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

សបំណើ បបង កើ្្តម រូវការរែ្ឋសតរាប់មន្ើរពយាបាលលាងឈាមតាម្តមងបោម ។  
្តម រូវឲ្យរានអ្នកជោំញបវជ្ជសាតស្តបៅនរឹងកដនង្ ។ 
បញ ្្ញ ្តផិ ្តចួបផ ្តើម ៖23

★  អំណះអំណាងគំាទ្រសំណណើ ទ្រជាមត ិ23  ★

★  ការណ្លើយ្រដិណសធណ�ើអំណះអំណាងគំាទ្រសំណណើ ទ្រជាមត ិ23  ★

សំណណើ ប្រជាមតិ 23 គឺជាវធិានការដែលមានណបរះថ្នា ក់ និងចំណាយខ្ពស់ដែលបតរូវបានផ្តល់មូ
លនិធិណោយ បក រុមមានចំណា្់រអារម្មណ៍ពិណសសមួយ ដែលមិនមានជំនាញដផនាកលាងឈាម។ 
អង្គការឈានមុខជាង 100 អង្គការណធវើការជំរញុយ៉ា ងមុតមំា៖ ្រែិណសធណលើសំណណើ ប្រជាមតិ 23។ 

• សមាគមគិលានុ្រ្បោឋា យិកាអាណមរកិរែឋា CALIFORNIA បានបពមានអំពើសំណណើ ប្រជាមតិ 
23 ថ្វាមានណបរះថ្នា ក់៖ “ពលរដ្ឋ California ជិត 80.000 នាក់ដដល 
មានជំងឺខូចតំរងននាមពឹងដ្អែកនលើការ លាងឈាម នដើម្ើរស់។ សំន�ើ ប្រជាមតិ 23 
្រដនថែមនូវតបមរូវការដដលមិនចំាបាច់ និងតបមរូវការដដលមានថ ល្ៃចំណាយខ្ពស់ ដដលអាច
្រណាតា លឲ្យគលៃើនិកលាងឈាមរា្់ររយកដនលៃង្ិរទទ្វា រ—ដដលកាត់ ្រនថែយយ៉ា ងនបរោះថ្នា់ នូវ 
ការទទួលបានការដ្ទំ្ និង ន វ្ាើឲ្យអនាកជំងឺងាយរងនបរោះរា្់រមឺ៉ននាក់សថែិតកនាង៉ហានិភ័យ ្្ងន់ ្្ងរ។” 

• សមាគមណវជ្ជសាបស្តរែឋា California ជំរញុការ្រែិណសធណលើសំណណើ ប្រជាមតិ 23 ៖ 
“សំន�ើ ប្រជាមតិ 23 នឹងនំាឲ្យបាត់្រង់នវជ្ជ្រ�ិ្តរា្់រពាន់ នាក់ពើ មន្ើរនពទ្យ និងគលៃើនិក—
ជាកដនលៃងពួកនគមានតបមរូវការ ន�ើយនំាឱ្យពួកនគនៅន វ្ាើការ ខាងការយិ្ិ្រនតយ្យនៅគលៃើនិកលាងឈា
ម ដដលពួកនគ មិនមានតបមរូវការ។ សំន�ើ ប្រជាមតិ 23 ន វ្ាើឱ្យមានកងវាោះខាតបគរូនពទ្យកាន់ដត ្្ងន់ ្្ងរ 
ន�ើយន វ្ាើឱ្យនយើងទំ្ ងអស់រនា រង់ចំាជួ្របគរូនពទ្យកាន់ដតយូរ។” 

• ពលរែឋាដែលជាអនាកជំងឺលាងឈាម អង្គការតសូ៊មតិអនាកជំងឺមួយ ដែលតំណាងឲ្យអនាកជំងឺ 
28.000 នាក់៖ “សំន�ើ ប្រជាមតិ 23 គំរាមកំដ�ងដល់ការទទួលបាន ការដ្ទំ្ 
ន វ្ាើឱ្យអនាកជំងឺលាង ឈាមមានហានិភ័យថនការស្លៃ ្់រកាន់ដតខ្ពស់នោយស្រខកខាន ការ 
ពយាបាល។” 

