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58  |  អំណះអំណាង  អំណះអំណាងដែលបានបបាះពមុ្ពបៅបលើទពំរ័បនះគជឺាទស្សនៈរបសអ់្នកនពិន្ធ ប�ើយមិនត្ រូវបានពនិិ្ ្យរកភាពត្រឹមត្ រូវបោយភា្ន កង់ារផ្លូវការណាមយួបទ។ 

សបំណើ បលើកដលងបណាតា តក រុម�៊នុែរឹកជញ្លូននងិតក រុម�៊នុែរឹកដែកចាយបោយបតបើតបាសក់ម្មវធិើ
បបែចេកវទិយាបៅក្នងុទលូរសព័ ្ទដែទបំនើប ពើការផតាល់អ្ ្ថតបបោជនប៍គុ ្គលិកបៅែល់អ្នកបបើកបរមយួែនំនួ។
បញ ្្ញ តាផិ តាែួបផ តាើម ៖22

★  អំណះអំណាងគំាទ្រដល់សំណណើ ទ្រជាមត ិ22  ★

★  ការ្រដិណសធណៅនឹងអំណះអំណាងគំាទ្រសំណណើ ទ្រជាមត ិ22  ★

ខ្ញំឈ ម្ ះ Jerome Gage។ ខ្ញំជាអ្នកឈ�ើក�រ Lyft អស់រយៈឈេល 5 ឆ្្នំ ឈ�ើយ។ 
ខ្ញំចូលចិត្តភាេ�ត់ប�ន។ មញនឈេលមានជំងឺកូវដី-19 ខ្ញំឈ�ើក�រ 40 ឈមាោ ងក្នញងមួយសប្្ត �៍។ ខ្ញំឈ�ើក
�រតិចជាងមញនក្នញងឈេល�ច្ញ�្បន្ន �ោញបន្តក៏យល់េើមូលឈ�តញបដរ។ 
អ្ើបដលខ្ញំមិនយល់គឺឈ�តញអ្ើបានជា Uber និង Lyft មិនពេមចាត់ទញកខ្ញំជា�ញគ្គលិកមា្ន ក់ 
េើឈពរះវាគឺជាចបា�់រ�ស់រដ្ឋ California។ 
ឥឡូវឈនះ ពក រុម�៊ញនទំាងឈោះមិនបានឈ�ើកពបាក់ឈ្នលួអ�្ប�រមា ឬពបាក់ឈ្្ើការឈលើសឈមាោ ងឈទ។ េួក
ឈគមិនផ្តល់ពបាក់ឈ្នលួឈេលសពមាកឈឺថ្កា ត់ឈទ។ េួកឈគផ្លា ស់�្តូរ�ន្ញកចំណាយននការឈ្្ើជំនួញម
កឈលើេួកឈយើង។ ទឈង្ើឈនះគឺខញស។ 
ឈបាះឈឆ្្ន ត ជំទាស់ ឈលើសំឈណើ ព�.មតិ 22។ 
េួកឈគក៏មិនគិតបដរថ្ ខ្ញំសមនឹងទទួលបានតំប�ទំាសញខភាេ ឬការការររជានិឈោជិត “សំខាន់” 
មា្ន ក់បដរ។ ឈៅឈេលបដលជំងឺកូវដី-19 វាយលញក េួកឈគមិនអាចសូម្បើបត�ង់ន ល្ាធាោរ៉ា�់រងភាេគ្ម
នការងារឈ្្ើរ�ស់ខ្ញំបានផង។ 
�ោញបន្ត េួគឈគបានចំណាយ $5,000,000 ឈដើម្បើដាក់សំឈណើ ព�ជាមតិ 22 
ឈៅឈលើសនលាឹកឈឆ្្ន តឈៅវញិ។ ឈ�ើយេួកឈគនិោយថ្េួកឈគនឹងចំណាយលញយមួយរយលាន 
ឈដើម្បើអនញម័តវា។ 

