សំណ�ើ
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ពង្រីកសទ
ូ ដ្ឋា ន ដ�ើម្បីអនុម័តល�ើការគ្រប់គ្រងល�ើថ្លៃឈលផ្
ិ អ
្ធិ ំណាចរដ្ឋា ភិបាលមល
្នួ ទះ
ទ្រព្យសម្បត្ល
្តួ ម៖
តិ ំនៅដ្ឋា នជាលំនៅដ្ឋា ន។ បញ ្ញត្ផ
តិ ចផ្តើ

★ អំណះអំណាងគាំទ្រ សំណ�ើប្រជាមតិ 21 ★
បោះឆ្នោតគាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 21! រក្សាក្ រុមគ្រួសារនៅក្នុងផ្ទះរបស់ ពួកគេរក្សាលំ នៅដ្ឋាន តម្
លៃសមរម្យបញ្ឈប់ ភាពគ្មា នទីជម្រក និ ងជួយសន្សំប្រាក់អ្នកបង់ ពន្ធ។
ត�ើប្រជាជនគួរតែរស់ នៅទីណាក្នុង រដ្ឋ California? វិបត្តិលំនៅដ្ឋានក�ើតឡ�ើងពាសពេញ
ដោយសារតែថ្លៃជួលផ្ទះដែលក�ើនឡ�ើង និ ងប្រាក់ចំណូលដែលនៅទ្រឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស ជាច្រើ ន
ត្រូវបានបោះបង់ ចោល។ មនុស្សគ្រប់ គ្នា ត្វរូ បានប៉ះពាល់ ដោយផលវិបាកនេះ។ អ្នកជិ តខាង
ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីសហគមន៍ អ្នកជួលផ្ទះជួបប្រទះនឹ ងភាពមិ នប្រាកដប្រជា ហ�ើយ
ប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះបំ ផុតត្រូវ ធ្លាក់ខ្លួនរស់ នៅតាមដងផ្លូវ។ អាជី វកម្មខ្នាតតូចត្រូវមា
នសម្ពាធដោយសារអ្នកជួលផ្ទះចាយលុយ តិចជាងមុននៅក្នុងសហគមន៍ របស់ ពួកគេហ�ើយ
អ្នកធ្វើការត្រូវ ធ្វើដំណ�ើរកាន់ តែឆ្ងា យ។

ការរកប្រាក់បានសម្រាប់ តែមួយរស់ ៗ ធ្វើឲ្យមានការលំ បាកសម្រាប់ គ្បង្រ
ៀនបុគ្គលិក 
រូ
តាម ហាងនិ ងគិលានុប្បដ្ឋាក ក្នុងការមានលទ្ធភាពបង់ លំនៅដ្ឋាននៅក្នុងសហគមន៍
ដែលពួកគេ បម្រើ ការខណៈពេលដែលត្រូវមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ ទិញ គ្រឿងទេស សាំង
និ ងម�ើ លថែកូន។ ការហក់ឡ�ើងថ្លៃនៃថ្លៃឈលផ្
្នួ ទះ ធ្វើអោយមនុស្សដែលគ្មា នទីជម្រកជាង
150,000 នាក់ រស់ នៅតាមដងផ្លូវ។

វិបត្តិនេះនឹ ងកាន់ តែអាក្រក់ឡ�ើង។ រោគរាតត្បាតនៃមេរោគកូរណាបានធ្វ
៉ូ
ើ ឲ្យកម្មកររាប់ លាន
នាក់ មិ នមានការងារធ្វើនិងជួបហានិ ភ័យ នៃការបាត់បង់ ផ្ទះរបស់ ពួកគេ។ យោងតាមការសិ ក្សា
របស់ UCLA យ�ើ ងកំពុងជួបប្រទះនឹ ងការក�ើនឡ�ើងនៃភាពគ្មា នទីជម្រក។
តាមរយៈការដោះស្រាយមួយ ក្នុងចំ ណោមឬសគល់ ទាំងឡាយនៃវិបត្តិនេះសំ ណ�ើ
ប្រ.មតិ 21:

