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

សបំណើ ប្ វើវបិោ្នកម្មច្បាប់ស្ើពើឯកជនភាពរបសអ់្នកបតបើតបាស ់។  
បញ ្្ញ ្ផិ ្ចួ្បផ ្ើម ៖24

★  អំណះអំណាងគំាទ្រសំណណើ ទ្រជាមត ិ24  ★

★  ការណ្លើយ្រដិណសធនឹង អំណះអំណាង គំាទ្រ សំណណើ ទ្រជាមត ិ24  ★

យ�ើងយ វ្ើការរាល់ថ ង្ៃ យ�ើម ើ្ការពារសិទ្ិរបស់ពលរ�្ឋ California ទំាងអស់គ្នា ។ យ�ើងបបឆំាង 
សំយណើ បបជាមតិ 24 យបពាះវាបន្ថែមការគំ្បទ�ល់សាជើវកម្ម បយ ច្េកវទិយា្ំៗ ្ិងកាត់ប្ថែ� 
សិទ្ិឯកជ្ភាពរបស់យ�ើង។ 

បបសិ្យបើសំយណើ បបជាមតិ 24 ពិតជាពបងរឹងការពារឯកជ្ភាពរបស់យ�ើង 
ពិតនម្យ�ើង រ្ឹងបប�ុទយ្�ើម ើ្វា។ បុ៉ន ត្ែការពិតគឺឯកសារ 52 ទំព័ររបស់វាយពារយពញយៅយោ�
ការបបគល់អំណា្ យៅពួក�ក្សបណាដា ញសង្គម ្ិង បយ ច្េកវទិយា។ 

អនាកផដាល់មូល្ិ្ិសបរាប់សំយណើ បបជាមតិ 24 សង រ្ឹមថាអនាក រ្ឹងមិ្អា្យស្កតែើលមិ្ត
តូ្ៗរបស់វាយោះយទ។ បបសិ្យបើអនាកយ វ្ើ�ូយ ន្ា ះ អនាក រ្ឹងយ�ើញថាវាកាត់ប្ថែ�សិទ្ិរបស់
អនាកយៅយបកាម្បាប់ប ច្េុប្្នាយោ�ការផដាល់ឲ្យអាជើវកម្មបយ ច្េកវទិយា ្ំៗ ្ូវវ ិ្ ើសាបសត្ែ ្មើ 
យ�ើម ើ្បបមូលព័ត៌រា្ ឯកជ្របស់អនាក�ូ្ជាទិ្នា្័� ពើកម្មវ ិ្ ើសុខភាព ្ិងហិរញ្ញវតថែុ 
្ិងតាមោ្ថាអនាកយៅណាខ្ះ។ 

សំយណើ បបជាមតិ 24 សំុឲ្យអនាក�ល់បពម “បង់បរាក់សបរាប់ឯកជ្ភាព” យោ� អ្ុ
ញ្្ញ តឲ្យបក រុមហុ៊្គិតថ្្កា្់នតយប ើ្្ យ�ើម ើ្ការពារព័ត៌រា្ផ្ទា ល់ខួ្្របស់អនាក។ វាពិរា
កបគប់បគ្្់យហើ�សបរាប់ពលរ�្ឋ California ន�លកំពុងជួបបញ្ហា ហិរញ្ញវតថែុ យ�ើម ើ្ 
យបបើបរាស់អុើ្្ឺណិតយល្ឿ្យលឿ្ សបរាប់យសវាកម្្ម ំ រា្់ ការន្ទំាសុខភាព ្ិងការ
យរៀ្សូបតកនាុងយពលរា្យរាគរាតតបាត។ ការបង់ថ្្សបរាប់ឯកជ្ភាពគឺជាផលប៉ះពាល់
យរ ើសយអើងជាតិសាស្៍ ន�លមិ្ឲ្យតថម្យ៉ងខំ្្ង្ំយពាះកម្មករ ម្ុស្ស្ស់ បក រុមបគរួសារ 
នស្កយ ្្ម  ្ិងឡាទើ្ពលរ�្ឋ California ទំាងអស់ សម រ្ឹងទទួលរា្ឯកជ្ភាពមិ្នម
្សបរាប់នត អនាករា្បុ៉យណាណ ះយទ។ 