អ្នកឈ�ើក�រដូចខ្ញំព�ប�លអាចឈព�ើលញយឈោះឈដើម្បើទិញឧ�ករណ៍ការររខលាួន (PPE) ឬ ឧ�ករណ៍
ដាក់ទឹកលាងសមាអា តនដឈពចើនឈទៀតឈដើម្បើការររឈយើងទំាងអស់គ្្ន  និងអតិ្ិជនរ�ស់ឈយើងឲ្យមាន
សញវត្ិភាេ។ ព�សិនឈ�ើឈយើងឈឺ ឈយើងចង់បានការប្ទំាសញខភាេ។ 
ពក រុម�៊ញន Uber និង Lyft អះអាងថ្ ខ្ញំចង់បាន “ភាេឯករជ្យ។” អ្ើបដលខ្ញំេិតជាចង់បានគឺសញវត្ិ
ភាេ និងទទួលបានពបាក់បខបដលអាចរស់បាន។ ទំាងឈនះនឹងអាចឲ្យខ្ញំនូវភាេឯករជ្យបាន។ 
ការសិកសាក្នញងឈេល្មើៗឈនះ�ងាហា ញថ្ 70% ននអ្នកឈ�ើក Uber និង Lyft ឈ្្ើការេើ  
30 ឈមាោ ងឈឡើងឈៅក្នញងមួយសប្្ត �៍ - គឺដូចខ្ញំបដរ - ឈ�ើយពបាក់ឈ្នលួរ�ស់ឈយើងនឹងអាចធាលា ក់ចញះ
កាន់បតទា� ឈពកាមសំឈណើ ព�.មតិ 22។ ឈតើវាយញត្តិ្ម៌ឈដាយរឈ�ៀ�ណា? 
ពក រុម�៊ញនបដលមានទញនរ�់រន់លានដញលាលា រមិនគួរមានជំឈរសីឈពជើសយកចបា�់បដលេួកឈគឈគ្រេ
តាម ឬតាក់បតងចបា�់ឈដាយខលាួនឯង ដូចសំឈណើ ព�.មតិ 22 ឈោះឈទ។ 
សូមចូលរមួជាមួយខ្ញំ និងពក រុមអ្នកឈ�ើក�រ បដលតំណាងឲ្យអ្នកឈ�ើក�រជាង 50,000 ោក់៖ 
ឈបាះឈឆ្្ន ត ជំទាស់ ឈលើសំឈណើ ព�.មតិ 22។ 
JEROME GAGE អ្នកឈ�ើក�រ LYFT 