• NAACP CALIFORNIA៖ “ជំងឺតំរងននាម្រ៉ាោះពាល់នោយមិននសមើភាពរនា ដល់
មន៉ស្ស មានព�៌សម្រ៉។ សំន�ើ ប្រជាមតិ 23 ្រ៉ាោះពាល់អនាកជំងឺជនជាតិភាគតិច 
និងអនាកនៅស�គមន៍ដដលជួ្រការលំបាក ខាលៃំ ងជាងនគ្ំរ្៉ត។” 

• គណៈកមា្ម ធិការការពារអនាក្រង់ពន្ធ California ៖ “សំន�ើ ប្រជាមតិ 23 នឹង្រនងកើនការចំ
ណាយនលើការដ្ទំ្ស៉ខភាពចំនួន 320,000,000 ដ៉លាលៃ រ ជានរៀងរាល់ឆ្នាំ ។ ការនកើនន�ើងដ៏
នលើសល៉្រននោះនឹង្រ៉ាោះពាល់ដល់ពលរដ្ឋ California ដដលកំព៉ងជួ្រការលំបាកដ្នាក�ិរញ្ញវតថែ៉រចួ
នៅន�ើយននាោះ។” 

សំណណើ ប្រជាមតិ 23 មិនសមណេតុផលណេ 

អនាកជំងឺលាងឈាមមានា ក់ៗស្ិតណៅណបកាមការដែទំារ្រស់បគរូណពេ្យតំរងណនាមផ្ទា ល់ខួ្នរចួណៅណេើយ។ 
ណេើយការពយាបាលលាងឈាមបតរូវបានណធវើណ�ើងណោយគិលានុ្រោឋា យិកា និងអនាក្រណចចេកណេស 
ដែលេេួលការ្រណ្តុ ះ ្រណា្ត ល ពិណសស ។ ណលើសពើណនះ រោឋា ភិបាលសេព័ន្ធ និងរែឋា 
ណចញ្រេ្រញ្ញត្តិ យ៉ា ងេូលំេូលាយណៅណលើគ្ើនិកលាងឈាម និងគ្ើនិកណៅ California ដែលណធវើ 
បានល្អប្រណសើរជាងរែឋាែទេណេៀតកនាុងគុណភាពគ្ើនិក។ 

ចូលរមួជាមួយណវជ្ជ្រណិ្ត គិលានុ្រោឋា យិកា អនាកតសូ៊មតិយុត្តិធម៌សង្គម និងអនាកជំងឺ៖ 
្រែិណសធមិនរំបេសំណណើ ប្រជាមតិ 23!

www.NoProposition23.com 

MARKETA HOUSKOVA, DNP RN, នាយក ប្រតិ្រត្តិ 
សមាគមគិលានុ្រ្បោឋា យិកាអាណមរកិ\California 

