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★ អំណះអំណាងគាំទ្រដល់សំណ�ើប្រជាមតិ 22 ★
ិ ក្នុងទូរស័ ព្ទ 
បញ្ហា៖ ច្បាប់ ថ្មី ដ៏ តឹងតែងគំរាមធ្វើឱ្យវាមិ នស្របច្បាប់ សម្រាប់ អ្នកប�ើ កបរផ្អែកល�ើ កម្មវធី
ដ�ើ ម្បីធ្វើការជាអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ។

នាពេលថ្មីៗនេះ អ្នកនយោបាយទីក្ រុង Sacramento បានអនុម័តច្បាប់ ដែលគំរាមកំហែងចង់ លុ
បបំ បាត់សមត្ថភាពរបស់ ប្រជាជនរដ្ឋ California ក្នុងការជ្រើ សរ�ើសការងារជាអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ
ិ ទូរស័ ព្ទ។
ដែលផ្តល់សេវាចែករំលែកការជិ ះ ការដឹ កជញ្ជូនម្ហូបអាហារ និ ងគ្រឿងទេសតាមកម្មវធី

ិ ទូរស័ ព្
ក្នុងម៉ា រជី ន 4:1 ការស្ទង់មតិឯករាជ្យបង្ហាញថា អ្នកប�ើ កបរផ្អែកល�ើ កម្មវធី
ទ ភាគច្រើនល�ើ សលប់ ចូលចិត្ត ធ្វើការជាអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ មិ នមែនជានិ យោជិ ត ឡ�ើយ។ អ្នកប�ើ ក
បរទាំងនេះមានការងារផ្សេងទ�ៀត មានកាតព្វកិច្ចគ្រួសារ ឬបញ្ហាសុខភាព ហ�ើយត្រូវការភាពបត់
បែនដ�ើ ម្បីបន្តការងារនេះ និ ងប្រាក់ចំណូលបន្ថែមដ�ើ ម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្សា
រួ ររបស់ ពួកគេ។
ិ នឹ ងលុបបំ បាត់ការងារអ
ការហាមឃាត់ការងារជាប់ កិច្ចសន្យាឯករាជ្យដល់ អ្នកប�ើ កបរប្រើ កម្មវធី 
ស់ រាប់រយពាន់ ។

“ការលុបបំ បាត់សមត្ថភាពរបស់ អ្នកប�ើ កបរក្នុងការធ្វើការជាអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ នឹ ងបញ្ចប់ ភាព
បត់បែនដែលអ្នកប�ើ កបរភាគច្រើ នត្រូវការ ដែលធ្វើឱ្យខូចខាតយ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរដល់ រប�ៀបផ្តល់សេវាក
ម្មតាមតម្រូវការដ៏ មានប្រសិ ទធិភា
្ ព ដែលអាចផ្គូរផ្គងអតិថិជន ជាមួយនិ ងអ្នកប�ើ កបរបានយ៉ា ងឆា
ប់ រហ័ស។ លទ្ធផលនឹ ងត្រូវប្រើ ពេលរង់ ចាំយូរជាងនេះ តម្លៃទំនិញក�ើនឡ�ើងខ្ពស់ និ ងការបិ ទសេវា
កម្មជាអចិ ន្ត្រៃយ៍ នៅក្នុងតំបន់ ជាច្រើ ន - ដែលនឹ ងលុបបំ បាត់ការងាររាប់ រយពាន់ ។”— William
Hamm អតីតអ្នកវិភាគអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋ ដែលគ្មានបក្ស

ដំ ណោះស្រាយ៖ គាំទ្រ ទៅល�ើ សំណ�ើប្រ.មតិ 22 ការពារសមត្ថភាពរបស់ អ្នកប�ើ កបរក្នុងការធ្វើជា
អ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ និ ងផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ ថ្មី 
គាំទ្រ ល�ើ សំណ�ើ 22៖

ិ ើ ម្បីធ្វើការជាអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ
1. ការពារ ជម្រើ សរបស់ អ្នកប�ើ កបរដោយប្រើ កម្មវធីដ�
— ការសង្គ្រោះការងារក្នុងរដ្ឋ CALIFORNIA នៅពេលដែលប្រជាជនរាប់ លាននាក់កំពុងជួបប
ញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ។

