សំណ�ើ
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ដាក់កម្រិតការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ សម្រាប់បទល្មើសមួយចំននួ ដោយបច្ប្បន្ន
ចុ បានចាត់
ទុកថាជាជនល្មើសច្បាប់ដែលមិនប្រើហិង្សា។ អនុញ្ញាតឲ្យមានការកាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋសម្រាប់បទ
ល្មើសមួយចំននួ ដែលបច្ប្បន្ន
៖
តួ ្
ចុ ត្រូវបានគេចាត់ទកុ ថាជា បទល្មើសមជ្ឈឹម។ បញ ្ញត្ផតិ ចផ្តើម

★ សេចក្ស
ដី ំអាងគាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 20 ★

Terra Newell ដែលបានរស់ រានពីការវាយប្រហារ ដោយកូនកាំបិ តដោយអ្នកក�ើតរោគចិ ត្តឈ្មោះ 
Dirty John បាននិ យាយថា “គាត់បានយកកូនកាំបិ តចាក់ខុំ ហ�ើយព្យាយាមសម្
លា ប់ ខុំញ្,” ។ “វា ជា
ញ្
អំព�ើព្រៃផ្សៃនិ ងគួរឲ្យរន្ធត់—ប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋ California ការវាយប្រហាររបស់ គាត់មិនមែនជាឧក្រិដ្ឋ
កម្មហិង្សាទេ។”

តាមច្បាប់ រដ្ឋ California ការវាយប្រហារដោយអាវុធពិឃាតត្រូវបាន ចាត់ចូលជាបទល្មើស 
“អហិង្សា” —ព្រមជាមួយនឹ ងការរំលោភដោយដៃគូ ការលក់កូនសម្រាប់ ផ្លូវភេទនិ ងបទល្មើស 19 ផ្
សេងទ�ៀតដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សាយ៉ាងច្បាស់ ។
ទាំងអស់ នេះគឺ “អហិង្សា” នៅក្រោមច្បាប់ ។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 ដោះស្រាយបញ្ហានេះ។

ឧក្រិដ្ឋកម្ម “អហិង្សា” នៅក្នុងរដ្ឋ California រ ួមមានអំព�ើហិង្សាក្នុងគ្រួសារការបំ ផទុះគ្រាប
្
់ បែក
ការបាញ់ ចូលក្នុងផ្ទះក្នុងចេតនាសម្លាប់ ឬ បង្ករបួសស្នាមដល់ មនុស្សការរំលោភមនុស្ស មិ នដឹ ងខ្លួន
និ ងការវាយកុមារដែលបណ្
ដា លឲ្យសន្លប់ ឬស្លាប់ ។

អ្នកជួញដូរផ្លូវភេទតែងវាយធ្វើបាបរំលោភ និ ងដាក់ថ្នាំ ជនរងគ្រោះ មុនពេលលក់ពួកគេអោយបម្រើ 
ផ្លូវភេទ។ ប៉ុន្តែនៅរដ្ឋ California ការជួញដូរគឺជាបទល្មើស “អហិង្សា” ។ សូម្បីតែឧក្រិដ្ឋកម្មនៃ
ការស្អប់ខ្ើពមក៏ត្វរូ បានចាត់ទុកជា “អហិង្សា ។”
ជាលទ្ធផលជនល្មើសរាប់ ពាន់ នាក់ ដែលជាប់ ទោសនឹ ងបទល្មើសហិង្សាទាំង 22 នេះរ ួមទាំងជន
ល្មើសផ្លូវភេទនិ ងអ្នកប�ៀតប�ៀន កុមារក៏មានសិ ទ្ធិត្វរូ បានដោះលែងពីពន្ធនាគារមុនកំណត់ដោយ
មិ នទទួលទោសពេញលេញ និ ងដោយមិ នព្រមានឲ្យជនរងគ្រោះដឹ ងឡ�ើយ។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 បង្ការការដោះលែងជនល្មើស ហិង្សា និ ងជនល្មើសខាងផ្លូវភេទមុនកំណត់
ដោយការចាត់ទុកបទល្មើសហិង្សាទាំង 22 នេះថាជា “ហិង្សា” នៅក្រោមច្បាប់ និ ងតម្រូវឲ្យជន
រងគ្រោះទទួលការជូនដំ ណឹ ង នៅពេលជនដៃដល់ ត្វរូ បានដោះលែង។