�ញ្ហា ៖ ចបា�់្មើដ៏តឹងបតងគំរមឈ្្ើឱ្យវាមិនពស�ចបា�់សពមា�់អ្នកឈ�ើក�របផអាកឈលើកមមវ ិ្ ើក្នញងទូរស័េ្ 
ឈដើម្បើឈ្្ើការជាអ្នកឈ ោ៉ ការឯករជ្យ។
ោឈេល្មើៗឈនះ អ្នកនឈោបាយទើពក រុង Sacramento បានអនញម័តចបា�់បដលគំរមកំប�ងចង់លញ
��ំបាត់សមតភ្ាេរ�ស់ព�ជាជនរដ្ឋ California ក្នញងការឈពជើសឈរសីការងារជាអ្នកឈ ោ៉ ការឯករជ្យ 
បដលផ្តល់ឈសវាបចករបំលកការជិះ ការដឹកជញូ្នមហាូ�អាហារ និងឈពគឿងឈទសតាមកមមវ ិ្ ើទូរស័េ្។
ក្នញងមាោ រជើន 4:1 ការសង់្មតិឯករជ្យ�ងាហា ញថ្ អ្នកឈ�ើក�របផអាកឈលើកមមវ ិ្ ើទូរស័េ្
ទ ភាគច្រើនច�ើស�ប់រូ�រិត្ត ឈ្្ើការជាអ្នកឈ ោ៉ ការឯករជ្យ មិនបមនជានិឈោជិត ឈឡើយ។ អ្នកឈ�ើក
�រទំាងឈនះមានការងារឈផសេងឈទៀត មានកាតេ្កិច្ពគរួសារ ឬ�ញ្ហា សញខភាេ ឈ�ើយពតរូវការភាេ�ត់
ប�នឈដើម្បើ�ន្តការងារឈនះ និងពបាក់ចំណូល�បនម្ឈដើម្បើផ្គត់ផ្គង់ពគរួសាររ�ស់េួកឈគ។ 
ការហាមឃាត់ការងារជា�់កិច្សនយាឯករជ្យដល់អ្នកឈ�ើក�រឈព�ើកមមវ ិ្ ើ នឹងលញ��ំបាត់ការងារអ
ស់រ�់រយរន់។ 
“ការលញ��ំបាត់សមតភ្ាេរ�ស់ អ្នកឈ�ើក�រក្នញងការឈ្្ើការជាអ្នកឈ ោ៉ ការឯករជ្យ នឹង�ញ�់្ភាេ
�ត់ប�នបដលអ្នកឈ�ើក�រភាគឈពចើនពតរូវការ បដលឈ្្ើឱ្យខូចខាតោោ ង ្្ងន់ ្្ងរដល់រឈ�ៀ�ផ្តល់ឈសវាក
មមតាមតពមរូវការដ៏មានព�សិទ្ិភាេ បដលអាចផ្គូរផ្គងអតិ្ិជន ជាមួយនិងអ្នកឈ�ើក�របានោោ ងឆ្
�់រ�័ស។ លទផ្លនឹងពតរូវឈព�ើឈេលរង់ចំាយូរជាងឈនះ តនមលាទំនិញឈកើនឈឡើងខ្ពស់ និងការ�ិទឈសវា
កមមជាអចិន្តន្តយ៍ឈៅក្នញងតំ�ន់ជាឈពចើន - បដលនឹងលញ��ំបាត់ការងាររ�់រយរន់។”— William 
Hamm អតើតអ្នកវភិាគអង្គនើតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋ ដដ�គ្មា នបក្ស
ដំឈណាះពសាយ៖ គំ្ពទ ឈៅឈលើសំឈណើ ព�.មតិ 22 ការររសមតភ្ាេរ�ស់អ្នកឈ�ើក�រក្នញងការឈ្្ើជា
អ្នកឈ ោ៉ ការឯករជ្យ និងផ្តល់អតព្�ឈោជន៍្មើ 
គំ្ពទ ឈលើសំឈណើ  22៖ 
1.  ការពារ ជឈពមើសរ�ស់អ្នកឈ�ើក�រឈដាយឈព�ើកមមវ ិ្ ើឈដើម្បើឈ្្ើការជាអ្នកឈ ោ៉ ការឯករជ្យ  
— ការសឈ្តងា្គ ះការងារក្នញងរដ្ឋ CALIFORNIA ឈៅឈេលបដលព�ជាជនរ�់លានោក់កំេញងជួ��
ញ្ហា �ិរញ្ញវត្ញ។ 
2.  ដក�ម្អ ការងារបដលបផអាកឈលើកមមវ ិ្ ើក្នញងទូរស័េ្នដ ឈដាយតពមរូវឱ្យពក រុម�៊ញនផ្តល់នូវអតព្�ឈោជ
ន៍្មើៗ រមួមាន៖ ការធាោនូវពបាក់ចំណូលអ�្ប�រមា • ការផ្តល់មូលនិ្ិសពមា�់ការធាោរ៉ា�់រងសញ
ខភាេ • ការធាោរ៉ា�់រងបផ្នកឈវជ្សាពស្ត និងេិការភាេ សពមា�់ការរងរ�ួសក្នញងឈេលកំេញង�ំឈេញ
ការងារ • ការការររ�បនម្ព�ឆំ្ងនឹងការឈ�ៀតឈ�ៀន និងភាេឈរសីឈអើង។ 
3.  បចងកើត ការការររសញវត្ិភាេសាធារណៈទូលំទូលាយ រមួមាន៖ ការតពមរូវឲ្យមានការពតរួតេិនិត្
យជើវព�វត្តិ ជា�ន្តនិងវគ្គ�ណ្តញ ះ�ណា្ត លស្តើេើសញវត្ិភាេ • គ្ម នការអត់ឱនចំឈរះ�ទឈលមើសឈពគឿង
ឈញៀន និងឈពគឿងពសវងឹ • ការដាក់ឈទាសពេ�មទណ្ឌ ចំឈរះការបកលាង�នលាំអត្តសញ្្ញ ណអ្នកឈ�ើក�រ។ 
គំ្ពទ ឈលើសំឈណើ  22៖ ក្នញងមាោ រជើន 4:1 អ្នកឈ�ើក�រឈដាយឈព�ើកមមវ ិ្ ើចង់មានភាេឯករជ្យ 
អ្នកឈ�ើក�រជាង 80% ឈ្្ើការតិចជាង 20 ឈមាោ ងក្នញងមួយសប្្ត �៍ មានការងារ 