DEWAYNE COX អនាកជំងឺលាងតំរងណនាម 

PETER N. BRETAN, MD ប្រធាន 
សមាគមណវជ្ជសាបស្តរែឋា California

ការផ្លៃ ស់្រតាូរដដលអាចជួយសន្ងារ ោះអាយ៉ជើវតិ សបមា្់រអនាកជំងឺលាងឈាម
ជាណរៀងរាល់្រើែងកនាុងមួយសប្្ត េ៍ ប្រជាជនរែឋា California ចំនួន 80,000 នាក់ដែលមានជំងឺតំរ
ងណនាមែំណាក់កាលចុងណបកាយណៅមជ្ឈមណ្លមួយកនាុងចំណនាមជាង 600 មជ្ឈមណ្លលាងឈា 
មឯកជនណៅ កនាុង រែឋាដែល ពួកណគចំណាយណពល្រើ ណៅ្ួរនណមា៉ា ង ភា្ជ ្់រ ណៅនឹងមា៉ា សុើនដែល្ូរម 
ឈាមរ្រស់ពួកណគណចញ រចួលាងសំអាតវា ណេើយ្រញ្ជូនវាណៅកនាុងខួ្ន រ្រស់ ពួកណគ វញិ។ 
ការលាងឈាម គឺជាអវើដែលណធវើឱ្យពួកណគ្រន្តមានជើវតិ ណេើយពួកណគ បតរូ វដត្រន្តការពយាបាលណពញមួ
យជើវតិរ្រស់ពួកណគ ឬរេូតទាល់ដតណគ េេួលបានការវះកាត់្រ្តូរ តំរងណនាម។
ណោយសារដតជើវតិរ្រស់្រង្រ្អូនណៅរែឋា California ទំាងណនះ ពឹងដផ្អក យ៉ា ងខំ្្ងណៅណលើការលា
ងឈាមដែលបតរូវបានណធវើណ�ើងទំាងប្រក្រណោយសុវត្ិភាព និងប្រសិេ្ធិភាព ណយើងផ្តល់ការរំបេ 
យ៉ា ងណពញេំេឹងរ្រស់ណយើងែល់ ចបា្់រការពារអាយ៉ជើវតិ អនាកជំងឺលាងឈាម ដែល ជាការផ្តួចណផ្តើម
ដែលនឹងណលចណ�ើងណលើសនឹ្កណ ន្ា ត ណៅទែងៃេើ 3 ដខវចិ្ិកា ។ គំនិតផ្តួចណផ្តើមណនះនឹងណធវើឱ្យប្រណសើរណ�ើង
នូវការយល់ែឹងេូណៅចំណពាះការពយាបាលណោយការលាងឈាម ដែលនឹងការពារមនុស្សដែលងាយរ
ងណបរះខ្ងដផនាកណវជ្ជសាបស្តមួយចំនួនណៅកនាុងសង្គមរ្រស់ណយើង។
គំនិតផ្តួចណផ្តើមណនះ នឹងណធវើណរឿងធំៗចំនួន្ួរន៖
ទើមួយ វាតបមរូវណអាយបគរូណពេ្យ ឬអនាកជំនាញគិ លានុ្រ្បោឋា យិកា ស្ិតណៅកនាុងគ្ើនិករាល់ណពល
ដែលអនាកជំងឺកំពុងេេួលការពយាបាលដែល្រចចេុ្រ្បននាណនះមិនទាន់បតរូវបានតបមរូវណៅណ�ើយណេ។ 
ការលាងឈាម គឺជាែំណណើ ការែ៏ណបរះថ្នា ក់មួយ ណេើយប្រសិនណ្រើមានអវើមិនប្របកតើ បគរូណពេ្យ ឬគិលា
នុ្រោឋា យិកាដែលមានការ្រណ្តុ ះ្រណា្ត លខ្ពស់គួរដតណៅដក្បរ។
ទើពើរ អនាកជំងឺលាងឈាមគឺងាយនឹងមានការឆ្ងណរាគពើការពយាបាលដែលអាចនំាឱ្យមានជំងឺធងៃន់ធងៃរ 
ឬរេូតែល់ស្ា្់រ។ គំនិតផ្តួចណផ្តើមណនះតបមរូវណអាយគ្ើនិករាយការណ៍ពើេិននាន័យបតឹមបតរូវស្តើពើការឆ្ង
ណរាគណៅកាន់រោឋា ភិបាលថ្នា ក់រែឋា និងសេព័ន្ធ ែូណចនាះ្រញ្ហា អាចបតរូវបានរកណ�ើញនិងណោះបសាយណែើ
ម្បើការពារអនាកជំងឺ។
ទើ្រើ ែូចជាមនទាើរដែទំាសុខភាពែទេដែលជួយសណ្ងា្គ ះជើវតិមនុស្សដែរ ការផ្តួចណផ្តើមណនះនិយយ 
ថ្សាជើវកម្មលាងឈាម មិនអាច្ិរេ គ្ើនិក ឬកាត់្រនយ្ណសវាកម្មរ្រស់ពួកណគបាន
ណេ ណលើកដលងដតមាន ការយល់ បពម ពើរែឋា។ ណនះក៏បតរូវបានរចនាណ�ើងណែើម្បើការពារអនាកជំងឺ 