ការផ្តល់   “ការជាប់ ទោសពេញលេញ” នៅក្នុងសំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 អនុវត្តតែ ចំ ពោះអ្នកទោស ហិង្
សាដែលបង្កហានិ ភ័យចំ ពោះសុវត្ថិភាពសាធារណៈ ដោយមិ នគិតពូជសាសន៍ ឬជាតិពន្ធ
ឡ�ើយ។  វាមិ នអនុវត្តចំពោះ ជនល្មើសគ្រឿងញ�ៀន និ ងបទល្មើសតូចតាច ហ�ើយវាមិ នបញ្ជូនមនុស្
សច្រើនថែមទ�ៀតទៅពន្ធនាគារទេ។
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Michele Hanisee ប្រធានសមាគមមេធាវីអនុមណ្ឌលបាននិ យាយថា “ការអះអាងថា
សំ ណ�ើ 20 នឹ ងធ្វើឲ្យពេញពន្ធនាគារដោយសារ អ្នកជាប់ ឃំុថ្មីរាប់ ពាន់ នាក់គឺមិនពិតឡ�ើយ” ។ .
“វាមិ នបញ្ជូនមនុស្សថ្មីទៅពន្ធនាគារទេ។" វាគ្រាន់ តែតម្រូវឲ្យជនល្មើសហិង្សា និ ងជនល្មើសផ្លូវភេទ 
បំ ពេញតាមការផ្តន្ទាទោស ពេញលេញរបស់ ពួកគេប៉ុណ្ណោះ។”

ស្ថាបនិ កមូលនិ ធិកុមារ Klaas លោក Marc Klaas និ យាយថា “សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 ការពារកុមា
រប្រឆាំងនឹ ងការរំលោភបំ ពានផ្លូវកាយ និ ងការកេងប្រវ ័ញផ្លូ
្ច វភេទ”។ “ការជួញដូរកុមារនៅទីបំ ផុតនឹ ង
ត្រូវបានទទួលស្គាល់ ថាជាបទល្មើសហិង្សា ។”

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 ផ្ដល់ ការការពារបន្ថែមប្រឆាំងនឹ ងបទល្មើសហិង្សាតាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យប្
រមូល DNA ពីមនុស្សដែលត្រូវបានកាត់ទោសពីបទចោរកម្ម ឬ បទល្មើសគ្រឿងញ�ៀនដែលការ
សិ ក្សាជាច្រើនបង្ហាញថាជួយដោះស្រាយ បទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនិ ងហិង្សាច្រើនថែមទ�ៀតដូចជា
ការរំលោភសេពសន្ធវៈការប្លន់ និ ងឃាតកម្ម។

រដ្ឋ California បានកាត់បន្ថយការដាក់ទោសល�ើចោរកម្មកាលពឆ្
ី ំនា 2014។ តាំងពីពេល 
នោះមកចោរកម្មធៗ
្ន លក់គ្រឿងទេស ម្ចាស់អា
ំ បានក�ើនឡ�ើង 25% ដែលបង្កការខាតបង់ដល់អក
ជីវកម្មខ្នាតតូចអក
រាប់ពាន់លាន
្ន លក់រាយម្ចាស់ផទះ្ និងអក
្ន ប្រើប្រាស់កងទឹកប្រាក់
្នុ
ដុល្លា។ ការ លួចតាមហាងបានក្លាយជាសកម្មភាពក�ើតឡ�ើង ជាធម្មតាពេកដែលកម្រត្រូវបានរា
យការណ៍ណាស់។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 ពង្រឹ ងទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹ ងការលួចដដែលៗ ដោយជនល្មើសដែលមានទម្លាប់
ប្រព្រឹត្ត—ដ�ើម្បីជួយបញ្ឈប់ ការលួចគាស់ រថយន្ត ការលួចតាមហាងការគាស់ ចូលផ្ទះ 
និ ងចោរកម្មធំៗផ្សេងៗទ�ៀត។