សំយណើ បបជាមតិ 24 រតឹត្ិតពលរ�្ឋ California ពើការអ្ុវតតែសិទ្ិឯកជ្ភាពផ្ទា ល់ខួ្្រប
ស់ អនាកយៅកនាុងតុលាការ។ វា្ង់ឲ្យអនាកទុក្ិតតែទើភានា ក់ងារ្្មើ ន�លរា្បយងកើតយ�ើងកនាុងយពលរា្ 
វបិតតែិ្វកិា យ�ើម ើ្ការពារសិទ្ិរបស់អនាក។ 

សំយណើ បបជាមតិ 24 បតរូវរា្សរយសរ យៅកនាុងប ទ្ាប់សរាងៃ ត់ជាមួ� រ្ឹងគំ្ិតយយបល់ ពើបណាដា  
បក រុមហុ៊្បយ ច្េកវទិយា�ន�ល ន�លរា្បបវតតែិយកង�ក្ំយណញ ពើព័ត៌រា្ផ្ទា ល់ខួ្្របស់អនាក 
តាមវិ្ ើមិ្បតរឹមបតរូវ ្ិងយរ ើសយអើង។ វាផដាល់អំណា្កា្់នតយប ើ្្យៅកនាុងថ�ថ្បក រុមហុ៊្ 
បយ ច្េកវទិយា�ូ្ជា Facebook ន�លរា្អំណា្យប ើ្្បជ រុលបសាប់យៅយហើ�។ វាការពារ 
អាជើវកម្មបយ ច្េកវទិយា្ំៗ មិ្នម្ការពារម្ុស្សយទ។ យរាះយឆានា តជំទាស់សំយណើ បបជាមតិ 24។ 

KEVIN BAKER ោ�ក
មជ្ឈមណ្ឌ លសបរាប់ការតសូ៊មតិ ្ិង យគ្ល្យយរា� សហជើព យសរើភាព ពលរ�្ឋ អាយមរកិ 
(ACLU) ថ្ រ�្ឋ California 

NAN BRASMER បបធា្ 
សម័្្្រ�្ឋ California សបរាប់ពលរ�្ឋអាយមរកិន�ល្ូល្ិវតតែ្៍ 

JOHN MATHIAS អ្ុបបធា្ �ុទោ្ការ សបរាប់ ម្ុស្ស ្ស់ 
Color of Change

សាជើវកម្្ម ំៗបំផុតកនាុងពិភពយលាកកំពុងបបមូល�កព័ត៌រា្ផ្ទា ល់ខួ្្ ្ិងឯកជ្យ៉ងយបរៅអំ
ពើយ�ើងទំាងអស់គ្នា ។  គួរឲ្យយសាកសាដា �្បាប់ប ច្េុប្ ន្ារបស់យ�ើងមិ្រងឹរំាបគប់បគ្្់ យ�ើម ើ្កា
រពារពួកយ�ើងឬបគរួសារយ�ើងពើអនាក  ន�ល្ង់រយំលាភបំពា្ព័ត៌រា្ផ្ទា ល់ខួ្្សំខ្្់បំផុតរបស់
យ�ើងយទ។
កាលពើឆានាំ  2018 រ�្ឋសភារា្អ្ុម័ត្បាប់ឯកជ្ភាពអនាកយបបើបរាស់ California។ បុ៉ន ត្ែ 
តំាងពើយពលយោះមកឧសសាហកម្មរា្ពយាយម�ន�លៗ យ�ើម ើ្យ វ្ើឲ្យវា្ុះយខសា�្ិងកំណត់ 
បពំន�្យលើការអ្ុវតតែ្បាប់យ្ះ។ 

អនាកយបបើបរាស់បតរូវការការពារ ន�លរងឹរំាជាងយ្ះ។ យោះជាមូលយហតុន�លយ�ើងរា្នណោំឲ្យ
យបបើបរាស់្បាប់ឯកជ្ភាពរ�្ឋ California ឆានាំ  2020 យ�ើម ើ្ពបងរឹង្បាប់ឯកជ្ភាព 
ប ច្េុប្ ន្ា។
បន្ថែមយលើការបតរួតពិ្ិត្យកូ្ៗរបស់យ�ើង សាជើវកម្មជាយប ើ្្តាមោ្យលើយ�ើង
ជាប់ជាបប្ំ តំាងពើកន្្ងហាត់បរាណ រហូត�ល់ការយិល័�រហូត�ល់គ្ើ្ិក។ 
ពួកយគសា្គ ល់មិតតែភកតែិរបស់យ�ើង ការងារទមងៃ្់កន្្ងន�លយ�ើងញំ៉្ិង
យល្ឿ្ ន�លយ�ើងកំពុងយបើកបរការបសាវបជាវ ឯកជ្របស់យ�ើង្ិងអវើ 
ន�លយ�ើងយមើលយៅយលើអុើ្្ឺណិត។ ពួកយគក៏តាមោ្្ិងលក់ ព័ត៌រា្សរាងៃ ត់�ូ្ជាពូជសា
ស្៍្ិោនា ការផូ្វ យភទ ្ិង សាសោរបស់យ�ើង។ 