ឬទំនួលខញសពតរូវឈផសេងឈទៀត ឈ�ើយមិនអាចឈ្្ើការបានតាមឈវនការងារបដលបានកំណត់ក្នញងោម
ជានិឈោជិតបានឈទ៖ • ឪេញកមា្ត យបដលឈ្្ើការ ខណៈឈេលកូនឈៅក្នញងសាលាឈរៀន • សមាជិកពគរួ
សារបដលឈ្្ើការឈមាោ ងខញស្មមតា ឈដើម្បើអាចឲ្យេួកឈគមានឈេលសពមា�់ឈមើលប្ទំាឪេញកមា្ត យចា
ស់ជរ ឬមនញសសេជាទើពសឡាញ់ឈផសេងឈទៀត។ • ពគរួសារអ្នកឈ្្ើការ និវត្តន៍ជន និងសិសសេបដលពតរូវកា
រចំណូល�បនម្។ 
“ខ្ញំគឺជាអតើតយញទជ្នបដលេិការ ឈ�ើយខ្ញំនឹងពតឡ�់ឈៅចូលឈរៀនវញិឈដើម្បើឈពតៀមខលាួនសពមា
�់អាជើេការងារ្មើ។ ខ្ញំគំ្ពទោោ ងឈេញទំ�ឹងនូវសំឈណើ ព�.មតិ 22 េើឈពរះវាការររភាេ�
ត់ប�នបដលខ្ញំពតរូវការ ឈដើម្បើឈ្្ើការឈដាយមានឈេលឈវលាសពមា�់ការណាត់ជួ�ជាមួយឈេទ្យ 
និងសពមា�់ការសិកសារ�ស់ខ្ញំ។”—Matthew Emerson, នាវកិរូ�និវត្តន៍ និងអ្នកចបើកបរដឹកជ
ញ្ូនមូ្បអាហារ 
“ខ្ញំគឺជាមា្ត យបដលមានកូនពបំាោក់ និងមានការងារឈេញឈមាោ ង។ ខ្ញំពតរូវការងារឯករជ្យ 
បដលអាច�ត់ប�នបាន បដលឈ្្ើបតេើរ�ើឈមាោ ងក្នញងមួយសប្្ត �៍ ឈដើម្បើរកពបាក់ចំណូល�បនម្។ 
ឈ�ើមិនដូឈចា្ន ះឈទ ពក រុមពគរួសាររ�ស់ខ្ញំនឹងមិនមានពបាក់ពគ្�់ពគ្ន់សពមា�់ការរស់ឈៅឈឡើយ។” 
—Brenda Vela ជាម្្ត យ និងអ្នកចបើកបរការជិះដរករដំ�ក
គំ្ពទ ឈលើសំឈណើ ព�.មតិ 22 រកសាឲ្យឈសវាការជិះបចករបំលក និងដឹកជញូ្នមហាូ�អាហារ 
ឈៅដំឈណើ រការ មានតនមលាសមរម្យ និងមានសញវត្ិភាេ
សំឈណើ ព�.មតិ 22 រកសាឈសវាកមមដឹកជញូ្នអាហារ បដល�ច្ញ�្បន្នឈនះ 
មនញសសេរ�់លានោក់េឹងបផអាកឈលើ ក្នញងការោំយកឈពគឿងឈទស ថ្្នំ េយាបាល និងអាហារឈ ្្ត ៗ 
ឈៅដល់ផ្ះ និងឈសវាបចករបំលកការជិះ បដលជួយឲ្យការចល័តទើមានភាេលអាព�ឈសើរ និងទ�់សាកា ត់ 
អ្នកឈ�ើក�រពសវងឹឈៅតាមផលាូវរ�ស់ឈយើ់ង។
គំ្ពទឈលើសំឈណើ  22៖ ពតរូវបានគំ្ពទឈដាយអ្នកឈ�ើក�រ អាជើវកមមខា្ន តតូច 
អ្នកតសូ៊មតិយញតិ្ត្ម៌សង្គម អ្នកដឹកោំសញវត្ិភាេសាធារណៈ និងឈផសេងឈទៀត
ពតរូវបានគំ្ពទឈដាយភាគឈពចើនឈលើសល�់ននអ្នកឈ�ើក�រឈដាយឈព�ើកមមវ ិ្ ើ  
• សមាគមអាជើវកមមខា្ន តតូចរដ្ឋ California • NAACP ព�ចំារដ្ឋ California  
• សមាគមម្តន្តើសន្តិភាេរដ្ឋ California • ពក រុមព�ឹកសាជាតិអ្នកនិោយឈអសបា៉ាញស្តើេើភាេចាស់ជា
រ • សម្ព័ន្អ្នកគំ្ររមនញសសេចាស់រដ្ឋ California • អង្គការឈផសេងឈទៀតជាង 100 អង្គការ។
www.VoteYesProp22.com 
BETTY JO TOCCOLI ព�ធាន
សមាគមអាជើវកមមខា្ន តតូចរដ្ឋ California 
JIM PYATT ព�ធាន
សម្ព័ន្អ្នកឈ�ើក�រឯករជ្យននរដ្ឋ California 
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22