វិបត្តិញ�ៀនថ្នាំ នៅរដ្ឋ California កំពុងជំ រ ុញចោរកម្មឲ្យក�ើនឡ�ើងយ៉ាងឆាប់ រហ័ស។ តាម
រយៈការពង្រឹ ងទណ្ឌកម្មប្រឆាំង នឹ ងចោរកម្មសំណ�ើប្រជាមតិ 20 ជួយយកអ្នកញ�ៀនថ្នាំ
(ដែលមានចំ នួនស្មើនឹ ង 75% នៃប្រជាជនគ្មា នទីជម្រកនៅរដ្ឋ California)
ិ ី អ្នកប្រើប្រាស់  គ្រឿងញ�ៀន និ ង សុខភាព ផ្លូវ
ចេញពីតាមដងផ្លូវ និ ង ចូល ទៅ ក្នុង កម្មវធ
ចិ ត្ត ដែល ពួកគេ ត្រូវការ យ៉ាង ខ្ំលា ង។

ការបោះឆ្នោ ត “គាំទ្រ” ល�ើសំណ�ើប្រជាមតិ 20 គឺជាការបោះឆ្នោ តប្រឆាំងនឹងការស្អប់ខ្ម
ើព
និងអំព�ើហិង្សា។
ិ ។
វាជាការបោះឆ្នោ តសម្រាប់ កុមារជនរងគ្រោះ និ ងអ្នកនៅរស់ រានមានជី វត

វាជាការបោះឆ្នោ តសម្រាប់ យុតតិ្ធម៌ ដែលស្មើគ្នា និ ងរដ្ឋ California ដែលកាន់ តែមានសុវត្ថិភាព។
PATRICIA WENSKUNAS, ស្ថាបនិ ក
Crime Survivors, Inc.

NINA SALARNO BESSELMAN, ប្រធាន
ជនរងគ្រោះដោយ ឧក្រិដ្ឋកម្ម រ ួបរ ួម នៃ រដ្ឋ California
CHRISTINE WARD, នាយក
សម្ព័ន្ធ ជនរងគ្រោះដោយ ឧក្រិដ្ឋកម្ម

បែបនេះគឺជួយការពារជនរងគ្រោះ និ ងផ្ដល់ ឲ្យជនល្មើសនូវលទ្ធភាពកាន់ តែយូរ ក្នុងការទទួលបាន
ិ ី ស្ដារនី តិសម្បទាផ្សេងទ�ៀត។
ការប្រឹ ក្សាការគ្រប់ គ្រងកំហឹង និ ងកម្មវធ

★ ការ បដិសេធនឹង សេចក្ស
ដី ំអាងដែល គាំទ្រ សំណ�ើប្រជាមតិ 20 ★
ជំ ទាស់ សំណ�ើ 20—វាជាការបោកប្រាស់ ការចំ ណាយផ្នែកពន្ធនាគារ

ិ ពីឧក្រិដ្ឋកម្មហិង្សា។
យ�ើងខ្ុំញជាព្រះរាជអាជ្ញា និ ងអ្នកនៅរស់ រានមានជី វត
អ្នកគាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 គឺខុសហ�ើយការពិតគឺដូច្នេះ៖
ច្បាប់ ដាក់ទោសសម្រាប់បទល្មើសហិង្សា គឺច្បាស់ លាស់ និងរឹងមាំ

អ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសហិង្សាទទួលទោសធ្ងន់ធ្ងរ និ ងរយៈពេលវែង ហ�ើយជារ�ឿយៗជាប់ ពន្ធធនាគារអ
ិ ។ នោះមិ នមែនជាអត្ថន័យនៃសំ ណ�ើប្រមតិ 20 ទេ។
ស់ មួយជី វត
សំណ�ើប្រ.មតិ 20 ធ្វើឲ្យខជះ្ ខ្ជាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់អក
្ន បង់ពន្ធ ទៅល�ើ ពន្ធនាគារ
អ្នកវិភាគអង្គនីតិបញ្ញតតិគ្មា
្ នបក្សនិ យមនិ យាយថា សំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 នឹ ងធ្វើឲ្យខាតបង់ ប្រាក់
“រាប់ សិបលានដុល្លារ” រាល់ ឆ្ំនា  ដែលបង្ខំឲ្យមានការកាត់ ថវិកាយ៉ាងច្រើនទៅល�ើ ៖