• សន្សំប្រាក់ អ្នកបង់ ពន្ធ

ការសិ ក្សាកាលពីឆ្នាំ 2017 បានរកឃ�ើញថាការក�ើនឡ�ើងត្រឹមតែ 5 ភាគរយនៃឈ្លផ្
នួ ទះនឹ ងរ ុ
ញច្រានមនុស្ស 2,000 នាក់ ដែលរស់ នៅទីក្ រុង Los Angeles ធ្លាក់ក្នុងភាពគ្មា នទី
ជម្រក។ បន្ទុកនៃការក�ើនឡ�ើង ភាពគ្មា នទីជម្រកនៅរដ្ឋ California
ត្រូវបានបង់ ថ្លៃដោយអ្នកបង់ ពន្ធ។ ការចំ ណាយល�ើ ភាពគ្មា នទីជម្រក 
ដែលត្រូវបានប៉ាន់ ស្មា នថាមានចំ នួន $35,000 ទៅ $45,000 ក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់ អ្នក
ឥតទីជម្រកម្នាក់គឺមិនមាននិ រន្តរភាពទេ។ សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 ធានាថាមនុស្សតិចជាងមុន
បាត់បង់ ផ្ទះរបស់ ពួកគេ ហ�ើយជួយសន្សំប្រាក់អ្នកបង់ ពន្ធ។

• រក្សា គ្រួសារ ឲ្យ នៅ ក្ងផ្
នុ ទះ របស់ ពួកគេ

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 នឹ ងជួយកុមារឳពុកម្ដា យមនុស្សចាស់ និ ងកម្មករចាំបាច់ ឲ្យនៅក្នុងផ្ទះរបស់
ពួកគេ។ នៅពេលនេះកុមារ
ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចេញពីសាលារ�ៀនរបស់ ពួកគេ ឳពុកម្ដា យត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើដំណ�ើរយូរ
ហ�ើយ មនុស្សចាស់ ត្វរូ បានប្រឈមនឹ ង ថ្លៃឈលផ្
្នួ ទះ ដែលមិ នអាចមានលទ្ធភាពបង់ បាន។
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មនុស្សច្រើ នឡ�ើងៗ កំពុងត្រូវបានរ ុញឲ្យទៅរស់ នៅតាមផ្លូវ។ សំ ណ�ើប្រ.
មតិ 21 ផ្ដល់នូវការបង្កើន ឈ្លផ្
នួ ទះដែលសមរម្យនិ ងអាចទស្សន៍ ទាយបាន
សម្រាប់ សមាជិ កនៃសហគមន៍ របស់ យ�ើង។

• នាំមកនូវស្ថេរភាពដល់ មនុស្សចាស់ និ ង អតីតយុទជ
្ធ ន

មនុស្សចាស់ និ ងអតីតយុទជ
្ធ នកំពុងជួបការលំ បាក ដោយសារឈ្លផ្
នួ ទះខ្ពស់ហួសហេតុ
ដែលធ្វើឲ្យនៅសេសសល់ ប្រាក់តិចតួច សម្រាប់ អាហារ ការថែទាំសុខភាព
និ ងសម្ភារៈចាំបាច់ ផ្សេងៗទ�ៀត។ សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 អនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍ កនុ្ងមូលដ្ឋា
នកំណត់ព្រំដែន នៃការបង្កើនថ្លៃជួលផ្ទះ និ ងរក្សាលំ នៅដ្ឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យ។
វាជួយមនុស្សចាស់ និ ងអតីតយុទជ
្ធ នឲ្យ ស្នាក់នៅ ក្នុងផ្ទះរបស់ ពួកគេ។

• ការពារម្ចាស់ ផ្ទះ ដែលជាគ្រួសារទោល

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 ល�ើ កលែងម្ចា ស់ ផ្ទះ ដែលជាគ្រួសារទោល។ ប្រសិ នប�ើ អ្នកមិ ននៅក្នុង
អាជី វកម្មផ្ទះជួលទេ អ្នកនឹ ងមិ នប៉ះពាល់ ដោយសំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 ទេ។

• រក្សាតម្លៃលំនៅដ្ឋានឲ្យនៅទាប

ក្ រុមគ្រួសារ គ្រូបង្រៀន និ ង គិលានុប្បដ្ឋាកកំពុងជួបការលំ បាក ក្នុងការស្វែងរកលំ នៅដ្ឋាន
ដោយសារថ្លៃឈលដែលឡ�ើ
ងកប់ ពពក។ សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 អនុញ្ញាតឲ្យសហគមន៍ របស់
្នួ
យ�ើ ងរក្សាលំ នៅដ្ឋានតម្លៃសមរម្យ និ ងល�ើ កទឹកចិ ត្តឲ្យមានសំ ណង់ ផ្ទះថ្មី ៗ។ នេះនឹ ងធ្វើឲ្យលំ នៅ
ដ្ឋានមានតម្លៃសមរម្យសម្រាប់ គ្រប់គ្នា ។