អំណះអំណាងដែលបានបបាះពមុ្ពបៅបលើទពំរ័បនះគជឺាទស្សនៈរបសអ់្នកនពិន្ធ ប�ើយមិនត្ រូវបានពនិិ្ ្យរកភាពត្រឹមត្ រូវបោយភា្ន កង់ារផ្លូវការណាមយួបទ។   អំណះអំណាង  |  59
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 បញ ្្ញ តាផិ តាែួបផ តាើម ៖

សបំណើ

22
★  អំណះអំណាងទ្រឆំាងនឹងសំណណើ ទ្រជាមត ិ22  ★

★  ការ្រដិណសធណៅនឹងអំណះអំណាងទ្រឆំាងនឹងសំណណើ ទ្រជាមត ិ22  ★

អ្នកឈ�ើក�រឈដាយឈព�ើកមមវ ិ្ ើ ភាគឈពចើនឈលើសល�់គំ្ពទសំឈណើ ព�ជាមតិ 22 
ក្នញងមាោ រជើន 4:1 ការសង់្មតិ�ងាហា ញថ្ អ្នកឈ�ើក�រឈដាយឈព�ើកមមវ ិ្ ើចង់ឈ្្ើការជាអ្នកឈ ោ៉ ការឯក
រជ្យ។ ប�ោតសិ�ភាគរយឈ្្ើការឈពកាម 20 ឈមាោ ងក្នញងមួយសប្្ត �៍ ឈ�ើយភាគឈពចើនឈ្្ើការឈពកាម 
10 ឈមាោ ងក្នញងមួយសប្្ត �៍។ ឪេញកមា្ត យ បដលចង់បានការងារបដលអាច�ត់ប�នបាន
តាម កាលវភិាគរ�ស់ កូន អ្នកបដលពតរូវការចំណូល�បនម្ ពគរួសារបដលឈមើលប្អ្នកជំងឺ 
ឬមនញសសេជាទើពសឡាញ់បដលចាស់ជរ និងសិសសេបដលពតរូវការលញយសិកសា។ 
�ោញបន្តអ្នកនឈោបាយ និងផលព�ឈោជន៍េិឈសសឈៅេើឈពកាយការព�ឆំ្ងនឹងសំឈណើ ព�.មតិ 22 
អះអាងឈដាយឥតឈអៀនខាម ស់ថ្ េួកឈគដឹងអំេើអ្ើបដលលអា�ំផញតសពមា�់អ្នកឈ�ើក�រ។ េួកឈគបាន 
អនញម័តចបា�់�ញ្ញត្តិរ�ស់រដ្ឋ បដលគំរមកំប�ង រង់ច វ្ើឲ្យវាមិន្សបរបាប់ សពមា�់អ្នកឈ�ើក�រក្នញង
ការឈ្្ើការជាអ្នកឈ ោ៉ ការឯករជ្យ។ 
ឈោះគឺជាមូលឈ�តញបដលអ្នកឈ�ើក�រគំ្ពទសំឈណើ រព�.មតិ 22—ឈដើម្បើការររឱកាសរកពបាក់ 
ចំណូលបដលអាច�ត់ប�នបានរ�ស់េួកឈគ និង សច្គ្្គ ះការគ្ររាប់រយពាន់។ 
សំឈណើ ព�.មតិ 22 សឈ្តងា្គ ះការងារ និងឈសវាកមមបដលឈព�ើកមមវ ិ្ ើ
សំឈណើ ព�.មតិ 22 ការររជឈពមើសរ�ស់ អ្នកឈ�ើក�រក្នញងការឈ្្ើការជាអ្នកឈ ោ៉ ការឯករជ្យ។   
សំឈណើ ព�.មតិ 22 �ន្តរកសាឈសវាដឹកជញូ្ន បដលមនញសសេរ�់លានោក់េឹងបផអាកឈលើ 
ឈដើម្បើទទួលបានមហាូ�អាហារ និងឈពគឿងឈទសបដលមានសញវត្ិភាេ និងឈសវាដឹកជញូ្នអ្នកដំឈណើ រ បដ
លជួយឲ្យការចល័តទើមានភាេលអាព�ឈសើរ និងទ�់សាកា ត់អ្នកឈ�ើក�រពសវងឹឈៅតាមផលាូវរ�ស់ឈយើ់ង។ 
សំឈណើ ព�.មតិ 22 តពមរូវឲ្យពក រុម�៊ញនផ្តល់ជូនអ្នកឈ�ើក�រនូវអតព្�ឈោជន៍្មើៗជាព�វត្តិសាពស្ត 