យ�ើងយជឿថាយ�ើងគួរនតបគប់បគងព័ត៌រា្ផ្ទា ល់ខួ្្របស់យ�ើង ្ិងរា្សិទ្ិបញ្ឈប់ការយបបើ បរាស់ 
ព័ត៌រា្ផ្ទា ល់ខួ្្សរាងៃ ត់បំផុតរបស់យ�ើង។ 

ព័ត៌រា្ផ្ទា ល់ខួ្្របស់យ�ើង—្ិងកូ្របស់យ�ើង—កំពុងបតរូវរា្រយំលាភបំពា្៖ 

សាជើវកម្ម�ក្សរកបរាក់រា្រាប់ពា្់លា្�ុល្ារ យោ�ការទិញ្ិងការលក់
ព័ត៌រា្ផ្ទា ល់ខួ្្ របស់យ�ើង —កម្មវ ិ្ ើទូរស័ពទា ្ិងរ្� ត្ែលក់ទើតំាងរបស់
យ�ើងជាបប្ំ។ ្បាប់សិទ្ិឯកជ្ភាពរ�្ឋ California ផដាល់ឲ្យអនាក្ូវអំណា្ 
យ�ើម ើ្បញ្ឈប់អាជើវកម្មន�លតាមោ្ អនាកយ៉ង ជាក់លាក់�ូ្ជាការលក់ថាយតើអនាកយៅហាត់បរា
ណបុ៉ោ្ម ្�ង ឬ យៅហាងអាហារយលឿ្បុ៉ោ្ម ្�ង រហូត�ល់ការយៅបក រុមហុ៊្ធាោរា៉ាប់រងសុខ
ភាព—យោ�អនាកមិ្�រឹងខួ្្ ឬ មិ្រា្ផតែល់ការអ្ុញ្្ញ ត។
កា្់នតអាបកក់ជាងយ្ះសាជើវកម្មទំាងយ្ះ មិ្រកសាព័ត៌រា្របស់អនាកឲ្យរា្សុវតថែិភាពយទ។  
កាលពើឆានាំ  2018 រា្ការនបកធ្ា�ទិ្នា្័�្ំ្ួ្ 1,244,000,000 យៅសហរ�្ឋអាយមរកិ 
យោ�កនាុងយោះ កំណត់យហតុជាង 446,000,000 បតរូវរា្យគយមើលយ�ើញ្ិងោំឲ្យរា្ 
ការលួ្អតតែសញ្្ញ ណយ៉ងយប ើ្្។ វធិា្ការយ្ះយ វ្ើឲ្យសាជើវកម្្ម ំៗ ទទួលខុសបតរូវយោ� 
ការោក់ពិ្័� ង្ៃ្់ ង្ៃរ បបសិ្យបើពួកយគយ វ្សបបនហស ្ិងមិ្រកសាព័ត៌រា្សុខភាព ឬយលខ 
ស ត្ែិសុខសង្គមរបស់អនាក្ិងកូ្អនាកឲ្យរា្សុវតថែិភាព។ 

្បាប់សិទ្ិឯកជ្ភាពរ�្ឋ CALIFORNIA រ្ឹង៖
1. ការពារព័ត៌រា្ផ្ទា ល់ខួ្្បំផុតរបស់អនាក យោ�ការអ្ុញ្្ញ តឲ្យអនាកបងាក រអាជើវកម្មពើ 
ការយបបើបរាស់ ឬន្ករនំលកព័ត៌រា្សរាងៃ ត់ អំពើសុខភាព ហិរញ្ញវតថែុ ពូជសាស្៍ ជាតិ ព្្ ្ិង 
ទើតំាង ជាក់លាក់របស់អនាក។

2. ការពារម្ុស្សវ�័យក្មងយោ�ការោក់ពិ្័� គុណ រ្ឹងបើសបរាប់ការរយំលាភបំពា្ពាក់ព័្្ 
រ្ឹងព័ត៌រា្កុរារ។ 

