់លំនៅដ្ឋា នមានតម្លៃសមរម្យ កម្មវធ
ទំហែទាំសុខភាព និ ងសេវាកម្មក្នុងមូលដ្ឋា នផ្សេងទ�ៀត។ • បង្កើតប្រាក់ចំណូលរាប់ រយ

ការពារប្រជាជន California ដែលងាយរងគ្រោះ បំ បាត់មធ្យោបាយគេចពន្ធស្របច្បាប់ ដែ
លអយុតតិ្ធម៌ និ ងបង្កើតប្រាក់ចំណូលដែលចាំបាច់ សម្រាប់ បង្កា រអគ្គិភ័យ និ ងការឆ្លើយតប
1) កំណត់ការបង់ ពន្ធអចលនទ្រព្យសម្រាប់ មនុស្សចាស់ ជនរងគ្រោះដោយភ្លើងឆេះព្រៃ 

និ ងអ្នកនៅផ្ទះដែលមានពិការភាព។ សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 19៖ • លុបចោលការរឹតបន្តឹងស្តីពី

ការផ្លាស់ បតូ្រទីលំនៅញឹ កញាប់ ដែលមិ នត្រឹមត្រូវ ក្នុងច្បាប់ បច្ចុប្បន្ន ដ�ើម្បីឲ្យអ្នកតាំងទីលំនៅ
ដូចជាមនុស្សចាស់ ជរា ជនពិការ ឬជនរងគ្រោះដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃ អាចផ្ទេរសំ ណ�ើ
ប្រជាមតិនៃគេហដ្ឋា នរបស់ ពួកគេបាន។ 13 ប្រាក់សន្សំពីការបង់ ពន្ធសម្រាប់ ការផ្លាស់
ទៅផ្ទះសង់ ជំនួសក្នុងកន្លែងណាមួយនៅក្នុងរដ្ឋ California។ • ផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជា

លំ នៅដ្ឋា នសម្រាប់ មនុស្សចាស់ រាប់ លាននាក់ ដែលពួកគេភាគច្រើនមានអារម្មណ៍ថាជា

ប់ ឃំុនៅក្នុងផ្ទះ ដែលពួកគេមិ នអាចថែរក្សាបាន ដោយមានជណ្តើ រឡ�ើងច្រើនកាំពេក
មានទីតាំងនៅឆ្ងាយពីក្ រុមគ្រួសារ ឬការថែទាំវេជ្ជសាស្ត្រ ដែលធ្វើឲ្យកាន់ តែធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះ
ដោយហានិ ភ័យសុខភាពបង្កដោយមេរោគកូរណា។
• បង្កើតឱកាសធ្វើជាម្ចា ស់ ផ្ទះសម្រាប់ អ្ន
៉ូ
កជួលនិ ងម្ចា ស់ ផ្ទះថ្មីនៅទូទាំងរដ្ឋ ខណៈពេលដែលផ្ទះរាប់ មឺ៉ននឹ ងត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើជាល�ើក
ដំ បូង នៅក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្ស។ • “បន្ទាប់ ពីភ្លើងឆេះព្រៃចំ នួនពីរបានបំ ផ្លិចបំ ផ្លាញ

ផ្ទះចំ នួន 15,555 ខ្នង ជនរងគ្រោះទាំងនោះ បានប្រឈមនឹ ងការដំ ឡ�ើងពន្ធយ៉ាងច្រើន សម្
រាប់ ការផ្លាស់ ទីលំនៅនៅចម្ងា យប្រមាណពីរបីម៉ាយល៍ ពីនេះ។ សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 19 លុបចោល
ការរឹតបណតឹ្ ងស្តីពីការផ្លាស់ បតូ្រទីលំនៅដែលអយុតតិ្ធម៌  ដ�ើ ម្បីកាត់បន្ថយការដំ ឡ�ើងពន្ធភ្លា មៗ
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ដ�ើម្បីអាចឲ្យជនរងគ្រោះដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃអាចរ�ើទៅផ្ទះដែលសង់ ជំនួសនៅកន្លែងណាមួ
ិ ពីភ្លើងឆេះព្រៃ Tubbs
យក្នុងរដ្ឋ California។”—Kristy Militello, ជាអ្នករ ួចជី វត
2) បំ បាត់ចោលមធ្យោបាយគេចពន្ធស្របច្បាប់ ដែលអយុតតិ្ធម៌ ដែលត្រូវបានប្រើប្រា