ជាពិណសសអនាក ណៅតាម សេគមន៍ជន្រេ ណែើម្បើណធវើឱ្យបបាកែថ្ពួកណគេេួលបានការពយាបាល 
លាងឈាម និងណែើម្បើ្រញ្ឈ្់រសាជើវកម្ម លាង ឈាមបកេមពើការណប្រើបបាស់ការ្ិរេណែើម្បើ្រណងកើនការ
ចំណនញរ្រស់ពួកណគ។
ទើ្ួរន វាហាមឃាត់គ្ើនិកមិនឱ្យណធវើ ការណរ ើសណអើងចំណពាះអនាកជំងឺណោ យសារ 
ដតប្រណភេធានារា៉ា្់ររងដែលពួកណគមាន ណេើយវាការពារអនាកជំងឺ ណៅបគ្់រគ្ើនិកទំាងអស់។ មិន
ថ្ពួកណគស្ិតណៅកនាុងតំ្រន់អនាកមាន ឬ បកើបកជន្រេ ដស្បកណ ្្ម  ឬដស្បកណតានា តណេ គ្ើនិកទំាងអ
ស់នឹងតបមរូវឱ្យមានបគរូណពេ្យ ឬគិលានុ្រ្បោឋា យិការជំនាញណៅនឹងកដន្ង គ្ើនិកទំាងអស់នឹងបតរូវ 
រាយការណ៍ ពើអបតាឆ្ងរ្រស់ពួកណគណៅកាន់រោឋា ភិបាលថ្នា ក់រែឋា និងរសេព័ន្ធ ណេើយសាជើវកម្ម 
លាងឈាមទំាងអស់ នឹងបតរូវបានវហាមឃាត់មិនឱ្យណរ ើសណអើងអនាកជំងឺណោយសារដតប្រណភេធានារា៉ា្់រ
រងដែលពួកណគមាន ណនាះណេ។
កំុសា្ត ្់រណៅណពលឧសសាេកម្មលាងឈាម អះអាងថ្ការផ្តួចណផ្តើមណនះ 
នឹង្រណងកើត្រនទាុកចំណាយែ្មើណ�ើង ឬនិយយថ្អនាកជំងឺនឹងអាចជួ្រអន្តរាយ ឬអះអាងថ្វានឹង
ណធវើឲ្យមានភាពកងវះណវជ្ជ្រណិ្ត - េ�ហាើករណ៍ដក្ងក្ាយទំាងណនាះ បរន់ដតបតរូ វបានណរៀ្រចំណ�ើង 
ណែើម្បើណប្រើបបាស់អនាកជំងឺ និងណប្រើស្ានភាពទនការរាតតបាត ឆ្ងវើរសុកូរ ៉ាណូាណនះ ជាវធិើសាបស្ត្ំរភ័យ 
កនាុងយុេ្ធនាការេំនាក់េំនងសាធារណៈដែលមិនណសា្ម ះបតង់រ្រស់ពួកណគ្រ៉ាុណណាណ ះ។ ការពិតគឺថ្ 
សាជើវកម្មទំាងណនះ អាចណធវើការផ្្ស់្រ្តូរទំាងណនះបានយ៉ា ង ងាយបសរួល ណេើយណៅដតអាចរកចំណូល
បានរា្់ររយលានែុល្ារ 
កនាុង្មយួ ន្ាំ ណោយមិនណធវើឱ្យរខំ្នែល់ប្រព័ន្ធដែទំាសុខភាពរ្រស់ណយើងណ�ើយ។
សំណណើ ប្រជាមតិ 23 នឹងណធវើការផ្្ស់្រ្តូរ ដែលណយើងបតរូវការ ណែើម្បើការពារ 
អនាកជំងឺលាងឈាមយ៉ា ងពិតបបាកែ។ ណយើងសូមជបម រុញឱ្យណលាកអនាកណបាះណ ន្ា តរំបេ!

MEGALLAN HANDFORD គិលានុ្រោឋា យិកាដផនាកលាងឈាមដែលចុះ្រញ្ជើ 
គ្រ្ូ ង្វា ល WILLIAM D. SMART, JR.
សននាិសើេថ្នា ក់ែឹកនំាអនាកកាន់សាសនាបគិស្តភាគខ្ងត្ូបង California

CARMEN CARTAGENA អនាកជំងឺលាងឈាម
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បបងកើ្្តម រូវការរែ្ឋសតរាប់មន្ើរពយាបាលលាងឈាមតាម្តមងបោម ។  
្តម រូវឲ្យរានអ្នកជោំញបវជ្ជសាតស្តបៅនរឹងកដនង្ ។  

បញ ្្ញ ្តផិ ្តចួបផ ្តើម ៖ 

សបំណើ
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★  អំណះអំណាងទ្រឆំាងសំណណើ ទ្រជាមត ិ23  ★