• ការស្ដារនី តិសម្បទានៅក្នុងពន្ធនាគារ សម្រាប់ មនុស្សដែលត្រូវដោះលែង

ិ ីសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលបង្ហាញថា បានជួយកាត់បន្ថយបទល្មើសច្រំដែល 
• កម្មវធ
• សាលារ�ៀន លំ នៅដ្ឋា ន និ ង ភាពគ្មា នទីជម្រក

ពលរដ្ឋ California បានបោះឆ្នោ តយ៉ាងច្រើនល�ើសលប់  ដ�ើ ម្បីកាត់បន្ថយការចំ ណាយដ៏ ខ្ជះខ្
ជាយ នៅពន្ធនាគារ។ សំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 ធ្វើឲ្យដំ ណ�ើរការនោះដ�ើរថយក្រោយ។ ការស្ដារនី តិសម្បទា
មនុស្សមុនពេលដោះលែង ពីពន្ធនាគារគឺជាវិធីមានប្រសិ ទភា
្ធ ពបំ ផុត ដ�ើម្បីកែលម្អសុវត្ថិភាព
សាធារណៈ។ សំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 អាចលុបបំ បាត់ថវិកាសម្រាប់ អ្វី ដែលមានប្រសិ ទភា
្ធ ពនិ ងខ្ជះខ្ជាយ
លុយ ទៅល�ើពន្ធនាគារកាន់ តែច្រើ នដែលយ�ើងមិ នត្រូវការ។

អ្នកដឹ កនាំការអនុវត្តច្បាប់ អ្នកជំ នាញផ្នែកថវិកាអ្នកកែទម្រង់ យុតតិ្ធម៌ ព្រហ្មទណ្ឌព្រះរាជអាជ្ញា និ ង
ជនរងគ្រោះដោយឧក្រិដ្ឋកម្ម សុទតែ
្ធ ជំ ទាស់ នឹងការបោកប្រាស់ ក្នុងការចំ ណាយនៅពន្ធនាគារនេះ។

NoProp20.Vote

DIANA BECTON, មេធាវីមណ្ឌល
ខោនធី Contra Costa

RENEE WILLIAMS, នាយកប្រតិបត្តិ
មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ សម្រាប់ ជនរងគ្រោះដោយ ឧក្រិដ្ឋកម្ម
TINISCH HOLLINS, នាយករដ្ឋ California
អ្នករស់ រានពីឧក្រិដ្ឋកម្មដ�ើ ម្បី សុវត្ថិភាព និ ង យុតតិ្ធម៌

• ជំ នួយសម្រាប់ ជនរងគ្រោះ 

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 គឺជ្ រុលនិ យម

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 ទាញយ�ើងថយក្រោយ

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 មានន័ យថាការលួចតូចតាច—ការលួចកង់ —អាចត្រូវបានចោទប្រកាន់ ថាជា
បទឧក្រិដ្ឋ។ នោះគឺខុសពីរដ្ឋដទៃទ�ៀតហ�ើយ មានន័ យថាយុវវ ័យ និ ងជនជាតិស្បែកខ្មៅ ឡាទីន
និ ងអ្នកមានចំ ណូលទាប អាចត្រូវបានជាប់ ឃំុរាប់ ឆ្ំនា ដោយសារបទល្មើសកម្រិតទាបអហិង្សា។
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សេចក្ស
យទេ។
្ន និពន្ធ ហ�ើយមិនត្រូវបានពិនត
តី អា
ំ ងដែលបានបោះពុមន្ព ៅល�ើទំពរ័ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់អក
ិ ្យរកភាពត្រឹមត្រូវដោយភ្នា ក់ងារផ្វការណាមួ
លូ