ិ ក្នុងទូរស័ ព្ទដៃ ដោយតម្រូវឱ្យក្ រុមហ៊ុនផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជ
2. កែលម្អ ការងារដែលផ្អែកល�ើ កម្មវធី
ន៍ ថ្មី ៗ រ ួមមាន៖ ការធានានូវប្រាក់ចំណូលអប្បបរមា • ការផ្តល់មូលនិ ធិសម្រាប់ ការធានារ៉ាប់រងសុ
ខភាព • ការធានារ៉ាប់រងផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្ត និ ងពិការភាព សម្រាប់ ការរងរបួសក្នុងពេលកំពុងបំ ពេញ
ការងារ • ការការពារបន្ថែមប្រឆាំងនឹ ងការប�ៀតប�ៀន និ ងភាពរ�ើសអ�ើង។
3. បង្កើត ការការពារសុវត្ថិភាពសាធារណៈទូលំទូលាយ រ ួមមាន៖ ការតម្រូវឲ្យមានការត្រួតពិនិត្
យជី វប្រវត្តិ ជាបន្តនិងវគ្គបណ្តុះបណ្តា លស្តីពីសុវត្ថិភាព • គ្មានការអត់ឱនចំ ពោះបទល្មើសគ្រឿង
ញ�ៀន និ ងគ្រឿងស្រវឹង • ការដាក់ទោសព្រហ្មទណ្ឌចំ ពោះការក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណអ្នកប�ើ កបរ។
ិ ចង់ មានភាពឯករាជ្យ
គាំទ្រ ល�ើ សំណ�ើ 22៖ ក្នុងម៉ា រជី ន 4:1 អ្នកប�ើ កបរដោយប្រើ កម្មវធី
អ្នកប�ើ កបរជាង 80% ធ្វើការតិចជាង 20 ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ មានការងារ
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ឬទំនួលខុសត្រូវផ្សេងទ�ៀត ហ�ើយមិ នអាចធ្វើការបានតាមវេនការងារដែលបានកំណត់ក្នុងនាម
ជានិ យោជិ តបានទេ៖ • ឪពុកម្តា យដែលធ្វើការ ខណៈពេលកូននៅក្នុងសាលារ�ៀន • សមាជិ កគ្រួ
សារដែលធ្វើការម៉ោងខុសធម្មតា ដ�ើ ម្បីអាចឲ្យពួកគេមានពេលសម្រាប់ ម�ើលថែទាំឪពុកម្តា យចា
ស់ ជរា ឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ ផ្សេងទ�ៀត។ • គ្រួសារអ្នកធ្វើការ និ វត្តន៍ជន និ ងសិ ស្សដែលត្រូវកា
រចំ ណូលបន្ថែម។
“ខ្ុំញគឺជាអតីតយុទជ
្ធ នដែលពិការ ហ�ើយខ្ុំញនឹងត្រឡប់ ទៅចូលរ�ៀនវិញដ�ើ ម្បីត្រៀមខ្លួនសម្រា
ប់ អាជីពការងារថ្មី។ ខ្ុំគា
ញ ំ ទ្រយ៉ា ងពេញទំហឹងនូវសំ ណ�ើប្រ.មតិ 22 ពីព្រោះវាការពារភាពប
ត់បែនដែលខ្ុំត្រូ
ញ វការ ដ�ើ ម្បីធ្វើការដោយមានពេលវេលាសម្រាប់ ការណាត់ជួបជាមួយពេទ្យ
និ ងសម្រាប់ ការសិ ក្សារបស់ ខុំញ្។”—Matthew Emerson, នាវិកចូលនិ វត្តន៍ និ ងអ្នកប�ើ កបរដឹ កជ
ញ្ជូនម្ហូបអាហារ