• ធានាប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ ម្ចាស់ ផ្ទះ

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 ធានាប្រាក់ចំណេញ សម្រាប់ ម្ចា ស់ ផ្ទះ។ វាគឺជាការត្រឹមត្រូវដល់ ម្ចា ស់ ផ្ទះ ជា
ប្ដីប្រពន្ធនិងអ្នកជួលដូចគ្នា ។
ការគាំទ្រល�ើ សំណ�ើប្រ.មតិ 21 ត្រូវបានគាំទ្រដោយសម្ព័ន្ធគណៈកម្មការ នៃមន្រ្តី 
ិ  ក្ រុមយុតតិធ
ជាប់ ឆ្នោតសហជី ពពលករ អង្គការសង្គមស៊ីវល
្ ម៌ សង្គមជាតិ សហជី ព
អ្នកជួលក្នុងមូលដ្ឋាន និ ង អង្គការជំ នួយផ្នែកច្បាប់ ។ សំ ណ�ើ 21 ជួយគ្រួសារកុមារ
មនុស្សចាស់ និងអតីតយុទជ
្ធ ន បន្តនៅក្នុងផ្ទះរបស់ ពួកគេ។ ស្វែងយល់ បន្ថែមនៅ
yeson21ca.org។
DOLORES HUERTA ប្រធាន
មូលនិ ធិ Dolores Huerta

KEVIN DE LEÓN, President pro Tempore Emeritus
ព្រឹទ្ធសភា នៃ រដ្ឋ California
CYNTHIA DAVIS ប្រធាន ក្ រុមប្រឹក្សា នាយក
មូលនិ ធិថែទាំសុខភាព មេរោគអេដស៍

★ ការបដិសេធនឹងអំណះអំណាងគាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 21 ★

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 នឹ ង ធ្វើ ឲ្យ វិបត្តិលំនៅដ្ឋានកាន់ តែអាក្រក់ឡ�ើង

ជាមួយមនុស្ស រាប់ លាននាក់ដែលឥតការងារធ្វើ និ ងត្រូវតស៊ូលំបាកគ្រាន់ តែបន្តនៅក្នុងផ្
ទះ របស់ ពួកគេកិច្ចការចុងក្រោយ ដែលយ�ើ ងគួរធ្វើគឺការលុបច្បាប់ ចោលការការពារការជួលផ្ទះ 
នៅរដ្ឋ California ដែលមិ នមានដំ ណោះស្រាយ។
នេះជាមូលហេតុដែលអ្នកដឹ កនាំសិ ទធិព
្ លរដ្ឋ អ្នកតស៊ូតមិ លំនៅដ្ឋានតម្លៃសមរម្យមនុស្សចាស់
អតីតយុទជ
្ធ ន និ ង សម្ព័ន្ធទូលំទូលាយនៃអាជី វកម្ម និ ងអង្គការពលកម្មជំទាស់ នឹងសំ ណ�ើ
ប្រ.មតិ 21 ។

“សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 ល�ើ កទឹកចិ ត្តដល់ ម្ចា ស់ ផ្ទះឲ្យបណ្ដេញអ្នកជួលចេញ ហ�ើយនឹ ងនាំឲ្យមាន
ការផ្គត់ផ្គង់ផ្ទះជួលតិចជាងមុនថ្លៃលំនៅដ្ឋានខ្ពស់ជាងមុន និ ងភាពគ្មា នទីជម្រកកាន់ តែ
ច្រើ ន។”—Alice Huffman, ប្រធាន, សន្និសីទ រដ្ឋ California នៃ NAACP