★  ការណ្លើយ្រដិណសធណៅណ�ើអំណះអំណាងទ្រឆំាងសំណណើ ទ្រជាមត ិ23  ★

សារជើវកម្មលាងឈាមចង់ការពាផលប្រណយជន៍រ្រស់ពួកណគ 

កនាុង ន្ាំ  2018 ណនះឧសសាេកម្មលាងឈាម ណៅ California បានចំណាយជាកំណត់បតា ខ្ពស់្ំរផុត 
$11O លាន  ណែើម្បើយកឈនាះ ការផ្តួចណផ្តើមមួយណែើម្បើដកលំអលក្ខខណ្កនាុងគ្ើនិកលាងឈាម 
និងការពារអនាកជំងឺពើ ការ្រង់វកិកយ្័របតដែលបតរូវបាន្ំរណបា៉ា ង។ 

ណេតុអវើបានជាពួកណគចំណាយណបចើនដ្រ្រណនះ? នដើម្ើការពារបបាក់ចំននញ 468 លានដ៉លាលៃ រ 
ដ៏នបចើនសនឹ្ករ្រស់ពួកនគ នៅរដ្ឋ California កនាង៉ឆ្នាំ  2018។ 

ចំណពាះអនាកជំងឺ ការលាងឈាម គឺជាការសណ្ងា្គ ះជើវតិ។ ្រ៉ាុដន្តចំណពាះអនាកប្រតិ្រត្តិកនាុងឧសសាេក
ម្ម វាជាអនាករកលុយែ៏ណបចើន ែូណចនាះពួកណគបានរកណធវើវាម្តងណេៀតណេើយ ដែល្រងកការភ័យខ្្ចណោយ 
គំរាមកំដេង្ិរេគ្ើនិក ប្រសិនណ្រើសំណណើ ប្រជាមតិ 23 អនុម័តណេើយពួកណគបតរូវេេួលខុសបតរូវចំ
ណពាះស្តង់ោរខ្ពស់ណនាះ។ ជាែ្មើម្តងណេៀត ពួកណគកំពុងណប្រើអនាកជំងឺលាងឈាមដែលមានជំងឺយ៉ា ងធងៃន់ធងៃ
រណែើម្បើការពារផលប្រណយជន៍ និងបបាក់ដខរា្់រលានែុល្ាររ្រស់ពួកណគ។ 

ពួកណគអះអាងទំាងមានកំេុស ថ្ការផ្តួចណផ្តើមណនះនឹងណធវើឱ្យពួកណគចំណាយលុយយ៉ា ងណបចើន នោយ 
ដ្អែកនៅនលើការសិកសាដ៏គួរឱ្យសង្័សយ “មួយ ដដលពួកនគ” បាននចញថ ល្ៃនៅនលើ។ 

ពួកណគអះអាងថ្បគរូណពេ្យប្រ្ំងនឹងវា ្រ៉ា៉ដនតាបគរូនពទ្យជានបចើនកនាង៉ចំនណាមពួកនគន្រើកបបាក់ដខ
នៅនលើវា។ 

ពួកណគនិយយថ្វានឹង្រណា្ត លឱ្យមានកងវះខ្តបគរូណពេ្យនិង្រនទា្់រសណ្ងា្គ ះ្រនាទា ន់ចណង្អៀត ្រ៉ា៉ដនតាបគរូនពទ្យ
តំរងននាមមិនន វ្ាើការនៅកនាង៉ ្រន្្់រសន្ងារ ោះ្រន្ាន់ នទ។ 