ស់ ដោយវិនិយោគិនប៉ែកឆ្នេរខាងក�ើត ជនល្បីឈ្មោះនានា និ ងអ្នកដែលគ្រងមរតកមូ
លធនអាណត្តិព្យាបាលភាពនៃផ្ទះលំ ហែកាយ និ ងផ្ទះជួល។ • របាយការណ៍ព័ត៌មាន
និ ងកំណត់ត្រាអចលនទ្រព្យ បានលាតត្រដាងនូវច្បាប់  ធ្វើឡ�ើងដ�ើម្បីកំណត់ពន្ធល�ើលំ នៅ

ដ្ឋា នដំ បូងលក្ខណ:គ្រួសារ ដែលច្បាប់ នេះត្រូវបានរំលោភដោយអ្នកឯកទេសរស់ នៅក្រៅរដ្ឋ
ជនល្បីល្បាញនានា និ ងអ្នកដែលគ្រងមរតកមហាសាល ដ�ើម្បីជ�ៀសផុតពីការបង់ ពន្ធស្រប

ច្បាប់ ល�ើ ផ្ទះលំ ហែនិ ងផ្ទះជួល។ [Los Angeles Times, 8/17/18]
• ការកេងប្រវ ័ញម
្ច ធ្យោបាយគេចពន្ធស្របច្បាប់ បានបណ្
តា លឱ្យបាត់បង់ ចំណូលរាប់ ពាន់ លា
នដុល្លា រសម្រាប់ សាលារ�ៀន និ ងខោនធី ដោយបង្ខំឱ្យម្ចា ស់ ផ្ទះនៅរដ្ឋ California បង់ ថ្លៃពន្ធ 
10 ដងខ្ពស់ជាងផ្ទះជួលនៅតំបន់ រស់ នៅតែមួយ ដែលកាន់ កាប់ ដោយអ្នកគ្រោងមរតក
ដែលភាគច្រើនរស់ នៅទីក្ រុង Florida ឬទីក្ រុង New York។

សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 19 ការពារលំ នៅដ្ឋា នលក្ខណៈគ្រួសារ —និ ងអត្រាការប្រាក់ទាប—

សម្រាប់ កុមារ ដែលទទួលមរតក និ ងរស់ នៅក្នុងលំ នៅដ្ឋា នដំ បូងដែលបម្ រុងទុកក្រោមច្បាប់

3) បង្កើនការបង្កា រអគ្គិភ័យ ការឆ្លើយតបបន្ទា ន់ និ ងការផ្គត់ផ្គង់ថវិកាដល់ សាលារ�ៀន
ដោយ៖ • បង្កើតមូលនិ ធិបង្កា រអគ្គីភ័យ និ ងការផ្តល់មូលនិ ធីឆ្លើយតបតម្រូវការវេជ្ជសាស្ត្រ

លានដុល្លា រសម្រាប់ សាលារ�ៀន និ ងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋា ន ដែលបណ្
តា លមកពីការលក់ផ្ទះ 
និ ងការលុបបំបាត់មធ្យោបាយគេចពន្ធស្របច្បាប់ ល�ើ មរតកអចលនទ្រព្យ
ដែលមិ នបានប្រើជាលំ នៅដ្ឋា នដំ បូង។