មូលហេតុដែលត្រូវបោះឆ្នោតជំ ទាស់ ល�ើសំណ�ើ 21

ពលរដ្ឋ California គួរតែបដិ សេធគ្រោងការណ៍នេះ ដែលធ្វើឲ្យវិបត្តិលំនៅដ្ឋានកាន់ តែ
ធ្ងន់ធ្ងរ។ សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21: • ធ្វើឲ្យខូចច្បាប់ គ្រប់គ្រងថ្លៃជួលទូទាំង
រដ្ឋដែលរឹងមាំបំ ផុតនៅក្នុងប្រទេស • ធ្វើឲ្យបាត់បង់ ការងារ និ ងបញ្ឈប់ ការកសាងលំ នៅដ្ឋានតម្
លៃសមរម្យ • ដកចេញការការពារម្ចា ស់ ផ្ទះជាមូលដ្ឋាន • នឹ ងកាត់បន្ថយតម្លៃផ្ទះ រហូតដល់
20 ភាគរយ • មិ នផ្ដល់ការការពារសម្រាប់ មនុស្សចាស់ អតីតយុទជ
្ធ ន ឬ ជនពិការ។ • មិ នមា
នប្រការដ�ើ ម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃឈលផ្
នួ្ ទះ ឬ បញ្ឈប់ ភាពគ្មា នទីជម្រក • អនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មការ
ដែលមិ នបានជាប់ ឆ្នោត ដាក់ការគ្រប់ គ្រងតម្លៃជ្ រុលហួសហេតុ • កាត់បន្ថយមូលនិ ធិរដ្ឋ និ ង
មូលដ្ឋានរាប់ សិបលានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្នាំ សម្រាប់ អាទិភាពដូចជាសាលារ�ៀន និ ងសុវត្ថិភាព
អគ្គិភ័យក្នុងមូលដ្ឋាន

54 | អំណះអំណាង

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 ត្រូវបានជំ ទាស់ ដោយអ្នកដឹ កនាំពហុបក្ស និ ង អង្គការនានា

អ្នកប្រឆាំង រ ួមមាន៖ • សន្និសីទរដ្ឋ California នៃ NAACP • ក្ រុមប្រឹក្សារដ្ឋ California
សម្រាប់ លំនៅដ្ឋានតម្លៃសមរម្យ • សម្ព័ន្ធនៃម្ចា ស់ អចលនទ្រព្យជួលខ្នាតតូច • អង្គកា
រអតីតកងទ័ពអាមេរិកនាយកដ្ឋានរដ្ឋ California • សភាពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋ California
• សម្ព័ន្ធអតីតយុទនា
្ធ រី • សហជី ពក្នុងមូលដ្ឋានជិ ត 50 • ការបោះឆ្នោតឡាទីណូរ ួបរ ួម
• សមាគមអ្នកបង់ ពន្ធរដ្ឋ California។
ទាមទារដំ ណោះស្រាយពិតប្រាកដ

អ្នកបោះឆ្នោតយ៉ាងល�ើសលប់បានច្រានចោលគ្រោងការណ៍ បរាជ័យដដែលនេះ
កាលពីពរី ឆ្នាំ មុន។ បោះឆ្នោតជំទាស់សំណ�ើ 21 និង ទាមទារ ដំណោះស្រាយ ពិតប្រាកដចំ
ពោះវិបត្ល
តិ ំនៅដ្ឋានរបស់យ�ើង ដូចជាការដាក់ប្រជាជនឲ្យចូលធ្វើការវិញ តាមរយៈការបង្កើត
លំនៅដ្ឋានតម្លៃសមរម្យនិងសម្រាប់វណ្ណៈកណ្ដា ល។ ទទួលបានហេតុការណ៍ពិតនៅ
NoOnProp21.vote
ALICE HUFFMAN ប្រធាន
សន្និសីទរដ្ឋ California នៃ NAACP

MARILYN MARKHAM សមាជិ ក ក្ រុមប្រឹក្សា
សម្ព័ន្ធអ្នកគាំពារមនុស្សចាស់ រដ្ឋ California
ROBERT GUTIERREZ ប្រធាន
សមាគមអ្នកបង់ ពន្ធរដ្ឋ California

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

ពង្រីកសទ
ូ ដ្ឋា ន ដ�ើម្បីអនុម័តល�ើការគ្រប់គ្រងល�ើថ្លៃឈលផ្
ិ អ
្ធិ ំណាចរដ្ឋា ភិបាលមល
្នួ ទះ
ទ្រព្យសម្បត្ល
តិ ំនៅដ្ឋា នជាលំនៅដ្ឋា ន។ បញ ្ញត្ផ
តិ ចផ្តើ
តួ ្ ម៖