3. ោក់ន�្កំណត់្្មើយៅយលើការបបមូលព័ត៌រា្ ្ិងការយបបើបរាស់ព័ត៌រា្ផ្ទា ល់ខួ្្របស់ 
យ�ើងយោ�បក រុមហុ៊្។ 

4. បយងកើតបក រុមពបងរឹងការអ្ុវតតែ្បាប់—ទើភានា ក់ងារការពារឯកជ្ភាពរ�្ឋ California—យ�ើម ើ្ 
ការពារសិទ្ិទំាងយោះ ្ិងឲ្យបក រុមហុ៊្ទទួលខុសបតរូវ ្ិងពបងើកការអ្ុវតតែ្បាប់រមួរា្  
ការោក់យទាសយលើការយ វ្សបបនហស ន�លបងកឲ្យរា្ការលួ្អុើនម៉ល ្ិងពាក្យសរាងៃ ត់របស់ 
អនាកយបបើបរាស់។
5. យ វ្ើឲ្យពិរាកកា្់នតខំ្្ង កនាុងការយ វ្ើឲ្យទ្់យខសា�ឯកជ្ភាពយៅ California ោយពល អោ
គតយោ�ការបងាក រផលបបយយជ្៍ពិយសស ្ិងអនាក្យយរា�ពើការបំផ្្ញសិទ្ិឯកជ្ភា
ពរបស់ពលរ�្ឋ California កនាុងយពលន�លអ្ុញ្្ញ តឲ្យរ�្ឋសភាយ វ្ើវយិសា្្កម្្ម បាប់ យ�ើម ើ្ 
ប ត្ែយគ្លយៅ្ម្ងថ្ការពបងរឹង ឯកជ្ភាពរបស់អនាកយបបើបរាស់ យ�ើម ើ្ការពាររា្កា្់នតល ្
្ំយពាះអនាក្ិងកូ្របស់អនាក �ូ្ជាការយបជើសយរ ើសអ្ុញ្្ញ តការយបបើបរាស់ទិ្នា្័� ប ត្ែការការពារ 
សបរាប់អ ើ្តិជ្ន�លងា�រងយបគ្ះខំ្្ង ្ិងផដាល់អំណា្កា្់នតយប ើ្្សបរាប់បុគ្គល យ�ើម ើ្ 
ឲ្យអនាករយំលាភបំពា្ទទួលខុសបតរូវ។ 

យរាះយឆានា តគំ្បទយលើសំយណើ បប.មតិ 24 យ�ើម ើ្គំ្បទ្បាប់សិទ្ិឯកជ្ភាពរ�្ឋ CALIFORNIA ៖ 

រ�្ឋ California រា្ោំមុខយគកនាុង បបយទសយលើការអ្ុម័តសិទ្ិឯកជ្ភាព បុ៉ន ត្ែសាជើវកម្ម ្ំៗ 
កំពុង្ំណា�បរាក់រាប់លា្�ុល្ារ យ�ើម ើ្បញចេុះបញចេូលយ វ្ើឲ្យ្បាប់របស់យ�ើងទ្់

 យខសា�។ ជំ្ួសមកវញិយ�ើងបតរូវយ វ្ើឲ្យ្បាប់ឯកជ្ភាពរបស់យ�ើង កា្់នតរងឹរំាយ�ើង។ យ�ើង 
្ំរា្់បតរូវការពារ ្ំយពាះកិ ច្េការពារឯកជ្ភាពរបស់យ�ើង ្ិងឲ្យសាជើវកម្មទទួលខុសបតរូវ 
យៅយពលពួកយគរយំលាភបំពា្ យលើសិទ្ិជាមូលោ្ឋ ្របស់យ�ើង។ 

សបរាប់ព័ត៌រា្បន្ថែមសូម្ូលយៅកា្់៖ www.caprivacy.org។
សូម្ូលរមួជាមួ�យ�ើង ខំុ្្ិងយរាះយឆានា តគំ្បទសំយណើ បប.មតិ 24។
JAMES P. STEYER បបធា្ោ�កបបតិបតតែិ
Common Sense Media

ALICE A. HUFFMAN បបធា្
California NAACP

CELINE MACTAGGART ោ�ក
ពលរ�្ឋ California យ�ើម ើ្ឯកជ្ភាពអនាកយបបើបរាស់
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អំណះអំណាងដែលបានបបាះពមុ្ពបៅបលើទពំរ័បនះគជឺាទស្សនៈរបសអ់្នកនពិន្ធ ប�ើយមិនត្ រូវបានពនិិ្ ្យរកភាពត្រឹមត្ រូវបោយភា្ន កង់ារផ្លូវការណាមយួបទ។  អំណះអំណាង | 71