4) អ្នកប្រជាធិ បតេយ្យ និ ងអ្នកសាធារណរដ្ឋគាំទ្រនូវសំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 19៖ “សំ ណ�ើ ប្រ.
មតិ 19 ការពារប្រាក់សន្សំពីការបង់ ពន្ធ និងអត្ថប្រយោជន៍ នានាសម្រាប់ ប្រជា
ជន Californian ដែលងាយរងគ្រោះ រ ួមមានមនុស្សចាស់  ម្ចា ស់ ផ្ទះដែលពិការភាព
និ ងជនរងគ្រោះដោយភ្លើងឆេះព្រៃ។”—Jim Brulte, អតីតប្រធានគណបក្សសាធារណរ
ដ្ឋមកពីរដ្ឋ CA

“បោះឆ្នោ តឲ្យសមាជិ កមកពីគណបក្សប្រជាធិ បតេយ្យ នៅមូលដ្ឋា នដ�ើម្បីលុបបំបាត់មធ្យោ
បាយគេចពន្ធស្របច្បាប់ ដែលអយុតតិ្ធម៌ និ ងផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជាលំ នៅដ្ឋា នដល់ មនុស្ស
ចាស់ និ ងក្ រុមគ្រួសារដែលធ្វើការ។”—Alexandra Rooker, អតីតប្រធានគណបក្សប្រជា
ធិ បតេយ្យមកពីរដ្ឋ CA
សូមចូលរ ួមជាមួយភ្នា ក់ងារពន្លត់អគ្គីភ័យ ក្ រុមអ្នកឆ្លើយតបបន្ទា ន់
ក្ រុមសិ ទធិម
្ នុស្សសម្រាប់ ជនពិការ និ ងមនុស្សចាស់ សភាពាណិជ្ជកម្មស្បែកខ្មៅ 
CALIFORNIA សភាពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីបាស៊ីហវិក
្ ប្រចាំរដ្ឋ CALIFORNIA
(CALASIAN) សភាពាណិជ្ជកម្មអេស្ប៉ាញ សមាជិ កសភាគណបក្សប្រជាធិ បតេយ្យ និ ង
គណបក្សសាធារណរដ្ឋ។

YESon19.vote

BRIAN RICE, ប្រធាន
អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យអាជី ពរដ្ឋ California

KATHLEEN BARAJAS, ប្រធាន
ពលរដ្ឋ California ដ�ើម្បីសិទធិព
្ ិការភាព

GEORGE MOZINGO, សមាជិ កក្ រុមប្រឹក្សាភិបាល
សម្ព័ន្ធអ្នកគាំពារមនុស្សចាស់ California

★ ការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្ស
តី ំអាងជំទាស់នឹងសំណ�ើប្រជាមតិ 19 ★
សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 19 លុបបំបាត់ឧបករណ៍ដ៏ លប
្អ ំ ផុតមួយ ដែលមាតាបិ តាអាចជួយដល់ កូនៗ
របស់ ពួកគេបាន។

នោះគឺជាសិ ទធិម
្ ួយ ដែលបានដាក់បញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញរ្ញ បស់ រដ្ឋ California តាំងពីឆ្ំនា
1986 ដ�ើម្បីផ្ទេរកម្មសិទផ
្ធ ្ទះរបស់ ពួកគេ និ ងអចលនទ្រព្យផ្សេងទ�ៀត រហូតដល់
$1 លាន ដោយមិ នចាំបាច់ បតូ្រសំំ ណ�ើ ប្រ.មតិ ឡ�ើយ។ 13 ការវាយតម្លៃពន្ធ។ ការវា
យតម្លៃឡ�ើងវិញអាចបណ្
តា លឲ្យមានកំណ�ើ នពន្ធដារធ្ងន់ធ្ងរ។ ដូច្នេះ ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធ
ផ្ទះពីឪពុកម្តា យទៅកូន និ ងអចលនទ្រព្យផ្សេងទ�ៀត ដែលបានកំណត់ទុកដូចជាអា
ជី វកម្មខ្នាតតូច ត្រូវបានការពារពីការវាយតម្លៃឡ�ើងវិញដោយសំ ណ�ើ រប្រជាមតិ 58
ដែលបានអនុម័តដោយសំ ឡេងឆ្នោ តគាំទ្រ 76% ក្នុងឆ្ំនា 1986 ។

សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 19 លុបបំបាត់សំណ�ើ ប្រជាមតិ 58។ ការផ្ទេរលំ នៅដ្ឋា នគ្រួសារនឹ ងត្រូវ
បានវាយតម្លៃដោយស្វ័យប្រវត្តិ ល�ើ កលែងតែកុមារណាម្នា ក់ផ្លាស់ ចូលមករស់ នៅក្នុងលំ នៅ
ដ្ឋា នក្នុងរយៈពេលមួយឆ្ំនា ។

សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 19 នឹ ងប្រមូលពន្ធថ្មី នៅពេលគ្រួសារប្រជាជន California ត្រូវបានបង្ខំ ឲ្យ
លក់អចលនទ្រព្យរបស់ ពួកគេដោយសារការបង់ ពន្ធខ្ពស់ជាងមុន។ អ្នកគាំទ្ររបស់ ខ្លួនសន្យា
ិ ីគ្រប់ ប្រភេទ។ គ្រប់ យ៉ាងដែលអ្នកគាំទ្រសំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 19 និ យាយ
ផ្តល់ប្រាក់សម្រាប់ កម្មវធ
វានឹ ងបង់ ថ្លៃពន្ធដែលកំពុងក�ើនឡ�ើងល�ើការផ្ទេរទ្រព្យគ្រួសារពីឪពុកម្តា យទៅកូន។
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អ្នកគាំទ្រសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 19 និ យាយថា “ផ្ទះរាប់ មឺ៉នរាប់ ពាន់ ខ្នង” នឹ ងអាចរកបានសម្រាប់
បង្កើតឱកាសនៃភាពជាម្ចា ស់ ផ្ទះ។ អ្នកគាំទ្រសំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 19 រំពឹងថា វានឹ ងជម្ រុញការល
ក់ផ្ទះលក្ខណៈគ្រួសារឲ្យបានច្រើន។ នោះគឺគួរឲ្យតក់ស្លុតណាស់ !

ឪពុកម្តា យសព្វថ្ងៃមានឧបករណ៍តិចតួចណាស់  នៅក្នុងប្រអប់ ឧបករណ៍ដ�ើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់
ហិរញ្ញវត្ថុ ដល់ កូនៗរបស់ ពួកគេ។ ទោះនៅក្នុងស្ថា នភាពល្អក៏ដោយ វានៅតែពិបាកសម្រាប់ ក្
មេងជំ នាន់ ក្រោយ ដ�ើម្បីមានប្រាក់កម្រៃសម្រាប់ រស់ នៅក្នុងរដ្ឋ California ដែលជាកន្លែងបី
ដូចជាផ្ទះរបស់ ពួកគេ។
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 19 គឺមិនជាចាំបាច់ ទេ។ វាគឺជាការរងនូវសម្ពា ធដ៏ ខ្ំលា ងមួយទៅល�ើ សមត្ថ
ភាពរបស់ ឪពុកម្តា យគ្រប់ រ ូបនៅក្នុងរដ្ឋ California ក្នុងការម�ើលថែទាំកូនៗរបស់ ពួកគេ។
បោះឆ្នោ តប្រឆាំង ល�ើសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 19។
សមាជិ កសភា KEN COOLEY, មណ្ឌល 8

សមាជិ កព្រឹទ្ធសភា PATRICIA BATES, មណ្ឌល 36
JON COUPAL, ប្រធាន
សមាគមអ្នកបង់ ពន្ធ Howard Jarvis

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

ការផ្លា ស់បរច្បាប់
បង់ពន្ធទ្រព្យសម្បត្ម
ួ ចំនន
ួ ។
តិ យ
តូ ្
វ ិសោធនកមន្ម ៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញ ។