សំណ�ើ

21

★ អំណះអំណាង ប្រឆាំងនឹង សំណ�ើប្រជាមតិ 21 ★

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 គឺជា គ្រោងការណ៍ ដែលពោរពេញទៅដោយគុណវិបត្តិយ៉ាង ជ្រាលជ្រៅ
ដែល នឹ ង បង្កើន ការចំ ណាយល�ើ លំនៅដ្ឋាន និ ង ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់  ដល់ ការ ង�ើ បឡ�ើង វិញ ផ្នែក 
សេដ្ឋកិច្ច របស់ CALIFORNIA
ប្រសិ នប�ើ សំណ�ើប្រ.មតិ 21 គឺហាក់ដូចជាយ�ើ ងធ្លាប់ ស្គា ល់ វាគឺដោយសារតែ ជិ ត 60% នៃ 
អ្នក បោះឆ្នោតនៅ California បាន ច្រានចោល គ្រោងការណ៍ ដែលមាន កំហុស ដដែលនេះ
កាលពីឆ្នាំ 2018។
មនុស្ស ចាស់ អតីតយុទជ
្ធ ន និ ង អ្នកជំ នាញ លំ នៅដ្ឋាន តម្លៃសមរម្យ សុទត្ធ ែ ជំ ទាស់
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 ដោយសារ វា ធ្វើ ឲ្យ លំ នៅដ្ឋាន កាន់ តែ ពិបាករក និ ង កាន់ តែ 
មិ នសូវមានតម្លៃសមរម្យ នៅពេលដែល ពលរដ្ឋរាប់ លាននាក់នៅ California កំពុង
ជួបការលំ បាក ក្នុងការ ត្រឡប់ ទៅ ធ្វើការវិញ និ ងរក្សាដំ បូលជ្រកកោន។

ក្ រុមប្រឹក្សា រដ្ឋ California ដ�ើ ម្បី លំនៅដ្ឋាន តម្លៃ សមរម្យ ហៅសំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 ថាជា
“គំនិតដែលមានកំហុស។” នេះជា រប�ៀប ដែលសំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 នឹ ងធ្វើឲ្យ បញ្ហា កាន់ តែ 
អាក្រក់ឡ�ើង៖
លុបចោលច្បាប់ លំនៅដ្ឋានដោយ មិ នមាន ដំ ណោះស្រាយ

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 មិ នធ្វើអ្វី ដ�ើ ម្បីដោះស្រាយ កង្វះខាត លំ នៅដ្ឋាន នៅ California។
ផ្ទុយទៅវិញ វា ធ្វើឲ្យខូច ច្បាប់ គ្រប់គ្រង ថ្លៃជួល ទូទាំង រដ្ឋ ដែល រឹងមាំបំ ផុត នៅ ក្នុង ប្រទេស
ដែលបានចុះហត្ថលេខាដោយ រដ្ឋាភិបាល។ Newsom ទ�ើបតែ អនុម័ត កាលពីឆ្នាំ មុន
ដោយមិ នមានផែនការដ�ើ ម្បីសាងសង់ លំ នៅដ្ឋាន តម្លៃសមរម្យ និ ងសម្រាប់ វណ្ណៈកណ្ដា ល ឬ
ដោះស្រាយ ជាមួយ នឹ ង បញ្ហាឥតទីជម្រក ដែលកំពុងក�ើនឡ�ើង តាមដង ផ្លូវ របស់  យ�ើង ទេ។
លុបបំបាត់ការការពារ ដល់  ម្ចា ស់ ផ្ទះ

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 ដកចេញ នូវ ការការពារ ជាមូលដ្ឋាន សម្រាប់  ម្ចា ស់ ផ្ទះ និ ង អនុញ្ញាត
ឲ្យ និ យតករ ប្រាប់  ម្ចា ស់ ផ្ទះ ដែលជា គ្រួសារ ទោល ថាត�ើ ពួកគេ អាច គិត ថ្លៃច្រើនប៉ុណ្ណា 
ដ�ើ ម្បីជួលក្នុងមួយ បន្ទប់ ។ ម្ចា ស់ ផ្ទះ រាប់ លាននាក់នឹង ត្រូវ បាន ចាត់ទុកដូចជា ម្ចា ស់
ផ្ទះលក្ខណៈ សាជី វកម្ម ដែរ ហ�ើយ ត្រូវ ស្ថិត នៅក្រោម បទបញ្ញតតិ ្ និង ការគ្រប់ គ្រង តម្លៃ
ដែលអនុម័តដោយ ក្ រុមប្រឹក្សា ដែល មិ នជាប់ ឆ្នោត។
កាត់បន្ថយ តម្លៃផ្ទះ រហូត ដល់ 20%