ដាក់កម្រិតការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ សម្រាប់បទល្មើសមួយចំននួ ដោយបច្ប្បន្ន
ចុ បានចាត់
ទុកថាជាជនល្មើសច្បាប់ដែលមិនប្រើហិង្សា។ អនុញ្ញាតឲ្យមានការកាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋសម្រាប់បទ
ល្មើសមួយចំននួ ដែលបច្ប្បន្ន
៖
តួ ្
ចុ ត្រូវបានគេចាត់ទកុ ថាជា បទល្មើសមជ្ឈឹម។ បញ ្ញត្ផតិ ចផ្តើម

សំណ�ើ

20

★ សេចក្ដី សំអាង ប្រឆាំងនឹង សំណ�ើប្រជាមតិ 20 ★

បញ្ឈប់ ការបោកប្រាស់ ចំណាយផ្នែកពន្ធនាគារ—បោះឆ្នោ តជំ ទាស់ នឹង សំ ណ�ើប្រ.មតិ 20!

California មានការកាត់ទោសរយៈពេលវែង និ ងការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏តឹងរង
ឹ ុ រ ួចហ�ើយ សម្
រាប់ បទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរនិ ងហិង្សា។ អ្នកគាំទ្រសំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 កំពុងព្យាយាមបំ ភ័យ អ្ន
កឲ្យដ�ើរថយក្រោយវិញល�ើកំណែទម្រង់ យុតតិ្ធម៌ ព្រហ្មទណ្ឌដែលកំពុងមានប្រសិ ទភា
្ធ
ពដែលអ្នកទ�ើបតែអនុម័ត ដ�ើម្បីចាយលុយរាប់ សិបលានដុល្លារ ពីអ្នកបង់ ពន្ធរបស់ អ្នក
ទៅល�ើពន្ធនាគារ។

កុំចាញ់ បោកពួកគេ។ រាល់ ឆ្ំនា មនុស្សរាប់ ពាន់ នាក់ត្វរូ បាន កាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋឲ្យជាប់ ពន្ធនា
គារ រយៈពេលយូរ។ បញ្ហាមិ នមែនពាក់ព័ន្ធនឹងការកាត់ទោសទេ បញ្ហាគឺជាអ្វីដែលកំពុងក�ើតឡ�ើង
ិ ីព្យាបាល 
នៅ ពន្ធនាគារក្នុងការរ�ៀបចំ មនុស្សដ�ើម្បីដោះលែង។ សំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 អាចកាត់កម្មវធ
សុខភាពផ្លូវចិ ត្តនិងស្ដារនី តិសម្បទា—ដែលជាយុទ្ធសាស្រ្តមានប្រសិ ទភា
្ធ ព ក្នុងការកាត់បន្ថយ
បទល្មើសច្រំដែល។ នោះនឹ ងធ្វើឲ្យយ�ើងលែងសូវមានសុវត្ថិភាព។

ជនរងគ្រោះដោយសារបទល្មើស អ្នកដឹ កនាំការអនុវត្តច្បាប់ ក៏ដូចជាអ្នកជំ នាញថវិកា និ ង ស្ដារ
នី តិសម្បទាជំ ទាស់ នឹងសំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 ពីព្រោះវាខ្ជះខ្ជាយប្រាក់រាប់ សិបលានដុល្លារ ល�ើពន្ធនាគារ
ិ ី ស្ដារនី តិសម្បទា និ ងជំ នួយសម្រាប់ ជន
ខណៈពេលដែលត្រូវកាត់បន្ថយប្រាក់ សម្រាប់កម្មវធ
រងគ្រោះដោយសារ ឧក្រិដ្ឋកម្ម។ សំ ណ�ើ ប្រ.មតិ 20 គឺជាការបោកប្រាស់ ចំណាយផ្នែកពន្ធនាគារ
ដែលទាញយ�ើងថយក្រោយវិញ។
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 ខ្ជះខ្ជាយប្រាក់របស់ អ្នកទៅល�ើពន្ធនាគារ។