• ការធាោនូវពបាក់ឈ្នលួោោ ងឈហាចណាស់ $21 ក្នញងមួយឈមាោ ង។ 
• អតព្�ឈោជន៍ការប្ទំាសញខភាេ 15 ឈមាោ ងក្នញងមួយសប្្ត �៍។ 
• ធាោរ៉ា�់រងសពមា�់ការរងរ�ួសក្នញងឈេល�ំឈេញការងារ។ 
• ការេពងឹងការការររព�ឆំ្ងនឹងភាេឈរសីឈអើង និងការឈ�ៀតឈ�ៀន។ 
សំឈណើ ព�.មតិ 22 �បនម្ការការររសញវត្ិភាេអតិ្ិជនដ៏តឹងរ ញងឹ្មើ 
សំឈណើ ព�.មតិ 22 ផ្តល់សពមា�់៖ ការពតរួតេិនិត្យព�វតិ្តរ�ូអ្នកឈ�ើក�រជា�ន្តោោ ងតឹងរ ញងឹ • គ្ម ន 
ការអត់ឱនចំឈរះ�ទឈលមើសឈពគឿងឈញៀន និងឈពគឿងពសវងឹ • ឈ្្ើឲ្យវាជា�ទឈលមើសឧពកិដ្ឋកមមក្នញង 
ការបកលាងអត្តសញ្្ញ ណអ្នកឈ�ើក�រ។ 
ចូលរមួជាមួយអ្នកឈ�ើក�រឈដាយឈព�ើកមមវ ិ្ ើ អ្នកដឹកោំយញត្តិ្ម៌សង្គម អាជើវកមមខា្ន តតូច និង 
សញវត្ិភាេសាធារណៈ ៖ គំ្ពទឈលើសំឈណើ  22! 
VoteYesProp22.com 
JIM PYATT ព�ធាន
សម្ព័ន្អ្នកឈ�ើក�រឯករជ្យននរដ្ឋ California 
FREDDYE DAVIS ព�ធាន
ឈខាន ើ្ Alameda ភាគខាងត្ូបងព�ចំាទើពក រុង Hayward NAACP 
JULIAN CANETE ព�ធាន
សភារណិជ្កមមអ្នកនិោយភាសាឈអសបា៉ាញននរដ្ឋ California