បោះឆ្នោ តប្រឆាំង ល�ើសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ19។

★ សេចក្ស
តី ំអាងជំទាស់នឹងសំណ�ើប្រជាមតិ 19 ★

“សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 19 គឺជាការប៉ងប្រាថ្នា របស់ អ្នកនយោបាយរដ្ឋ Sacramento
ដ�ើម្បីបង្កើនពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យ ដោយដកចេញកិច្ចការពារចំ នួន 2 សម្រាប់ អ្នកបង់ ពន្ធ 
ដែលអនុម័តដោយអ្នកបោះឆ្នោ តពីរដ្ឋធម្មនុញរ្ញ បស់ រដ្ឋ។ វិធានការនេះតម្រូវឱ្យ មានកា

រវាយតម្លៃឡ�ើងវិញទៅល�ើតម្លៃទីផ្សារ នៃអចលនទ្រព្យដែលផ្ទេរពីឪពុកម្តា យទៅកូន ៗ
និ ងពីជីដូនជី តារហូតដល់ ចៅ។”—Jon Coupal, ប្រធាន, សមាគមអ្នកបង់ ពន្ធ
Howard Jarvis
សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 19 ដកចេញសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 13 ស្តីអំពីការបង្កា រដែលពាក់ព័ន្ធ 
ដែលគ្រួសារក្នុងរដ្ឋ California មាន នៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញរ្ញ បស់ រដ្ឋ

ហ�ើយជំ នួសសំ ណ�ើទាំងនោះវិញដោយ ការតម្លើងពន្ធ។ បោះឆ្នោ តប្រឆាំង
ល�ើសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 19។

យោងតាមច្បាប់ បច្ចុប្បន្ន ការផ្ទេរអចលនទ្រព្យណាមួយរវាងឪពុកម្តា យ
និ ង កូនត្រូវបានដកចេញពីការវាយតម្លៃឡ�ើងវិញ ពោលគឺ លិ ខិតស្នើល�ើការ
បង់ ពន្ធល�ើ អចលនទ្រព្យស្ថិតនៅដដែល បន្ទាប់ ពីអចលនទ្រព្យត្រូវបានផ្ទេរ។ វាអនុវត្តដូចគ្នា
ដែរសម្រាប់ ការផ្ទេរណាមួយរវាងជី ដូនជី តានិ ងចៅ។

អ្នកបោះឆ្នោ តបានបន្ថែមបញ្ញតតិ្ដែលពេញនិ យមដ៏ ល�ើ សលុបទាំងនេះទៅ ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញរ្ញ ដ្ឋ
ជាមួយនឹ ងសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 58 ក្នុងឆ្ំនា 1986 និ ងសំ ណ�ើ រប្រជាមតិ 193 នៅឆ្ំនា 1996។
ក្រោមសំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 58 ឪពុកម្តា យអាចផ្ទេរលំ នៅដ្ឋា ន ដែលមានតម្លៃណាមួយនិ ង

លំ នៅដ្ឋា នដែលមានតម្លៃរហូតដល់ $1 លាននៃតម្លៃអចលនទ្រព្យផ្សេងទ�ៀតដែលបាន

វាយតម្លៃ ដល់ កូនៗ របស់ ពួក គេដោយមិ នមានការដំ ឡ�ើងពន្ធល�ើអចលនទ្រព្យឡ�ើយ។
ប្រសិ នប�ើយ�ើងបាត់បង់ សំណ�ើ ប្រជាមតិ 58 ក្មេងៗអាចត្រូវបាន បង្ខំលក់អចលនទ្រព្យគ្រួ

សាររបស់ ពួកគេដោយសារការបង់ ពន្ធខ្ពស់ ដូចជាអាជី វកម្មខ្នាតតូច ដែលបានផ្តល់ឱ្យគ្រួសា
រនូវសុវត្ថិភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និ ងផ្ទះលក្ខណៈគ្រួសារ ដែលមានអាយុកាលយូរអង្វែង ប្រសិ ន
ប�ើពួកគេមិ នអាចផ្លាស់ ចូលទៅនៅបានយ៉ាងឆាប់ រហ័សនោះ។

សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 19 ដកចេញសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 58 ប�ើទោះជាវាត្រូវបានអនុម័តដោយសំ ឡេ
ងឆ្នោ ត 75.7% ក៏ដោយ!

សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 19 ត្រូវបានដាក់ល�ើ សន្លឹកឆ្នោ តតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងា ត់នៅនាទី
ចុងក្រោយនៃអង្គនីតិបញ្ញតដិ ទ
្ ោះបីមានការប្រឆាំងពីសំណាក់គណបក្សប្រជាធិ បតេយ្យ

និ ងសាធារណរដ្ឋក៏ដោយ។

សំណ�ើ
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សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 19 គឺជាតម្លើងថ្លៃពន្ធរាប់ លានដុល្លា រយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ទៅល�ើគ្រួ
សារនី មួយៗក្នុងរដ្ឋ CALIFORNIA។

ការិយាល័ យរបស់ អ្នកវិភាគនី តិបញ្ញតតិ ្ ដែលមិ នបក្សព័ន្ធព្យាករណ៍ថា សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 19
អាចនឹ ងធ្វើឱ្យគ្រួសារក្នុងរដ្ឋ California បង់ ពន្ធអចលនទ្រព្យខ្ពស់ជាងមុនប្រមាណ
$2 ពាន់ លាន ជារ�ៀងរាល់ ឆ្ំនា ។

បញ្ញតតិ្សតី ព
្ ីការផ្ទេរក្នុងសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 19 ត្រូវច្រានចោលទាំងស្ រុងដោយអ្នកបោះឆ្នោ ត។
ច្បាប់ បច្ចុប្បន្ន (សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 60 និ ង 90) អនុញ្ញាតឲ្យម្ចា ស់ លំនៅដ្ឋា នអាយុចាប់ ពី 
55 ឆ្ំនា ឡ�ើងទៅ អាចរ�ើទៅនៅផ្ទះជំ នួសថ្មី និងផ្ទេរការវាយតម្លៃពន្ធអចលនទ្រព្យឆ្ំនា មូល
ដ្ឋា ន ពីលំនៅដ្ឋា នរស់ នៅពីមុន ទៅកាន់ លំនៅដ្ឋា នថ្មី។ ច្បាប់ បច្ចុប្បន្នអនុញ្ញាតឱ្យមាន
ការផ្ទេរតែមួយដងទេ នៅក្នុងខោនធីតែមួយ ឬទៅខោនធី ដែលទទួលយកការផ្ទេរនេះ
ហ�ើយលុះត្រាតែផ្ទះជំ នួសនោះមានតម្លៃស្មើ ឬតិចជាង។ ក្នុងឆ្ំនា 2018 អ្នកបោះឆ្នោ
តត្រូវបានបង្ហា ញជាមួយនឹ ងសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 5 ដែលនឹ ងអនុញ្ញាតឱ្យមានឱកាសផ្
ទេរកាន់ តែច្រើ ន ប៉ុន្តែអ្នកបោះឆ្នោ តបានសម្រេចថា ប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នមានភាពយុតតិ្ធម៌
ហ�ើយពួកគេបានបដិ សេធសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 5 យ៉ាងពេញទំហឹង។

ឥឡូវនេះ អ្នកនយោបាយទីក្ រុង Sacramento បានផ្តល់សំណ�ើនេះម្តងទ�ៀត ប៉ុន្តែពេលនេះ
ពួកគេបានបន្ថែម ការតម្លើងពន្ធយ៉ាងខ្លាំ ង ល�ើអចលនទ្រព្យដែលជាមរតក។ វាគឺជាដំ ណោះ
ស្រាយយ៉ាងអាក្រក់មួយសម្រាប់ គ្សា
រួ រក្នុងរដ្ឋ California។
អ្នកបោះឆ្នោ តក្នុងរដ្ឋ California បាននិ យាយយ៉ាងច្បាស់ ថា ពួកគេមិ នចង់ បានអចលនទ្រ
ព្យដែលត្រូវបានវាយតម្លៃឡ�ើងវិញ ក្នុងតម្លៃទីផ្សារ នៅពេលត្រូវបានផ្ទេររវាងឪពុកម្តា យទៅ
កូន ឬប្រសិ នប�ើឪពុកម្តា យត្រូវទទួលមរណភាពនោះ
ត្រូវមានការផ្ទេររវាងជី ដូនជី តាទៅចៅ។
ឥឡូវនេះ អ្នកនយោបាយទីក្ រុង Sacramento កំពុងព្យាយាមយកកិច្ចគាំពារទាំ
ងនេះចេញពីគ្រួសារក្នុងរដ្ឋ California ដ�ើម្បីឲ្យពួកគេអាចតម្លើងពន្ធម្តងទ�ៀត។
សូមកុំទុកឲ្យវាក�ើតឡ�ើង។
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បោះឆ្នោ ត ទេ ល�ើសំ ណ�ើ ប្រជាមតិ19។
JON COUPAL, ប្រធាន
សមាគមអ្នកបង់ ពន្ធ Howard Jarvis