ប្ វើវបិោ្នកម្មច្បាប់ស្ើពើឯកជនភាពរបសអ់្នកបតបើតបាស ់។  
បញ ្្ញ ្ផិ ្ចួ្បផ ្ើម ៖

សបំណើ

24
★  អំណះអំណាង ទ្រឆំាង សំណណើ ទ្រជាមត ិ24  ★

★  ការណ្លើយ្រដិណសធ នឹង អំណះអំណាង ទ្រឆំាង នឹង សំណណើ ទ្រជាមត ិ24  ★

អនាក�រឹកោំ សហគម្៍ គំ្បទ សំយណើ បបជាមតិ 24 

សំយណើ  24 អ្ុញ្្ញ ត ឲ្យ រ�្ឋសភា អ្ុម័ត ្បាប់ ឯកជ្ភាព កា្់នត រងឹរំា រមួរា្ ការ 
ហាម ឃាត់ កាត់នត តរឹងនតង យលើ បក រុមហុ៊្ ន�ល បបបពរឹតតែ យលើ អនាកយបបើបរាស់ ខុសៗគ្នា  
សបរាប់ ជយបមើស ឯកជ្ភាព ខុសគ្នា ។
យរាះយឆានា ត គំ្បទ យលើ សំយណើ  24 យ�ើម ើ្ បញ្ឈប់ ការយ វ្ើ ឲ្យ ឯកជ្ភាព ្ុះយខសា� 

“ខំុ្រា្យ�ើញ ការបុ៉្ប៉ង ជាយប ើ្្ កនាុងការយ វ្ើ ឲ្យ ្បាប់ ឯកជ្ភាព California ្ុះយខសា� 
យោ� បក រុម ន�លរា្យ ្្ម ះនបបនក្ងប្ំ្។ សំយណើ  24 ការពារ ព័ត៌រា្ ផ្ទា ល់ខួ្្ សរាងៃ ត់ 
ឯកជ្ភាព របស់ កុរារ ្ិង ជួ� បញ្ឈប់ ការ លួ្ អតតែសញ្្ញ ណ។ វាកា្់នត រងឹរំាជាង 
្បាប់ឯកជ្ភាព អនាកយបបើបរាស់រ�្ឋ California យៅយទៀត។ សូមយរាះយឆានា ត គំ្បទសំយណើ បប.
មតិ 24.”—សមាជិក ព រ្ឹទ្ធសភា Robert M. Hertzberg អ្នកនិ្ន្ធរមួនន ច្បាប់ ឯកជនភា្ 
អ្នកបពបើពរាស់ រដ្ឋ California 

គំ្បទសំយណើ បបជាមតិ 24 យ�ើម ើ្ គំ្បទ ភាព បតរឹមបតរូវ នផនាក យស�្ឋកិ ច្េ 
“អាជើវកម្ម ផ្ដា ្់មុខ �ូ្ជា Facebook ្ិង Google រកបរាក់ ្ំយណញយ៉ង ស្្រឹកសោ្ប់ 
យោ� ការ យបបើបរាស់ព័ត៌រា្ ឯកជ្ របស់ អនាក យ�ើម ើ្ បតរួតបតា អវើ ន�ល អនាកយមើលយៅយលើ 
អុើ្្ឺណិត។ យរាះយឆានា តគំ្បទសំយណើ  24 យ�ើម ើ្ �យណដាើ ម�កវញិ ្ូវ ការ បគប់បគង យលើ 
កម្មសិទ្ិ �៏រា្ តថម្ របស់ អនាក៖ ព័ត៌រា្ ផ្ទា ល់ ខួ្្ របស់ អនាក។”—Paul Romer អ្នកឈ្ននះ
រង្វា ន់ណូបបលប្្នកបសដ្ឋកិច្្ច 
គំ្បទសំយណើ បបជាមតិ 24 យ�ើម ើ្ បញ្ឈប់ ការ កំណត់ មុខសញ្្ញ  ពូជសាស្័ យៅយលើ អុើ្្ឺណិត 