“ខ្ុំញគឺជាម្តា យដែលមានកូនប្រាំនាក់ និ ងមានការងារពេញម៉ោង។ ខ្ុំត្រូ
ញ វការងារឯករាជ្យ
ដែលអាចបត់បែនបាន ដែលធ្វើតែពីរបីម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ដ�ើម្បីរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែម។
ប�ើ មិនដូច្នោះទេ ក្ រុមគ្រួសាររបស់ ខុំញ្នឹងមិ នមានប្រាក់គ្រាប់គ្រាន់ សម្រាប់ ការរស់ នៅឡ�ើយ។”
—Brenda Vela ជាម្តាយ និ ងអ្នកប�ើ កបរការជិ ះចែករំលែក
គាំទ្រ ល�ើ សំណ�ើប្រ.មតិ 22 រក្សាឲ្យសេវាការជិ ះចែករំលែក និ ងដឹ កជញ្ជូនម្ហូបអាហារ
នៅដំ ណ�ើរការ មានតម្លៃសមរម្យ និ ងមានសុវត្ថិភាព

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 22 រក្សាសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនអាហារ ដែលបច្ចុប្បន្ននេះ
មនុស្សរាប់ លាននាក់ពឹងផ្អែកល�ើ ក្នុងការនាំយកគ្រឿងទេស ថ្ំ នា ព្យាបាល និ ងអាហារក្តៅៗ
ទៅដល់ ផ្ទះ និ ងសេវាចែករំលែកការជិ ះ ដែលជួយឲ្យការចល័ តទីមានភាពល្អប្រស�ើ រ និ ងទប់ ស្កាត់
អ្នកប�ើ កបរស្រវឹងនៅតាមផ្លូវរបស់ យ�ើ់ង។
គាំទ្រល�ើ សំណ�ើ 22៖ ត្រូវបានគាំទ្រដោយអ្នកប�ើ កបរ អាជី វកម្មខ្នា តតូច
អ្នកតស៊ូមតិយុតិ្តធម៌ សង្គម អ្នកដឹ កនាំសុវត្ថិភាពសាធារណៈ និ ងផ្សេងទ�ៀត

ិ
ត្រូវបានគាំទ្រដោយភាគច្រើ នល�ើ សលប់ នៃអ្នកប�ើ កបរដោយប្រើ កម្មវធី 
• សមាគមអាជី វកម្មខ្នា តតូចរដ្ឋ California • NAACP ប្រចាំរដ្ឋ California
• សមាគមមន្ត្រីសន្តិភាពរដ្ឋ California • ក្ រុមប្រឹក្សាជាតិអ្នកនិ យាយអេស្ប៉ាញស្តីពីភាពចាស់ ជា
រា • សម្ព័ន្ធអ្នកគាំពារមនុស្សចាស់ រដ្ឋ California • អង្គការផ្សេងទ�ៀតជាង 100 អង្គការ។

www.VoteYesProp22.com

BETTY JO TOCCOLI ប្រធាន
សមាគមអាជី វកម្មខ្នា តតូចរដ្ឋ California

JIM PYATT ប្រធាន
សម្ព័ន្ធអ្នកប�ើ កបរឯករាជ្យនៃរដ្ឋ California
MINNIE HADLEY-HEMPSTEAD ប្រធាន
NAACP Los Angeles

★ ការបដិសេធទៅនឹងអំណះអំណាងគាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 22 ★
ខ្ុំញឈ្មោះ Jerome Gage។ ខ្ុំញជាអ្នកប�ើ កបរ Lyft អស់ រយៈពេល 5 ឆ្ំនា ហ�ើយ។
ី -19 ខ្ុំបញ �ើកបរ 40 ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ខ្ុំបញ �ើក
ខ្ុំញចូលចិ ត្តភាពបត់បែន។ មុនពេលមានជំ ងឺកូវដ
បរតិចជាងមុនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ប៉ុន្តែក៏យល់ ពីមូលហេតុដែរ។

អ្នកប�ើ កបរដូចខ្ុំប្រហែលអាចប្រើ
លុយនោះដ�ើ ម្បីទិញឧបករណ៍ការពារខ្លួន (PPE) ឬ ឧបករណ៍
ញ
ដាក់ទឹកលាងសម្អាតដៃច្រើ នទ�ៀតដ�ើ ម្បីការពារយ�ើ ងទាំងអស់ គ្នា និ ងអតិថិជនរបស់ យ�ើងឲ្យមាន
សុវត្ថិភាព។ ប្រសិ នប�ើ យ�ើងឈឺ  យ�ើងចង់ បានការថែទាំសុខភាព។