សមាជិ កព្រឹ ទ្ធសភា PATRICIA BATES, មណ្ឌល 36
សមាជិ កសភា KEN COOLEY, មណ្ឌល 8

សំ ណ�ើ ប្រជាមតិ 19 នឹ ងជម្ រុញ ឲ្យមានការវាយតម្លៃឡ�ើងវិញទៅល�ើតម្លៃទីផ្សារ នៃទ្រព្យសម្
បត្តិដែលបានផ្ទេរនៅក្នុងគ្រួសារ ល�ើកលែងតែត្រូវបានប្រើជាលំ នៅដ្ឋា នចម្បងរបស់ ម្ចា ស់ ថ្មី។

★ ការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្ស
តី ំអាងជំទាស់នឹងសំណ�ើប្រជាមតិ 19 ★

ចូរកុំជ�ឿរ�ឿងប្រឌិ តដែលបានបោះពុមខា
្ភ ងល�ើក្នុងន័ យ បម្រើប្រយោជន៍ ផ្ទាល់ ខ្លួនឲ្យសោះ
ត្រូវទទួលយកការពិត៖

ការពិត៖ សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 19 ផ្តល់នូវការកំណត់ពន្ធ និងជំ នួយសង្គ្រោះជាលំ នៅដ្ឋា ន

សម្រាប់ មនុស្សចាស់ ។ ការពិត៖ សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 19 លុបបំបាត់មធ្យោបាយគេចពន្ធស្
របច្បាប់ ដែលប្រើប្រាស់ ដោយ វិនិយោគិន រស់ នៅក្រៅរដ្ឋ។ ការពិត៖ សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ

19 ការពារសំ ណ�ើ ប្រ.មតិ។ 13 សម្រាប់ ម្ចា ស់ លំនៅដ្ឋា ន។ ការពិត៖ សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 19
ិ /លំ នៅដ្ឋា នពីភ្លើងឆេះព្រៃ។
ការពារជី វត
សូមអានគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ ៖ • “ភាពត្រឹមត្រូវស្តីពីពន្ធល�ើអចលន

ទ្រព្យសម្រាប់ មនុស្សចាស់ ជនមានពិការធ្ងន់ធ្ងរ និ ងជនរងគ្រោះដោយសារភ្លើងឆេះព្រៃ 
និ ងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ” [សំ ណ�ើប្រ.មតិ 19, ផ្នែក 2.1(b)]។

• “ការការពារសិ ទធិរ្ បស់ ឪពុកម្តា យ និ ងជី ដូនជី តាក្នុងការផ្ទេរលំ នៅដ្ឋា នគ្រួសារដល់

កូនៗរបស់ ពួកគេ” [សំ ណ�ើប្រ.មតិ 19, ផ្នែក 2.1(a)(2)]។ • “លុបបំបាត់មធ្យោបា

យគេចពន្ធស្របច្បាប់ ដែលអយុតតិ្ធម៌ ដែលត្រូវបានប្រើដោយវិនិយោគិនប៉ែកឆ្នេរខាង
ក�ើត ជនល្បីល្បាញ ពលរដ្ឋដែលមិ នរស់ នៅរដ្ឋ California និ ងអ្នកគ្រោងមរតកមូល