ពួកណគនិយយថ្គ្ើនិកលាងឈាមមានការបគ្់របគងកំរតិខ្ពស់រចួណៅណេើយ ្រ៉ា៉ដនតាពួកនគប្រ
ឈមនឹងការន វ្ាើអ្ិការកិច្ចតិចជាងម�្លស៉ខភាពដថទនទៀត ន�ើយសូម្ើដតដូនចានា ោះក៏នោយ 
កងវាោះខាតជានរឿយៗបតរូវបានរកន�ើញ។
សំណណើ ប្រជាមតិ 23 ណធវើការដកលំអណោយ សមណេតុសមផល ណែើម្បើការពារអាយុជើវតិ អនាកជំងឺ 
ែូចជាការមាន ណវជ្ជ្រណិ្តណៅប្រចំាការ ណែើម្បើណោះបសាយជាមួយនឹងភាពអាសននា ដែលតបមរូវឱ្យ
មជ្ឈមណ្លរាយការណ៍ពើេិននាន័យ ទនការឆ្ងណមណរាគការ្រញ្ឈ្់រការណរ ើសណអើងប្រ្ំង នឹងអនាកជំងឺ 
មួយ ចំនួនណោយដផ្អកណលើប្រណភេធានារា៉ា្់ររងដែលពួកណគមាន និង ការតបមរូវឱ្យរែឋា ណធវើការយល់ 
បពមណលើការ្ិរេគ្ើនិក ែូណចនាះអនាកជំងឺមិនបតរូវបានេុកណចាល ណោយរ្ម នការពយាបាលណ�ើយ។ 

ម្តងនិងចុងណបកាយ ពលរែឋា California  អាចការពារអនាកជំងឺលាងឈាមដែលងាយខូចរងណបរះណោ
យការណបាះណ ន្ា ត Yes0nProp23.com។ 

EMANUEL GONZALES អនាក្រណចចេកណេសខ្ងលាងឈាម 
គ្រ្ូ ង្វា ល WILLIAM D. SMART, JR. 
សននាិសើេថ្នា ក់ែឹកនំាអនាកកាន់សាសនាបគិស្ត California ភាគខ្ងត្ូបង 

ROBERT VILLANUEVA អនាកជំងឺលាងឈាម

គិលានុ្រ្បោឋា ក ណវជ្ជ្រណិ្ត និង អនាកជំងឺ ជំរញុណអាយមានការ្រែិណសធសំណណើ  ប្រជាមតិ 23 ដែល
ជាសំណណើ ការលាងឈាមប្រក្រណោយណបរះថ្នា ក់ និងចំណាយណបចើន—

ពលរែឋា California ជិត 80.000 នាក់ដែលមានជំងឺខូចតំរងណនាម េេួលការពយាបាលណោយ  
ការលាងឈាម្រើទែងៃ កនាុងមួយសប្្ត េ៍ណែើម្បើ្រន្តជើវតិរស់ណៅ។ ការពយាបាលលាងឈាម 
ណែើរតួនាេើែូចជាតបមងណនាម ណោយការយក ជាតិ ពុ លណចញពើរាងកាយ។ 
ការខកខ្នការពយាបាលដតមួយែង ្រណងកើនហានិភ័យសបមា ្់រ អនាកជំងឺែល់ស្ា្់រ ែល់ណៅ 30 %។ 

សំណណើ ប្រជាមតិ 23 ណធវើឱ្យអន្តរាយយ៉ា ងធងៃន់ធងៃរែល់សិេ្ធិេេួល បានការដែទំាសបមា្់រពលរែឋា 
California រា្់រមឺុននាក់ដែលបតរូវការការលាងឈាមណែើម្បើរស់ណៅ។ ណនាះណេើយជាមូលណេតុដែលសមាគ
មគិលានុ្រោឋា យិកាអាណមរចិ\California សមាគមណវជ្ជសាបស្តរែឋា California និងអនាកតសូ៊មតិរ្រស់អនាកជំ
ងឺប្រ្ំងសំណណើ ប្រជាមតិ 23។ 

សំណណើ ប្រជាមតិ 23 នឹង្រណា្ត លឲ្យគ្ើនិកលាងឈាមកនាុងសេគមន៍កាត់្រនយ្ណសវាកម្ម 
និង្ិរេទាវ រ - ដែលណធវើ្រ៉ាះពាល់ែល់អាយុជើវតិរ្រស់មនុស្ស ជាណបចើន 

សំណណើ ប្រជាមតិ 23 នឹង្រង្ខំឲ្យគ្ើនិកលាងឈាមបតរូវមានបគរូណពេ្យ ណៅនឹងកដន្ងបគ្់រណពល ណទាះ
្រើពួកណគមិនណមើលដែអនាកជំងឺក៏ណោយ។ អនាកជំងឺលាងឈាមនើមួយៗស្ិតណៅណបកាមការណមើលដែរ្រ
ស់បគរូណពេ្យតំរងណនាមផ្ទា ល់ខួ្នរ្រស់ពួកណគរចួណៅណេើយ ណេើយការពយាបាលណោយការលាងឈាមត្
រវូបានណធវើណ�ើងណោយគិលានុ្រោឋា យិកា និងអនាក្រណចចេកណេស ដែលមានជំនាញខ្ងលាងឈាម។ 