ឥឡូវនេះ ក្ រុមហ៊ុនទាំងនោះមិ នបានប�ើ កប្រាក់ឈល
្នួ អប្បបរមា ឬប្រាក់ធ្វើការល�ើ សម៉ោងទេ។ ពួក
គេមិ នផ្តល់ប្រាក់ឈល
្នួ ពេលសម្រាកឈឺ ថ្កាត់ទេ។ ពួកគេផ្លាស់ ប្តូរបន្ទុកចំ ណាយនៃការធ្វើជំនួញម
កល�ើ ពួកយ�ើ ង។ ទង្វើ នេះគឺខុស។

ការសិ ក្សាក្នុងពេលថ្មីៗនេះបង្ហាញថា 70% នៃអ្នកប�ើ ក Uber និ ង Lyft ធ្វើការពី 
30 ម៉ោងឡ�ើងទៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ - គឺដូចខ្ុំដែរ
្នួ របស់ យ�ើងនឹ ងអាចធ្លាក់ចុះ
ញ - ហ�ើយប្រាក់ឈល
កាន់ តែទាប ក្រោមសំ ណ�ើប្រ.មតិ 22។ ត�ើវាយុត្តិធម៌ ដោយរប�ៀបណា?

ពួកគេក៏មិនគិតដែរថា ខ្ុំញសមនឹ ងទទួលបានតំហែទាំសុខភាព ឬការការពារជានិ យោជិ ត “សំ ខាន់ ”
ី -19 វាយលុក ពួកគេមិ នអាចសូម្បីតែបង់ ថ្លៃធានារ៉ាប់រងភាពគ្មា
ម្នា ក់ដែរ។ នៅពេលដែលជំ ងឺកូវដ
នការងារធ្វើរបស់ ខុំញ្បានផង។

សូមចូលរ ួមជាមួយខ្ុំ ញ និងក្ រុមអ្នកប�ើ កបរ ដែលតំណាងឲ្យអ្នកប�ើ កបរជាង 50,000 នាក់៖
បោះឆ្នោ ត ជំ ទាស់  ល�ើសំណ�ើប្រ.មតិ 22។

អ្វីដែលខ្ុំញមិនយល់ គឺហេតុអ្វីបានជា Uber និ ង Lyft មិ នព្រមចាត់ទុកខ្ុំញជាបុគ្គលិកម្នា ក់
ពីព្រោះវាគឺជាច្បាប់ របស់ រដ្ឋ California។

បោះឆ្នោ ត ជំ ទាស់  ល�ើសំណ�ើប្រ.មតិ 22។

ប៉ុន្តែ ពួគគេបានចំ ណាយ $5,000,000 ដ�ើ ម្បីដាក់សំណ�ើប្រជាមតិ 22
នៅល�ើ សន្លឹកឆ្នោ តទៅវិញ។ ហ�ើយពួកគេនិ យាយថាពួកគេនឹ ងចំ ណាយលុយមួយរយលាន
ដ�ើ ម្បីអនុម័តវា។
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ក្ រុមហ៊ុន Uber និ ង Lyft អះអាងថា ខ្ុំញចង់ បាន “ភាពឯករាជ្យ។” អ្វីដែលខ្ុំពិ
ញ តជាចង់ បានគឺសុវត្ថិ
ភាព និ ងទទួលបានប្រាក់ខែដែលអាចរស់ បាន។ ទាំងនេះនឹ ងអាចឲ្យខ្ុំញនូវភាពឯករាជ្យបាន។

ក្ រុមហ៊ុនដែលមានទុនរាប់ ពាន់ លានដុល្លារមិ នគួរមានជំ រ�ើសជ្រើ សយកច្បាប់ ដែលពួកគេគោរព
តាម ឬតាក់តែងច្បាប់ ដោយខ្លួនឯង ដូចសំ ណ�ើប្រ.មតិ 22 នោះទេ។