ធនអាណត្តិព្យាបាលភាពដ�ើម្បីជ�ៀសផុតពីការចំ ណែកបង់ ពន្ធអចលនទ្រព្យត្រឹមត្រូវ
ណាមួយ។” [សំ ណ�ើប្រ.មតិ 19, ផ្នែក 2.1(a)(2)]។ • “កំណត់ការរងការខូចខាតពី
ភ្លើងឆេះព្រៃទៅល�ើផ្ទះតាមរយៈការផ្តល់មូលនិ ធិដោយឡែកសម្រាប់ ការបង្កា រអគ្គិភ័យ
និ ងការឆ្លើយតបជាបន្ទា ន់ ” [សំ ណ�ើប្រ.មតិ 19, ផ្នែក 2.1(a)(1)]។

សូមអានបន្ថែមនៅទីនេះ៖ www.sos.ca.gov/elections/ballot-measures/qualified-

ត�ើការពិតណាខ្លះដែលក្ រុមប្រឆាំងមិ នងាយលាតត្រដាង? • អ្នកនយោបាយម្នា ក់មានផ្ទះ 
3 ហ�ើយថ្មីៗនេះ សារភាពថា បានកេងប្រយោជន៍ ពីមធ្យោបាយគេចពន្ធស្របច្បាប់ ដូ
ចគ្នា សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ . 19 លុបបំបាត់ [សុន្ទរកថានៅវិមានកាពីតូល ថ្ងៃទី 6/26/20]
• អ្នកនយោបាយម្នា ក់ទ�ៀត ដែលប្រើមធ្យោបាយគេចពន្ធស្របច្បាប់ បានបង់ ពន្ធចំនួន
$2,034 ល�ើផ្ទះជួលរាប់ លានដុល្លា រ — តិចជាងដល់ ទៅ $10,000 ល�ើការ
បង់ ពន្ធដូចគ្នាល�ើផ្ទះជួលប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ។ [កំណត់ត្រាសាធារណៈ, ខោនធី
San Diego] • មេធាវីការប្រាក់ពិសេសលោក Jon Cupal បានសារភាពថា អ្នក
បោះឆ្នោ តមិ នមានចេតនាណាមួយផ្តល់ការកាត់ពន្ធសម្រាប់ អ្នកគ្រោងមរតកក្រៅរ
ដ្ឋ ល�ើ ការជួលផ្ទះរាប់ លានដុល្លា រទេ។ [Los Angeles Times] • “ក្ រុម Jarvis វិវត្ត
ទៅជាម៉ាស៊ីនគិតលុយ . . .  លោក Coupal នៅក្នុងអាជី វកម្មនៃការល�ើកកម្ពស់គំនិតផ្តួ
ចផ្តើម និ ងដ�ើមហេតុ។” [អ្នកសរសេរកាសែត Sacramento Bee]
ឈរជាមួយជនចាស់ ជរារាប់ លាននាក់ ម្ចា ស់ លំនៅដ្ឋា នដែលមានពិការភាព
ជនរងគ្រោះពីភ្លើងឆេះព្រៃ ក្ រុមពន្លត់អគ្គីភ័យ ក្ រុមឆ្លើយតបន្ទា ន់  គ្សា
រួ រកសិ ករ
និ ងប្រជាជនរដ្ឋ CALIFORNIA ដែលធ្វើការងារធ្ងន់ធ្ងរ។

www.YESon19.vote
ិ ពីភ្លើងឆេះព្រៃ Tubbs
KRISTY MILITELLO, អ្នករ ួចជី វត
DAVID WOLFE, អតីតនាយកផ្នែកនី តិបញ្ញតតិ្,
សមាគមអ្នកបង់ ពន្ធ Howard Jarvis

SALENA PRYOR, ប្រធាន
សមាគមអាជី វកម្មខ្នាតតូចរស្បែកខ្មែររដ្ឋ California

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

ទឡក
្ហី រណ៍
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