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 នឹ ង ចំ ណាយប្រាក់រាប់ សិបលានដុល្លាររបស់ អ្នកបង់ ពន្ធ ដែលជាលុយរបស់ អ្នក
ទៅល�ើពន្ធនាគារ។ California កំពុងប្រឈមមុខនឹ ងកាត់ថវិកាជាច្រើនទៅល�ើ សាលារ�ៀន
ការថែទាំសុខភាព និ ងសេវាកម្មសំខាន់ ៗ ផ្សេងទ�ៀត។ ការចំ ណាយប្រាក់រាប់ សិបលានដុល្លារល�ើ 
ពន្ធនាគារ នៅពេលនេះគឺជាការបោកប្រាស់ ដែលខ្ជះខ្ជាយ។
ិ ីសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត 
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 មិ នអ�ើព�ើចំ ពោះភាពគ្មា នទីជម្រក សាលារ�ៀន កម្មវធ
និ ងលំ នៅដ្ឋា នទេ។

យ�ើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការច្រើនទ�ៀត ដ�ើម្បីដោះស្រាយឧក្រិដ្ឋកម្ម ប៉ុន្តែសំណ�ើ 20 នឹ ងធ្វើឲ្យបញ្ហា
កាន់ តែអាក្រក់ឡ�ើង។ សំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 ខ្ជះខ្ជាយប្រាក់រាប់ សិបលានដុល្លាររបស់ អ្នកបង់ ពន្ធ ទៅ
ិ ី ជួយអ្នកឥត ទីជម្
ល�ើពន្ធនាគារដែលវា នឹ ងប្រស�ើរជាង ប្រសិ នប�ើចំ ណាយទៅល�ើសាលារ�ៀន កម្មវធ
រកការព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិ ត្ត និងលំ នៅដ្ឋា នតម្លៃសមរម្យ។

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 គឺជ្ រុលនិ យម។

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 មានន័ យថាការលួចដែលមានតម្លៃច្រើនជាង $250 អាចត្រូវបានចោទប្រ
កាន់ ថាជាបទឧក្រិដ្ឋ។ នោះគឺជ្ រុលនិ យម ហ�ើយខុសពីរដ្ឋដទៃទ�ៀត ហ�ើយមានន័ យថាយុវវ ័យ
និ ងជនជាតិស្បែកខ្មៅ ឡាទីន និ ងអ្នកមានចំ ណូលទាបអាចត្រូវបានជាប់ ឃំុរាប់
ឆ្ំនា ដោយសារបទល្មើស កម្រិត ទាបអហិង្សា។

ិ ី ស្ដារនី តិសម្បទា—ដែលធ្វើឲ្យយ�ើងមិ នសូវមាន
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 កាត់ការប្រើប្រាស់ កម្មវធ
សុវត្ថិភាព។

ការស្ដារនី តិសម្បទាគឺជាយុទ្ធសាស្រ្ត ដែលត្វរូ បានបង្ហាញឲ្យឃ�ើញថាអាចកាត់បន្ថយបទល្មើស 
ច្រំដែល ដូច្នេះមនុស្សនឹ ងកាន់ តែក្លាយជាពលរដ្ឋ គោរពច្បាប់ មានផលិ តភាពនិ ងបង់ ពន្ធ។
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 អាចកាត់ថវិកាស្ដារនី តិសម្បទា—មានន័ យថាមនុស្សកាន់ តែតិច នឹ ងត្រៀមខ្លួន
រ ួចរាល់ ដ�ើ ម្បីចូលទៅក្នុងសង្គមវិញ នៅពេលពួកគេត្រូវបានដោះលែង ដែលអាចបង្កអន្តរាយដល់ សុ
វត្ថិភាពសាធារណៈ។
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 កាត់បន្ថយជំ នួយដែលចាំបាច់  សម្រាប់ជនរងគ្រោះដោយឧក្រិដ្ឋកម្ម។

ខណៈពេលដែលចំ ណាយហួសហេតុទៅល�ើ ពន្ធនាគារ សំ ណ�ើ 20 នឹ ងកាត់ជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដែ
លមាន ដ�ើម្បីជួយជនរងគ្រោះឧក្រិដ្ឋកម្ម ឲ្យជាសះស្បើយពីការប៉ះទង្គិច។
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 ទាញយ�ើងថយក្រោយ។