Uber, Lyft, និង DoorDash បាន�ង់ពបាក់ឈដើម្បើដាក់សំឈណើ ព�ជាមតិ 22 ឈៅឈលើសនលាឹកឈឆ្្ន ត
ឈៅក្នញងបខវចិ្ិកា។ េួកឈគបានជួលឈមធាវឈីដើម្បើសរឈសរគំនិតផ្តួចឈផ្តើម�ំន ល្ា�ំភាន់ឈនះ និងបានផ្តល់
លញយរ�់លានដល់ភា្ន ក់ងារនឈោបាយឈដើម្បើព�មូល�តឈ្លខាអ្នកឈបាះឈឆ្្ន តបដលចំាបាច់។ 
ឈ�តញអ្ើ? 
ឈដើម្បើ�ឈងកាើតការឈលើកបលងេិឈសសសពមា�់ខលាួនឈគ បដលនឹង�ដិឈស្ឈដាយពស�ចបា�់នូវសិទ្ិ 
ជាមូលដា្ឋ នរ�ស់អ្នកឈ�ើក�រ និងការការររឈៅកបនលាងឈ្្ើការ ដូចជាចបា�់សពមាកឈឺមានពបាក់ឈ្
នួល សំណងរ�ស់ កមមករនិឈោជិត ឬការធាោរ៉ា�់រងនិកមមភាេ។ 
សំឈណើ ព�.មតិ 22 អនញវត្តចំឈរះបតពក រុម�៊ញន Uber, Lyft, DoorDash, និងដឹកអ្នកដំឈណើ រ និងដឹ
កជញូ្នទំនិញឈដាយឈព�ើកមមវ ិ្ ើឈផសេងឈទៀត�ោញឈណាណ ះ។ ឈគ្លឈៅរ�ស់េួកឈគគឺពបាក់ចំឈណញ។ មាន
បតពក រុម�៊ញនទំាងឈនះឈទបដលទទួលបានពបាក់ចំឈណញេើការឈលើកបលងេិឈសសឈនះ។ 
ចបា�់�ច្ញ�្បន្នទាមទារឲ្យ Uber, Lyft, និង DoorDash ផ្តល់ពបាក់បខអ�្ប�រមាដល់
អ្នកឈ�ើក�ររ�ស់េួកឈគ ការប្ទំាសញខភាេ ពបាក់ឈ្នលួឈេលសពមាកឈឺ និកមមភាេ 
និងការរ៉ា�់រងសំណង�ញគ្គលិក ដូចនឹងអាជើវកមមក្នញងរដ្ឋ California ដនទឈទៀតបដរ។ 
្មើៗឈនះ អគ្គ ឈមធាវបីាន�្តឹងេួកឈគេើ�ទរឈំលា្�ំរនចបា�់ និងេើ�ទឈគចេើការទទួ
លខញសពតរូឥតឈ�់ឈរឈលើ�ញគ្គលិកឈ�ើក�ររ�ស់េួកឈគអស់រយៈឈពចើនឆ្្នំ មកឈ�ើយ។ 
អ្នកអាចជួយឲ្យេួកឈគ�ញ្ឍ�់បាន ជាមួយនឹងសនលាឹកឈឆ្្ន តរ�ស់អ្នក! ឈបាះឈឆ្្ន ត 
ជំទាស់នឹឈលើសំឈណើ ព�.មតិ 22។ 
ឈ�តញអ្ើឈបាះឈឆ្្ន ត ជំទាស់ ឈលើសំឈណើ ព�ជាមតិ 22? 
• សំឈណើ ព�.មតិ 22 �ឈងកាើតការឈលើកបលងេិឈសសមួយបដលលញ��ំបាត់អតព្�ឈោជន៍ជាមូល
ដា្ឋ នឈៅកបនលាងឈ្្ើការ និងជំនួសអតព្�ឈោជន៍ទំាងឈោះជាមួយនឹង “ការធាោពបាក់ចំឈណញ” 
្មើទា�ជាងមញន និងការ�ង់ “ពបាក់ឧ�តម្សញខភាេ” បដលពតរូវបានរចោឈឡើងឈដើម្បើសនសំេលញយឲ្យ
ពក រុម�៊ញន។ 
• សំឈណើ ព�.មតិ 22 រមួមានរក្យឈបាកពបាស់ឈដើម្បើេយាោម�ញ្ញះ�ញ្ូលឈយើងឈដាយឥតឈអៀន
ខាម ស់ឲ្យឈជឿថ្ េួកឈគកំេញងេពងឹងការការររអ្នកឈ�ើក�រ។ ការេិតគឺថ្ Uber និង Lyft ពតរូវបានតម្
រវូរចួជាឈពសចឈ�ើយឲ្យអនញវត្តការពតរួតេិនិត្យព�វត្តិរ�ូ ឈ�ើយមាពតា្មើឈនះនឹងលញ��ំបាត់ 
ការ�ណ្តញ ះ�ណា្ត លស្តើេើការឈ�ៀតឈ�ៀនផលាូវឈ្ទបដលចំាបាច់ និងកាតេ្កិច្ឈលើ Uber និង Lyft ឈដើ
ម្បើឈស៊ើ�អឈងកាត�ណ្តឹ ងទាមទារេើ�ទឈ�ៀតឈ�ៀនផលាូវឈ្ទរ�ស់ អតិ្ិជននិង អ្នកឈ�ើក�រ។ 
• ចំណញ ចសំខាន់៖ សំឈណើ ព�.មតិ 22 គឺនិោយបតអំេើលញយ។ វាមិននិោយអំេើការជួយអ្នកឈ�ើ
ក�របដលអ្នកជួ�ឈោះឈទ ព�សិនឈ�ើអ្នកឈព�ើកមមវ ិ្ ើទំាងឈនះ។ 
ការផ្ញះឈឡើងននជំងឺកូវដី-19 �ងាហា ញរតឹបតចបាស់េើភាេ�ដិឈស្រ�ស់ពក រុម�៊ញនទំាងឈនះក្នញង ឈមើល
ប្អ្នកឈ�ើក�រេួកឈគឲ្យបានពតឹមពតរូវ។ 
្ក រុម្បឹកសាភិបា�ដ្្នកវចិារណកថារបស់សារព័ត៌ម្ន The New York Times 