JEROME GAGE អ្នកប�ើ កបរ LYFT
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★ អំណះអំណាងប្រឆាំងនឹងសំណ�ើប្រជាមតិ 22 ★
Uber, Lyft, និ ង DoorDash បានបង់ ប្រាក់ដ�ើម្បីដាក់សំណ�ើប្រជាមតិ 22 នៅល�ើ សន្លឹកឆ្នោ ត
នៅក្នុងខែវិចឆិ កា
្ ។ ពួកគេបានជួលមេធាវីដ�ើម្បីសរសេរគំនិតផ្តួចផ្តើ មបំ ភ្លៃបំ ភាន់ នេះ និ ងបានផ្តល់
លុយរាប់ លានដល់ ភ្នា ក់ងារនយោបាយដ�ើ ម្បីប្រមូលហត្ថលេខាអ្នកបោះឆ្នោ តដែលចាំបាច់ ។
ហេតុអ្វី?

ដ�ើ ម្បីបង្កើ តការល�ើ កលែងពិសេសសម្រាប់ ខ្លួនគេ ដែលនឹ ងបដិ សេធដោយស្របច្បាប់ នូវសិ ទធិ្
ជាមូលដ្ឋា នរបស់ អ្នកប�ើ កបរ និ ងការការពារនៅកន្លែងធ្វើការ ដូចជាច្បាប់ សម្រាកឈឺ មានប្រាក់ឈ្
នួល សំ ណងរបស់ កម្មករនិ យោជិ ត ឬការធានារ៉ាប់រងនិ កម្មភាព។
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 22 អនុវត្តចំពោះតែក្ រុមហ៊ុន Uber, Lyft, DoorDash, និ ងដឹ កអ្នកដំ ណ�ើរ និ ងដឹ
ិ សេងទ�ៀតប៉ុណ្ណោះ។ គោលដៅរបស់ ពួកគេគឺប្រាក់ចំណេញ។ មាន
កជញ្ជូនទំនិញដោយប្រើ កម្មវធីផ្
តែក្ រុមហ៊ុនទាំងនេះទេដែលទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីការល�ើ កលែងពិសេសនេះ។
ច្បាប់ បច្ចុប្បន្នទាមទារឲ្យ Uber, Lyft, និ ង DoorDash ផ្តល់ប្រាក់ខែអប្បបរមាដល់
អ្នកប�ើ កបររបស់ ពួកគេ ការថែទាំសុខភាព ប្រាក់ឈល
្នួ ពេលសម្រាកឈឺ និ កម្មភាព 
និ ងការរ៉ាប់រងសំ ណងបុគ្គលិក ដូចនឹ ងអាជី វកម្មក្នុងរដ្ឋ California ដទៃទ�ៀតដែរ។

ថ្មីៗនេះ អគ្គ មេធាវីបានប្តឹងពួកគេពីបទរំលោភបំពានច្បាប់ និ ងពីបទគេចពីការទទួ
លខុសត្រូឥតឈប់ ឈរល�ើ បុគ្គលិកប�ើ កបររបស់ ពួកគេអស់ រយៈច្រើ នឆ្ំនា មកហ�ើយ។
អ្នកអាចជួយឲ្យពួកគេបញ្ឍប់ បាន ជាមួយនឹ ងសន្លឹកឆ្នោ តរបស់ អ្នក! បោះឆ្នោ ត
ជំ ទាស់ នឹល�ើសំណ�ើប្រ.មតិ 22។
ហេតុអ្វីបោះឆ្នោ ត ជំ ទាស់  ល�ើសំណ�ើប្រជាមតិ 22?