រដ្ឋ California មានការរីកចម្រើនមានកំណែទម្រង់ សមរម្យ ដែលបានអនុម័តដោយប្ រុងប្រយ័ ត្ន 
ដ�ើម្បីកាត់បន្ថយការចំ ណាយខ្ជះខ្ជាយ នៅពន្ធនាគារនិ ងពង្រីកការស្ដារនី តិសម្បទា និ ងជម្រើស 
ផ្សេងទ�ៀតដែលបានបង្ហាញថា មានប្រសិ ទភា
្ធ ព ក្នុងការចំ ណាយសម្រាប់ កាត់បន្ថយ និ ងទប់ ស្កាត់
បទល្មើស។ ប្រជាជនកំពុងទាមទារការផ្លាស់ ប្ដូរ ច្រើនទ�ៀតដ�ើម្បីដោះស្រាយ គោលនយោបាយ
អយុតតិ្ធម៌  ដែលបង្កអន្តរាយយ៉ាងច្រើនដល់ ប្រជាជនក្រីក្រ និ ងប្រជាជនពណ៌ស្បែក។ សំ ណ�ើ
ប្រ.មតិ 20 នឹ ង លុបចោលនូវវឌ្ឍនភាព ដែលយ�ើងបានកសាងហ�ើយទាញយ�ើងដ�ើរថយក្រោយ
ឆ្ពោះទៅរកគោលនយោបាយ ដែលបរាជ័ យខ្ជះខ្ជាយ និ ងអយុតតិ្ធម៌ កាលពីអតីតកាល។
អ្នកជំ នាញស្ដីពីឧក្រិដ្ឋកម្មការចំ ណាយប្រាក់ និ ងយុតតិ្ធម៌ ព្រហ្មទណ្ឌយល់ ស្រប។

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 នឹ ងមិ នធ្វើឲ្យសហគមន៍  យ�ើ ងកាន់ តែមានសុវត្ថិភាពទេ។ សំ ណ�ើប្រ.មតិ 20 នឹ ង
ខ្ជះខ្ជាយរាប់ សិបលានដុល្លារពី ប្រាក់បង់ ពន្ធរបស់ អ្នកទៅល�ើពន្ធនាគារ—បណ្
ដា លឲ្យមានការកាត់ទៅ
ល�ើសេវាកម្មសំខាន់ ៗ ដែលប្រជាជនត្រូវការ។
បញ្ឈប់ ការបោកប្រាស់ ការចំ ណាយល�ើពន្ធនាគារ។ បោះឆ្នោ តជំ ទាស់ សំណ�ើ 20!

NoProp20.vote

#StopthePrisonSpendingScam
TINISCH HOLLINS នាយករដ្ឋ CALIFORNIA
អ្នករស់ រានពីឧក្រិដ្ឋកម្មដ�ើ ម្បី សុវត្ថិភាព និ ង យុតតិ្ធម៌

WILLIAM LANDSDOWNE, នាយនគរបាល (ចូលនិ វត្ត)
ទីក្ រុង San Diego

20

MICHAEL COHEN នាយកហិរញ្ញវត្ថុ (អតីត)
រដ្ឋ California

★ ការឆ្លើយតបទៅនឹងទឡកហី្ រណ៍ប្រឆាំងនឹងសំណ�ើប្រជាមតិ 20 ★

អ្នកជំ ទាស់ មិនអ�ើព�ើរនឹ ងអត្ថន័យពិតនៃសំ ណ�ើ 20 ទេ —វាបង្ការជនល្មើសប�ៀតប�ៀនកុមារ
ជនល្មើសផ្លូវភេទ និ ងអ្នកទោសហិង្សាផ្សេងទ�ៀត ពីការដោះលែងពីពន្ធនាគារមុនកំណត់។

ក្រោមច្បាប់ បច្ចុប្បន្នអ្នកទោសទាំងនេះ ឥឡូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់ការដោះលែង មុនកំណត់
ពីព្រោះតែបទល្មើសហិង្សារបស់ ពួកគេ ត្រូវបានចាត់ថ្នា ក់ថាជា “អហិង្សា។”