អ្នកស្រាវជ្រាវមិ នមានក្ រុមបក្ស នៅ MIT ប៉ាន់ ស្មា ន ថា វិធានការ គ្រប់ គ្រង ថ្លៃជួល
បែបជ្ រុល និ យម ដូច្នេះ នឹ ង នាំមកនូវ ការកាត់ បន្ថយ តម្លៃផ្ទះ ជា មធ្យម រហូត ដល់ 20%។
នោះគឺជាការខាតបង់ តម្លៃ រហូត ដល់ $115,000 សម្រាប់  ម្ចា ស់ ផ្ទះមធ្យម។ ពលរដ្ឋ 
California មិ នអាច មានលទ្ធភាពទទួលយកផល ប៉ះពាល់ មួយទ�ៀត ជាមួយនឹ ងការ
ដួលរលំ សេដ្ឋកិច្ច ដែល គំរាម កំហែង ដល់ តម្លៃផ្ទះ និ ង ប្រាក់សន្សំប្រាក់ សម្រាប់
ិ របស់ ពួកគេ បានទេ។
ជិ វត
មិ នផ្ដល់ ការ ការពារ សម្រាប់ មនុស្ស ចាស់ អតីតយុទជ
្ធ ន ឬ ជនពិការ

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 មិ នមានការការពារ សម្រាប់ មនុស្ស ចាស់ អតីតយុទជ
្ធ ន ឬ ជនពិការ
ហ�ើយ មិ នមាន ប្រការ ដែលនឹ ង កាត់បន្ថយ តម្លៃជួលទេ។ អតីតយុទជ
្ធ ន មនុស្ស ចាស់
អង្គការ យុតតិធ
្ ម៌ សង្គម និ ង អង្គការអតីតកងទ័ពអាមេរិក នាយកដ្ឋានរដ្ឋ California យល់
ស្របថា វាគឺជា កិច្ចការចុងក្រោយ ដែល យ�ើ ង ត្រូវការ នៅពេលនេះ។
អនុញ្ញាត បទបញ្ញតតិ ដ
្ ែលជ្ រុលនិ យម

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 អនុញ្ញាត ឲ្យ រដ្ឋាភិបាល ក្នុង មូលដ្ឋាន បង្កើត បទបញ្ញតតិ ជ្
្ រុលនិ យម និ ង
អចិ ន្ត្រៃយ៍ នៅល�ើ  ស្ទើរតែ គ្រប់ ទិដ្ឋភាព នៃ លំ នៅដ្ឋាន។ ឧទាហរណ៍ សូម្បីតែក្រោយពេល
អ្នកជួលរ�ើចេញ ហ�ើយ ក៏ដោយ ម្ចា ស់ អចលនទ្រព្យ នឹ ង មិ ន អាចបង្កើត ថ្លៃជួល តាម អត្រា 
ទីផ្សារ ឬ បង់ ថ្លៃ សម្រាប់ ការ វិនិយោគ ល�ើ ការ ជួសជុល ឬ កែលម្អបានទេ។ វា ពិតជា
ហួសហេតុពេក។
ធ្វើ ឲ្យ វិបត្តិ លំនៅដ្ឋានកាន់ តែ អាក្រក់ឡ�ើង