• សំ ណ�ើប្រ.មតិ 22 បង្កើ តការល�ើ កលែងពិសេសមួយដែលលុបបំ បាត់អត្ថប្រយោជន៍ ជាមូល
ដ្ឋា ននៅកន្លែងធ្វើការ និ ងជំ នួសអត្ថប្រយោជន៍ ទាំងនោះជាមួយនឹ ង “ការធានាប្រាក់ចំណេញ”
ថ្មីទាបជាងមុន និ ងការបង់ “ប្រាក់ឧបត្ថមសុខភាព” ដែលត្រូវបានរចនាឡ�ើងដ�ើ ម្បីសន្សំលុយឲ្យ
ក្ រុមហ៊ុន។
• សំ ណ�ើប្រ.មតិ 22 រ ួមមានពាក្យបោកប្រាស់ ដ�ើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលយ�ើ ងដោយឥតអ�ៀន
ខ្មា ស់ ឲ្យជ�ឿថា ពួកគេកំពុងពង្រឹងការការពារអ្នកប�ើ កបរ។ ការពិតគឺថា Uber និ ង Lyft ត្រូវបានតម្
រ ូវរ ួចជាស្រេចហ�ើយឲ្យអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យប្រវត្តិរ ូប ហ�ើយមាត្រាថ្មីនេះនឹ ងលុបបំ បាត់
ការបណ្តុះបណ្តា លស្តីពីការប�ៀតប�ៀនផ្លូវភេទដែលចាំបាច់ និ ងកាតព្វកិច្ចល�ើ Uber និ ង Lyft ដ�ើ
ម្បីស�៊ើ បអង្កេតបណ្តឹងទាមទារពីបទប�ៀតប�ៀនផ្លូវភេទរបស់ អតិថិជននិ ង អ្នកប�ើ កបរ។
• ចំ ណុចសំ ខាន់ ៖ សំ ណ�ើប្រ.មតិ 22 គឺនិយាយតែអំពីលុយ។ វាមិ ននិ យាយអំពីការជួយអ្នកប�ើ
ិ ទាំងនេះ។
កបរដែលអ្នកជួបនោះទេ ប្រសិ នប�ើ អ្នកប្រើ កម្មវធី
ី
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ត
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ពី
ភាពបដិ សេធរបស់ ក្ រុមហ៊ុនទាំងនេះក្នុង ម�ើ ល
ូ
ហា
ើ
ថែអ្នកប�ើ កបរពួកគេឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

ក្ រុមប្រឹក្សាភិបាលផ្នែកវិចារណកថារបស់សារព័ត៌មាន The New York Times

ថ្មីៗនេះបានសរសេរថា ក្ រុមហ៊ុនទាំងនេះ “បានបរាជ័ យក្នុងការពង្រឹងវិធានការសុវត្ថិភាពឲ្យបាន
ជាប់ លាប់ ក្នុងអំឡុងពេលនៃជំ ងឺរាតត្បាតនេះ រ ួមមាន ការផ្តល់ចំនួនម៉ា ស់ ឲ្យបានគ្រប់ គ្រាន់ ឬការ
ណែនាំអំពីគម្លាតសុវត្ថិភាពសង្គម ខណៈពេលកំពុងបង្ខំឲ្យបុគ្គលិកបំ ពេញតម្រូវការក�ើនឡ�ើងនៃ
ការបញ្ជាទិញម្ហូបអាហារ ក្នុងចំ នួនកាន់ តែច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ។”

អ្នកប�ើ កបរទាំងនេះ ដែល 78% នៃពួកគេមានពណ៌សម្បុរ គឺសំខាន់ ណាស់ ។ ពួកគេបានជួយរដ្ឋ
California ឆ្លងកាត់ស្ថា នភាពនៃជំ ងឺរាតត្បាត ហ�ើយពួកគេសាកសមនឹ ងទទួលអ្វីដែលប្រស�ើ រ
ជាងនេះ។
ិ ភាគច្រើ នជាជនជាតិអាមេរិកឡាទីន ស្បែកខ្មៅ ឬ
យ�ើ ងជ�ឿថា អ្នកប�ើ កបរដោយប្រើ កម្មវធី 
មកពីសហគមន៍ ដែលមានពណ៌សម្បុរខុសគ្នា គួរតែមានច្បាប់ សម្រាកឈឺ មានប្រាក់ឈល
្នួ
ការថែទាំសុខភាព អត្ថប្រយោជន៍ និកម្មភាព និ ងការបត់បែនក្នុងកាលវិភាគធ្វើការរបស់ ពួកគេ។
ដូច្នេះ សូមកុំបណ្តោ យឲ្យ Uber, Lyft, និ ង DoorDash បំ ភ្លៃបំ ភាន់ ល�ើបញ្ហានេះឲ្យសោះ។
ពួកគេអះអាងថា នេះគឺនិយាយពី “ភាពអាចបត់បែនបាន” សម្រាប់ “អ្នកប�ើ កបរ” ក្រៅម៉ោង។
ទោះជាយ៉ា ងណាក្តី ច្បាប់ បច្ចុប្បន្នមិនបានកំណត់ភាពបត់បែនរបស់ អ្នកប�ើ កបរឡ�ើយ។