ការោក់្រញ្ញត្តិការយិធិ្រណតយ្យដែលរ្ម នប្រណយជន៍ដ្រ្រណនះ នឹង្រណងកើន្រនទាុកចំណាយគ្ើនិករា្់ររ
យលានកនាុងមួយ ន្ាំ  ដែលណធវើឱ្យពាក់កណា្ត លទនគ្ើនិក ទំាងអស់ប្រឈមនឹងការ្ិរេទាវ រ។ 

“សំណណើ ប្រជាមតិ 23 កាត់្រនយ្យ៉ា ងណបរះថ្នា ក់នូវការេេួលបានការដែទំា ដែលណធវើឱ្យអនាកជំងឺលា
ងឈាមជួ្រហានិភ័យធងៃន់ធងៃរ។”—Marketa Houskova, នវជ្ជ្រ�ិ្តថន គិលាន៉្រោ្ឋ យិកាច៉ោះកមម 
សិកសា, RN, សមាគមគិលាន៉្រោ្ឋ យិកាអានមរកិ\California 

សំណណើ ប្រជាមតិ 23 នឹងណធវើឲ្យមានការខវះខ្តបគរូណពេ្យកាន់ដតណបចើនណៅ និង្រណា្ត លឲ្យមាន 
 ការកកសទាះ ណៅ្រនទា្់រសណ្ងា្គ ះ្រនាទា ន់ 

“សំណណើ ប្រជាមតិ 23 នឹងណធវើឲ្យបាត់ណវជ្ជ្រណិ្តរា្់រពាន់នាក់ពើមនទាើរណពេ្យ និងគ្ើនិកដែលពួកណគបតរូ
វការជាចំាបាច់ ណេើយោក់ពួកណគឱ្យ ណៅណធវើការខ្ងការយិធិ្រណតយ្យណៅគ្ើនិកលាងឈាមដែលពួ
កណគមានមិនមានតបមរូវការ។ ណនះមិនដមនជាណពលណវលាដែលណធវើឱ្យកងវះខ្តបគរូណពេ្យរ្រស់ណយើងកា
ន់ដតធងៃន់ធងៃរណនាះណេ។”—នលាក្រ�ិ្ត Peter N. Bretan, MD ប្រធាន, សមាគមនវជ្ជស្បសតារដ្ឋ 
California 

ណវជ្ជ្រណិ្ត្រនទា្់រសណ្ងា្គ ះ្រនាទា ន់ប្រ្ំងយ៉ា ងោច់ខ្តណលើសំណណើ ប្រជាមតិ 23។ វានឹង្រង្ខំឱ្យ 
គ្ើនិក លាងឈាម្ិរេទាវ រ —្រញ្ជូនអនាកជំងឺដែលងាយ រងណបរះ រា្់រមឺុន 
នាក់ណៅ្រនទា្់រសណ្ងា្គ ះ្រនាទា ន់ ្រណងកើត ការរង់ចំាយូរជាង ណនះ និងកាត់្រនយ្សមតភ្ាពកនាុងការេ្់រេ
ល់នឹងភាពអាសននាធងៃន់ធងៃរ។ 

សំណណើ ប្រជាមតិ 23 នឹង្រណងកើនការចំណាយណលើការដែទំាសុខភាពរា្់ររយលានែុល្ារ 
ណយងតាមការសិកសារ្រស់បក រុមបសាវបជាវ Berkeley សំណណើ ប្រជាមតិ 23 
នឹង្រណងកើនទែ្ដែទំាសុខភាពចំនួន 320 លានែុល្ារ ជាណរៀងរាល់ ន្ាំ ។ ការណកើនណ�ើងែ៏ណលើស
ល្់រណនះនឹងណធវើឱ្យខូចខ្តជាពិណសស ណៅណពលដែល ពលរែឋា California ជាណបចើនជួ្រ្រញ្ហា  
ដផនាកេិរញ្ញវត្ុ។ 