ពលរដ្ឋ California កំពុង ជួបប្រទះ វិបត្តិ ធ្ងន់ធ្ងរ នៃលទ្ធភាព បង់  ប្រាក់ ល�ើ លំ នៅដ្ឋាន នៅ
ិ របស់
ក្នុង ភាព អាសន្ន សេដ្ឋកិច្ច និ ង សុខភាព សាធារណៈ ដ៏ អាក្រក់បំផុតនៅ ក្នុង ជី វត
យ�ើ ង។ កិច្ចការ ចុងក្រោយ ដែល យ�ើ ង គួរ ធ្វើ គឺ អនុម័ត ល�ើ  គំនិត ផ្ដួចផ្ដើ ម ដែល នឹ ង
បញ្ឈប់ លំ នៅដ្ឋាន ថ្មី ពីការ សាងសង់ ការ បាត់បង់ ការងារ និ ងការប៉ះពាល់ ការ ស្ដា រឡ�ើង វិញ
ផ្នែក សេដ្ឋកិច្ច។
ត្រូវបានប្រឆាំង ដោយ សម្ព័ន្ធ ពហុបក្សព័ន្ធ ដ៏ ធំ

អ្នកប្រជាធិ បតេយ្យ និ ង សាធារណរដ្ឋ យល់ ស្របថា សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 នឹ ង ធ្វើ ឲ្យ វិបត្តិ 
លំ នៅដ្ឋានកាន់ តែ អាក្រក់ឡ�ើង។ អ្នកប្រឆាំង រ ួមមាន៖ ក្ រុមប្រឹក្សា រដ្ឋ California ដ�ើ ម្បី 
លំ នៅដ្ឋាន តម្លៃ សមរម្យ • អតីតយុទជ
្ធ ន អាមេរិក ពិការ នាយកដ្ឋានរដ្ឋ California • ក្ រុម
ទី ភ្នាក់ងារ លំ នៅដ្ឋានរដ្ឋ California • អតីតយុទជ
្ធ ន អាមេរិក នៅ វ�ៀតណាម ក្ រុមប្រឹក្សា រដ្ឋ 
California • សភា ពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋ California
ទាមទារ ដំ ណោះស្រាយ ពិតប្រាកដ 

យ�ើ ងគួរតែ បោះឆ្នោត “ជំ ទាស់ ” ល�ើ សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 និ ង ទាមទារ រក ដំ ណោះស្រាយ
ពិតប្រាកដ។
បោះឆ្នោតប្រឆាំង សំ ណ�ើប្រជាមតិ 21

ស្វែង យល់  បន្ថែម នៅ NoOnProp21.vote

EDWARD J. GRIMSLEY មេបញ្ជាការ រដ្ឋ
អង្គការអតីតកងទ័ពអាមេរិក នាយកដ្ឋានរដ្ឋ California
LORRAINE J. PLASS មេបញ្ជាការ រង ទី 3
AMVETS នាយកដ្ឋានរដ្ឋ California

PATRICK SABELHAUS នាយកប្រតិបត្តិ
ក្ រុមប្រឹក្សា រដ្ឋ California ដ�ើ ម្បី លំនៅដ្ឋាន តម្លៃ សមរម្យ

21

★ ការ បដិសេធ នឹង អំណះអំណាង ប្រឆាំង នឹង សំណ�ើប្រជាមតិ 21 ★
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21—ការផ្លាស់ ប្ដូរ ដែល យ�ើ ង ត្រូវការ ដ�ើ ម្បី ដោះស្រាយ ភាព គ្មា ន ទីជម្រក 

ការ បោះឆ្នោត គាំទ្រ ល�ើ សំ ណ�ើ 21 គឺជាការ បោះឆ្នោត ដ�ើ ម្បី រក្សា គ្រួសារ ឲ្យ ស្ថិត នៅជួបជុំគ្នា ។
សម្ព័ន្ធដ៏ រឹងមាំ នៃអ្នក ដឹ កនាំ ដែលជាប់ ឆ្នោត អ្នកផ្ដល់សេវា លំ នៅដ្ឋាន តម្លៃសមរម្យ
និ ងអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់ មនុស្ស ចាស់ អតីតយុទជ
្ធ ន និ ង អ្នកគ្មា ន ទីជម្រក យល់ ស្របថា
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 21 នឹ ង រក្សា គ្រួសារ ឲ្យ នៅ ក្នុង ផ្ទះ របស់ ពួកគេ។ សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21:
• ការពារ មនុស្សចាស់ អតីតយុទជ
្ធ ន និ ង គ្រួសារ កម្មករ រាប់ លាននាក់ • សន្សំប្រាក់
អ្នកបង់ ពន្ធ ដោយ ការ បង្កា រ ភាពគ្មា នទីជម្រក • រក្សា លំ នៅដ្ឋាន តម្លៃសមរម្យ • ការពារ
ម្ចា ស់ ផ្ទះ ដែលជា គ្រួសារ ទោល