ការពិតទៅ ការសិ ក្សារបស់ សាកលវិទ្យាល័ យរដ្ឋ California បានបង្ហាញថា ភាគច្រើ ននៃអ្នកប�ើ ក
បរមិ នមែនជាអ្នកធ្វើការក្រៅម៉ោងទេ ហ�ើយជាង 70 ភាគរយនៃអ្នកប�ើ កបរឲ្យក្ រុមហ៊ុន Uber និ ង
Lyft ទាំងនោះធ្វើការពី 30 ម៉ោងឡ�ើងល�ើ ក្នុងមួយសប្តាហ៍។
សូមកុំជ�ឿពាក្យរបស់ យ�ើង។ ចូរអានដោយខ្លួនឯងនៅទីនេះ
transform.ucsc.edu/on-demand-and-on-the-edge។

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 22 ត្រូវបានសរសេរដោយក្ រុមហ៊ុន Uber, Lyft, និ ង DoorDash សម្រាប់
Uber, Lyft, និ ង DoorDash មិ នមែនសម្រាប់ អ្នកប�ើ កបររបស់ ពួកគេទេ។ នោះគឺជាមូលហេតុ
ដែលអ្នកប�ើ កបររាប់ សិបពាន់ នាក់បានចូលរ ួមជាមួយពួកយ�ើ ងដ�ើ ម្បីជម្ រុញឲ្យមានការបោះឆ្នោ ត
ជំ ទាស់ ។
សូមកុំបណ្តោ យឲ្យក្ រុមហ៊ុន Uber, Lyft, និ ង DoorDash សរសេរច្បាប់ ពិសេសដោយខ្លួនពួក
គេឲ្យសោះ។
បោះឆ្នោ ត ជំ ទាស់  ល�ើសំណ�ើប្រជាមតិ 22។
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ALVARO BOLAINEZ អ្នកប�ើ កបរ UBER

NOURBESE FLINT នាយកប្រតិបត្តិ
គម្រោងស្រ្តីស្បែកខ្មៅដ�ើ ម្បីសកម្មភាពសុខភាព 
ART PULASKI លេខាប្រតិបត្តិ-ហិរញ្ញឹក
សហព័ន្ធការងាររដ្ឋ California

★ ការបដិសេធទៅនឹងអំណះអំណាងប្រឆាំងនឹងសំណ�ើប្រជាមតិ 22 ★
ិ ភាគច្រើ នល�ើ សលប់ គាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 22
អ្នកប�ើ កបរដោយប្រើ កម្មវធី 

ិ ចង់ ធ្វើការជាអ្នកម៉ៅការឯក
ក្នុងម៉ា រជី ន 4:1 ការស្ទង់មតិបង្ហាញថា អ្នកប�ើ កបរដោយប្រើ កម្មវធី
រាជ្យ។ ប៉ែតសិ បភាគរយធ្វើការក្រោម 20 ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ ហ�ើយភាគច្រើ នធ្វើការក្រោម
10 ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍។ ឪពុកម្តា យ ដែលចង់ បានការងារដែលអាចបត់បែនបាន
តាម កាលវិភាគរបស់ កូន អ្នកដែលត្រូវការចំ ណូលបន្ថែម គ្រួសារដែលម�ើ លថែអ្នកជំ ងឺ
ឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ ដែលចាស់ ជរា និ ងសិ ស្សដែលត្រូវការលុយសិ ក្សា។

ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយ និ ងផលប្រយោជន៍ ពិសេសនៅពីក្រោយការប្រឆាំងនឹ ងសំ ណ�ើប្រ.មតិ 22
អះអាងដោយឥតអ�ៀនខ្មា ស់ ថា ពួកគេដឹ ងអំពីអ្វីដែលល្អបំ ផុតសម្រាប់ អ្នកប�ើ កបរ។ ពួកគេបាន
អនុម័តច្បាប់ បញ្ញត្តិរបស់ រដ្ឋ ដែលគំរាមកំហែង ចង់ ធ្វើឲ្យវាមិ នស្របច្បាប់ សម្រាប់ អ្នកប�ើ កបរក្នុង
ការធ្វើការជាអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ។