្មើៗឈនះបានសរឈសរថ្ ពក រុម�៊ញនទំាងឈនះ “បាន�រជ័យក្នញងការេពងឹងវធិានការសញវត្ិភាេឲ្យបាន
ជា�់លា�់ក្នញងអំឡញងឈេលននជំងឺរតតបាតឈនះ រមួមាន ការផ្តល់ចំនួនមាោ ស់ឲ្យបានពគ�់ពគ្ន់ ឬការ
បណោំអំេើគមាលា តសញវត្ិភាេសង្គម ខណៈឈេលកំេញង�ងំ្ឲ្យ�ញគ្គលិក�ំឈេញតពមរូវការឈកើនឈឡើងនន
ការ�ញ្្ទិញមហាូ�អាហារ ក្នញងចំនួនកាន់បតឈពចើនសនឹ្កសោ្�់។” 
អ្នកឈ�ើក�រទំាងឈនះ បដល 78% ននេួកឈគមានេណ៌សម្បញរ គឺសំខាន់ណាស់។ េួកឈគបានជួយរដ្ឋ 
California ឆលាងកាត់ស្ានភាេននជំងឺរតតបាត ឈ�ើយេួកឈគសាកសមនឹងទទួលអ្ើបដលព�ឈសើរ
ជាងឈនះ។ 
ឈយើងឈជឿថ្ អ្នកឈ�ើក�រឈដាយឈព�ើកមមវ ិ្ ើ ភាគឈពចើនជាជនជាតិអាឈមរកិឡាទើន បស្បកឈ ម្  ឬ 
មកេើស�គមន៍បដលមានេណ៌សម្បញរខញសគ្្ន  គួរបតមានចបា�់សពមាកឈឺមានពបាក់ឈ្នលួ 
ការប្ទំាសញខភាេ អតព្�ឈោជន៍និកមមភាេ និងការ�ត់ប�នក្នញងកាលវភិាគឈ្្ើការរ�ស់េួកឈគ។ 
ដូឈច្នះ សូមកញំ�ឈណា្ត យឲ្យ Uber, Lyft, និង DoorDash �ំន ល្ា�ំភាន់ឈលើ�ញ្ហា ឈនះឲ្យឈសាះ។ 
េួកឈគអះអាងថ្ ឈនះគឺនិោយេើ “ភាេអាច�ត់ប�នបាន” សពមា�់ “អ្នកឈ�ើក�រ” ឈព្ឈមាោ ង។ 
ឈទាះជាោោ ងណាក្តើ ចបា�់�ច្ញ�្បន្នមិនបានកំណត់ភាេ�ត់ប�នរ�ស់អ្នកឈ�ើក�រឈឡើយ។ 
ការេិតឈៅ ការសិកសារ�ស់សាកលវទិយាល័យរដ្ឋ California បាន�ងាហា ញថ្ ភាគឈពចើនននអ្នកឈ�ើក
�រមិនបមនជាអ្នកឈ្្ើការឈព្ឈមាោ ងឈទ ឈ�ើយជាង 70 ភាគរយននអ្នកឈ�ើក�រឲ្យពក រុម�៊ញន Uber និង 
Lyft ទំាងឈោះឈ្្ើការេើ 30 ឈមាោ ងឈឡើងឈលើ ក្នញងមួយសប្្ត �៍។ 
សូមកញំឈជឿរក្យរ�ស់ឈយើង។ ចូរអានឈដាយខលាួនឯងឈៅទើឈនះ 
transform.ucsc.edu/on-demand-and-on-the-edge។ 
សំឈណើ ព�.មតិ 22 ពតរូវបានសរឈសរឈដាយពក រុម�៊ញន Uber, Lyft, និង DoorDash សពមា�់ 
Uber, Lyft, និង DoorDash មិនបមនសពមា�់អ្នកឈ�ើក�ររ�ស់េួកឈគឈទ។ ឈោះគឺជាមូលឈ�តញ
បដលអ្នកឈ�ើក�ររ�់សិ�រន់ោក់បានចូលរមួជាមួយេួកឈយើងឈដើម្បើជពម រុញឲ្យមានការឈបាះឈឆ្្ន ត 
ជំទាស់ ។ 
សូមកញំ�ឈណា្ត យឲ្យពក រុម�៊ញន Uber, Lyft, និង DoorDash សរឈសរចបា�់េិឈសសឈដាយខលាួនេួក
ឈគឲ្យឈសាះ។ 
ឈបាះឈឆ្្ន ត ជំទាស់ ឈលើសំឈណើ ព�ជាមតិ 22។ 
NOonCAProp22.com 
ALVARO BOLAINEZ អ្នកឈ�ើក�រ UBER 
NOURBESE FLINT ោយកព�តិ�ត្តិ
គឈពមាងពស្តើបស្បកឈ ម្ ឈដើម្បើសកមមភាេសញខភាេ 
ART PULASKI ឈលខាព�តិ�ត្តិ-�ិរញ្ញឹក
ស�េ័ន្ការងាររដ្ឋ California