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 បិ ទចន្លោះប្រហោងនេះធ្វើឲ្យឧក្រិដ្ឋកម្ម ដូចជាការរំលោភដៃគូ ការជួញ
ដូរកុមារការវាយប្តីប្រពន្ធ និ ងការវាយប្រហារដោយអាវ ុធពិឃាតជាបទល្មើស “ហិង្សា”
នៅក្រោមច្បាប់ ។
Michael Rushford ប្រធានមូលនិ ធិច្បាប់ យុតតិ្ធម៌ ព្រហ្មទណ្ឌនិ យាយថា “សំ ណ�ើប្រជាមតិ
20 មិ ន បញ្ជូនមនុស្សថ្មីទៅពន្ធនាគារទេ។” “វាមិ នបែងចែកថវិកាសម្រាប់ ពន្ធនាគារថ្មីទេ 
ិ ីសុខភាព ផ្លូវចិ ត្តនិងស្ដារនី តិសម្បទាដែរ។ ទាំងនេះជាសេ
ហ�ើយក៏មិនកាត់ មូលនិ ធិសម្រាប់កម្មវធ
ចក្ដីសំ អាងដែលមិ នពិត។”

អ្នកជំ ទាស់ អះអាងថាសំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 ធ្វើឲ្យការលួចតូចតាចក្លាយជា “បទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរ” ហ�ើយ
ថាជនល្មើស “អាចត្រូវបានឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគាររដ្ឋរាប់ ឆ្ំនា ។”
ការអះអាងទាំងពីរគឺមិនពិតទេ។

អានការផ្ដួចផ្ដើមគំនិត។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 កំណត់គោលដៅយ៉ាងជាក់លាក់ល�ើចោរ
ដែលទម្លាប់ លួចច្រំដែល។ ហ�ើយវាហាមឃាត់យ៉ាងជាក់លាក់ចំពោះជនល្មើស 
ដែលត្រូវបានកាត់ទោស ពីការ បញ្ជូនទៅពន្ធនាគាររដ្ឋ។ ផ្ទុយទៅវិញពួកគេនឹ ងត្រូវបានបញ្ជូនទៅព
ិ ី ស្ដារនី តិសម្បទា។
ន្ធនាគារ ក្នុងមូលដ្ឋា ន ឬកម្មវធ

តាមរយៈការកំណត់មុខសញ្ញាតែល�ើជនល្មើស ហិង្សានិ ងឧក្រិដ្ឋជនជាទម្លាប់ សំណ�ើប្រជាមតិ 20
ការពារ ពលរដ្ឋ California ទាំងអស់ រ ួមទាំងមនុស្សដែលមានពណ៌ស្បែក ដែលការសិ ក្សាបង្ហាញ
ថារងគ្រោះយ៉ាងខ្ំលា ង ដោយសារបទល្មើសហិង្សា។
យ�ើងទាំងអស់ គ្នា ចង់ កែទម្រង់ ប្រព័ន្ធយុតតិ្ធម៌ របស់ យ�ើ ង។ បុន្តែការអនុញ្ញាតឲ្យជនល្មើសហិង្
សា ចេញពីពន្ធនាគារមុនកំណត់ មិ នមែនជាកំណែទម្រង់ ទេ។ វាជាការគំរាមកំហែងដល់ សុវត្ថិភាព
សាធារណៈ។
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 20 គឺជា កំណែទម្រង់ ពិតប្រាកដដែលការពារ ជនរងគ្រោះនិ ងធានានូវយុតតិ្ធម៌
ស្មើភាពគ្នា ។
បោះឆ្នោ តគាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 20។
FRANK LEE, ប្រធាន
អង្គការដ�ើម្បីយុតតិ្ធម៌ និង សមភាព

ERIC R. NUÑEZ ប្រធាន
សមាគមមេបញ្ជាការប៉ូលិសរដ្ឋ California
PATRICIA WENSKUNAS ស្ថាបនិ ក
Crime Survivors Inc.

អំណះអំណាងដែលបានបោះពុមន្ព ៅល�ើទំពរ័ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់អក
យទេ។
្ន និពន្ធ ហ�ើយមិនត្រូវបានពិនត
ិ ្យរកភាពត្រឹមត្រូវដោយភ្នា ក់ងារផ្វការណាមួ
លូ
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