នោះគឺជាមូលហេតុដែលអ្នកប�ើ កបរគាំទ្រសំ ណ�ើរប្រ.មតិ 22—ដ�ើ ម្បីការពារឱកាសរកប្រាក់
ចំ ណូលដែលអាចបត់បែនបានរបស់ ពួកគេ និ ង សង្គ្រោះការងាររាប់ រយពាន់ ។
ិ
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 22 សង្គ្រោះការងារ និ ងសេវាកម្មដែលប្រើ កម្មវធី

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 22 ការពារជម្រើ សរបស់ អ្នកប�ើ កបរក្នុងការធ្វើការជាអ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ។  
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 22 បន្តរក្សាសេវាដឹ កជញ្ជូន ដែលមនុស្សរាប់ លាននាក់ពឹងផ្អែកល�ើ
ដ�ើ ម្បីទទួលបានម្ហូបអាហារ និ ងគ្រឿងទេសដែលមានសុវត្ថិភាព និ ងសេវាដឹ កជញ្ជូនអ្នកដំ ណ�ើរ ដែ
លជួយឲ្យការចល័ តទីមានភាពល្អប្រស�ើ រ និ ងទប់ ស្កាត់អ្នកប�ើ កបរស្រវឹងនៅតាមផ្លូវរបស់ យ�់ើ ង។

• ការធានានូវប្រាក់ឈល
្នួ យ៉ា ងហោចណាស់ $21 ក្នុងមួយម៉ោង។
• អត្ថប្រយោជន៍ ការថែទាំសុខភាព 15 ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍។
• ធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ ការរងរបួសក្នុងពេលបំ ពេញការងារ។
• ការពង្រឹងការការពារប្រឆាំងនឹ ងភាពរ�ើសអ�ើង និ ងការប�ៀតប�ៀន។
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 22 បន្ថែមការការពារសុវត្ថិភាពអតិថិជនដ៏ តឹងរង
ឹ ៉ ថ្មី 

22

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 22 ផ្តល់សម្រាប់ ៖ ការត្រួតពិនិត្យប្រវតិ្តរ ូបអ្នកប�ើ កបរជាបន្តយ៉ា ងតឹងរង
ឹ ៉ • គ្មាន
ការអត់ឱនចំ ពោះបទល្មើសគ្រឿងញ�ៀន និ ងគ្រឿងស្រវឹង • ធ្វើឲ្យវាជាបទល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មក្នុង
ការក្លែងអត្តសញ្ញាណអ្នកប�ើ កបរ។
ិ អ្នកដឹ កនាំយុត្តិធម៌ សង្គម អាជី វកម្មខ្នា តតូច និ ង
ចូលរ ួមជាមួយអ្នកប�ើ កបរដោយប្រើ កម្មវធី 
សុវត្ថិភាពសាធារណៈ ៖ គាំទ្រល�ើ សំណ�ើ 22!
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JIM PYATT ប្រធាន
សម្ព័ន្ធអ្នកប�ើ កបរឯករាជ្យនៃរដ្ឋ California

FREDDYE DAVIS ប្រធាន
ខោនធី Alameda ភាគខាងត្បូងប្រចាំទីក្ រុង Hayward NAACP
JULIAN CANETE ប្រធាន
សភាពាណិជ្ជកម្មអ្នកនិ យាយភាសាអេស្ប៉ាញនៃរដ្ឋ California

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 22 តម្រូវឲ្យក្ រុមហ៊ុនផ្តល់ជូនអ្នកប�ើ កបរនូវអត្ថប្រយោជន៍ ថ្មី ៗជាប្រវត្តិសាស្រ្ត

អំណះអំណាងដែលបានបោះពុមន្ព ៅល�ើទព
យទេ។
្ន និពន្ធ ហ�ើយមិនត្រូវបានពិនត្យ
ំ រ័ នេះគឺជាទស្សនៈរបស់អក
ិ រកភាពត្រឹមត្រូវដោយភ្នា ក់ងារផ្វការណាមួ
លូ
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