“សំ ណ�ើប្រជាមតិ 21 ជួយ មនុស្ស ចាស់ ឲ្យ ស្នាក់នៅ ក្នុង ផ្ទះ របស់ ពួកគេ។ វាការពារ ពួកគេ
ពីការ ក្លា យ ជា មនុស្ស ឥត ទីជម្រក និ ង ឲ្យ ពួកគេ រស់ នៅ ក្នុង សេចក្ដី ថ្លៃថ្នូរ នៅជិ ត គ្រួសារ
និ ង មិ ត្តភក្តិ។”—Ernie Powell ការងារ សង្គមកិច្ចរដ្ឋ California

“សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 ផ្ដល់ ដល់ សហគមន៍ របស់  យ�ើង នូវ ឧបករណ៍ បន្ថែម ដ�ើ ម្បីរក្សា គ្រួសារ
ដែលងាយរងគ្រោះ នៅ ក្នុង ផ្ទះ របស់ ពួកគេ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 21 នឹ ង ជួយ មនុស្ស ចាស់
អតីតយុទជ
្ធ ន និ ងកម្មករ។”—Ben Allen សមាជិ ក ព្រឹទស
្ធ ភា រដ្ឋ California

“អតីតយុទជ
្ធ ន កាន់ តែច្រើ ន នឹ ងក្លា យ ជាមនុស្ស គ្មា នទីជម្រក រ�ៀងរាល់  ឆ្នាំ  ដោយសារ
តម្លៃលំនៅដ្ឋានខ្ពស់។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 21 នឹ ងជួយ រក្សា អតីតយុទជ
្ធ ន ពីការក្លា យ ទៅជា
មនុស្ស គ្មា ន ទីជម្រក។”—Jillynn Molina-Williams ប្រធាន ក្ រុម អតីតយុទជ
្ធ ន នៃ
គណបក្ស ប្រជាធិបតេយ្យ រដ្ឋ California ។

“កិចកា
្ច រសំខាន់បំផត
ុ តែមួយ ដែល អ្នក អាច ធ្វើ ដ�ើម្បីជយ
ួ  គិលានុប្បដ្ឋាក គ្រូបង្រៀន
អ្នកពន្លតអ
្គ ក
្គ ក 
ឋា គារ ឲ្យ សត
់ គ្គិភ័យ បុគល
ិ ហាង គ្រឿង ទេស បុគល
ិ សណ្
្ថិ នៅក្ង
នុ ផ្ទះ 
របស់ ពួកគេគឺ ត្វរូ បោះឆ្នោត គាំទ្រ សំណ�ើប្រជាមតិ 21។”— Ada Briceño សហប្រធាន
UNITE HERE Local 11
“ភាពគ្មា នទីជម្រក ធ្វើ ឲ្យ ខាតបង់ ថវិការដ្ឋ រាប់ ពាន់ លាន ដុល្លា រ។ បន្ទុកចំ ណាយនេះ គឺ
ត្រូវធ្លាក់ទៅល�ើ   អ្នកបង់ ពន្ធ។ សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21 សន្សំប្រាក់ អ្នកបង់ ពន្ធដោយ រក្សា គ្រួសារ
របស់ ពួកគេ នៅក្នុងផ្ទះ របស់ ពួកគេ។”—Jamie Court ប្រធាន ផ្នែកឃ្លាំម�ើល អ្នកប្រើប្រាស់
CALIFORNIA ត្រូវការ សំ ណ�ើប្រ.មតិ 21

បោះឆ្នោត គាំទ្រ ល�ើ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 21 ដ�ើ ម្បី រក្សា គ្រួសារ ឲ្យ ស្ថិត នៅ ក្នុង ផ្ទះ របស់
ពួកគេ!
ស្វែង យល់  បន្ថែម នៅ Yeson21CA.org។

DAVID CAMPOS ប្រធាន
គណបក្ស ប្រជាធិ បតេយ្យ San Francisco
ERNIE POWELL
ការងារ សន្តិសុខ សង្គម

JAMIE COURT ប្រធាន
ភ្នាក់ងារឃ្ំលា ម�ើ ល អ្នកប្រើ ប្រាស់

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