គ្ើនិកលាងឈាម បតរូវបានបតរួតពិនិត្យណោយយកចិត្តេុកោក់្ំរផុត និងផ្តល់នូវការដែទំាដែលប្រក
្រគុណភាពខ្ពស់។ 

រោឋា ភិបាលសេព័ន្ធ និងរែឋាបគ្់របគង្រេ្រញ្ញត្តិយ៉ា ងេូលំេូលាយចំណពាះ គ្ើនិកលាងឈាម។ ណយង
តាមមជ្ឈមណ្លសេព័ន្ធសបមា្់រណសវាកម្ម Medicare និង Medicaid គ្ើនិក លាងឈាម 
ណវជ្ជសាបស្តរែឋា California ណធវើបានល្អប្រណសើរ ជាងរែឋាែទេណេៀត ទំាងគុណភាពគ្ើនិក និងការណពញ 
ចិត្តរ្រស់អនាកជំងឺ។ 

“អនាកជំងឺេឹកណនាមដផ្អមទំាងអស់ ស្ិតណៅណបកាមការ ដែទំា ពើបគរូណពេ្យជំនាញខ្ងតំរងណនាម 
ណេើយការពយាបាល ណោយការលាង ឈាម បតរូវបានបគ្់របគង ណោយគិលានុ្រោឋា យិកានិងអនាក្រណចចេ
កណេស ដែលេេួលការ្រណ្តុ ះ្រណា្ត លពិណសស ។ វាមិនសមណេតុផលណេដែលតបមរូវឱ្យមានអនាករែឋា
បាលបគរូណពេ្យណៅប្រចំាការណពញ ណមា៉ា ង ណៅនឹងកដន្ង។”—នវជ្ជ្រ�ិ្ត Jeffrey A. Perlmutter, 
MD, ប្រធាន, ប្រធានសមាគមបគរូនពទ្យតំរងននាម ដដល តំណាងឱ្យបគរូនពទ្យដ្នាក តំរងននាមចំនួន 
3,500 នាក់ 

ការ្ំរពានផលប្រណយជន៍ពិណសស មួយណេៀត ណលើប្រព័ន្ធភាពផ្តួចណផ្តើមរ្រស់ណយើង 

បក រុមែដែលណនាះ ដែលផ្សពវផសាយសំណណើ ប្រជាមតិ 23 បានចំណាយបបាក់ 20,000,000 
ែុល្ារ កនាុ ងការណបាះណ ន្ា តកាល ណលើ កមុន ដែលជំរញុឱ្យមានវធិានការណ៍បសណែៀងរនា ណនះដែល 
អនាកណបាះណ ន្ា ត បាន្រែិណសធ។ ពួកណគបាន្រងាហា ញវាម្តងណេៀតណេើយ ណោយជំរញុឱ្យមានសំណណើ  
ប្រជាមតិ ណលើការពយាបាលលាងឈាម ែ៏ណបរះថ្នា ក់មួយណេៀត។ 

ណវជ្ជ្រណិ្ត គិលានុ្រ្បោឋា យិកា និងអនាកតសូ៊មតិអនាកជំងឺ ៖ ្រែិណសធមិនរំបេសំណណើ ប្រជាមតិ 23។ 

• សមាគមគិលានុ្រ្បោឋា យិកាអាណមរកិ\California • សមាគមណវជ្ជសាបស្តរែឋា California 
• សម្ព័ន្ធរ្ួររមួជំងឺរា៉ាំ ទរ ៉ា • NAACP California • សមាគមជំងឺេឹកណនាមដផ្អមជនជាតិឡាេើន 
• សម្ព័ន្ធនារើអតើតយុេ្ធជន • វេិយាស្ានសុខភាពជនជាតិភាគតិច 

www.NoProposition23.com 

MARKETA HOUSKOVA, DNP, RN, នាយកប្រតិ្រត្តិ
សមាគមគិលានុ្រ្បោឋា យិកាអាណមរកិ\California 

LETICIA PEREZ អនាកជំងឺលាងឈាមតំរងណនាម 

PETER N. BRETAN, MD, ប្រធាន 
សមាគមណវជ្ជសាបស្តរែឋា California