“សំយណើ បប.មតិ 24 អ្ុញ្្ញ ត ឲ្យ អនាក យបបើបរាស់ បញ្ឈប់ បក រុមហុ៊្ ពើ ការ យបបើបរាស់ការ 
កំណត់មុខសញ្្ញ  ពូជសាស្៍ យៅយលើ អុើ្្ឺណិត យ�ើម ើ្ យរ ើសយអើង បបឆំាង រ្ឹង ពួកយគ។”

—Alice Huffman ពបធាន California NAACP 

គំ្បទ យលើ សំយណើ  24 យ�ើម ើ្ ការពារ ទិ្នា្័� សុខភាព 

“បញ្ឈប់អាជើវកម្ម ន�ល យបបើបរាស់ ព័ត៌រា្ សុខភាព ផ្ទា ល់ខួ្្ បំផុត របស់ អនាក យោ� 
មិ្រា្ការអ្ុញ្្ញ ត។ យរាះយឆានា ត គំ្បទ សំយណើ  បប.មតិ 24.”—Brad Jacobs បេជ្ជបណិ្ត 
និង អតើតពបធាន បណិ្ត សភា សុខភា្ សមាហរណកម្ម និង បេជ្ជសាពស្ត
គំ្បទ យលើ សំយណើ  24 យ�ើម ើ្ ពបងរឹង ្បាប់ ឯកជ្ភាព CALIFORNIA

“យ�ើង រ ើករា� ន�ល ្បាប់ សិទ្ិ ឯកជ្ភាពរ�្ឋ California រ្ឹង បិទ ្យោ្ះបបយហាង ពបងរឹង 
ការអ្ុវតតែ ្បាប់ ្ិង ជួ� បងាក រ ើ្តិបញ្ញតតែិ ពើការ យ វ្ើ ឲ្យ វធិា្ ការ ្ុះយខសា�។”  
—Maureen Mahoney, PhD ររាយការណ៍ អ្នកបពបើពរាស់
គំ្បទ យលើ សំយណើ បបជាមតិ 24 យ�ើម ើ្ការពារ កុរារ យលើអុើ្្ឺណិត
“កុរារ កំពុង ្ំណា�យពល យ៉ងយប ើ្្ យលើ អុើ្្ឺណិតឆានាំ យ្ះ! ការពារ ពួកយគ 
តាម រ�ៈ ការយរាះយឆានា ត គំ្បទ យលើ សំយណើ បប.មតិ 24 ន�ល ផ្កពិ្័�គុណ រ្ឹងបើ 
សបរាប់ ការ រយំលាភបំពា្ យលើឯកជ្ភាព របស់ កុរារ។”—Alex Traverso ពបធាន 
Theodore Judah PTA
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ALICE A. HUFFMAN បបធា្
California NAACP 

CELINE MACTAGGART ោ�ក
ពលរ�្ឋ California យ�ើម ើ្ឯកជ្ភាព អនាកយបបើបរាស់

យរាះយឆានា ត ជំទាស់សំយណើ បបជាមតិ 24 ពើយបពាះវា បតរូវ រា្ សរយសរ យោ� សរាងៃ ត់ ជាមួ� 
រ្ឹង គំ្ិតយយបល់ ពើសាជើវកម្ម បយ ច្េកវទិយា�ក្សន�លបបមូល ្ិង យបបើបរាស់ ខុសឆ្គង យលើ 

ព័ត៌រា្ ផ្ទា ល់ខួ្្ របស់ យ�ើង—កនាុងយពល ន�ល អនាក ឧបតថែម្ភ របស់វធិា្ការរា្ ប្្យ្ល 
សំយណើ សំុយសទាើរនតទំាងអស់ ពើបក រុមសិទ្ិឯកជ្ភាព ្ិង បក រុម អនាកយបបើបរាស់្ំ្ួ្ 11 ។ សំយណើ  
24 កាត់ប្ថែ� ការការពារ ឯកជ្ភាព យោ�ការយ វ្ើឲ្យ ្ុះយខសា�យ៉ង ង្ៃ្់ ង្ៃរ ្ូវ សិទ្ិ របស់ 
យ�ើង យៅយបកាម ្បាប់រ�្ឋ California ប ច្េុប្ ន្ា។ 

កំុយ វ្ើខុស—ឯកជ្ភាព របស់ ពលរ�្ឋ California បគប់គ្នា កំពុងជួបយបគ្ះថានា ក់យហើ�! 

អនាក ឈនាះពិតបរាក� ជាមួ� រ្ឹង សំយណើ បបជាមតិ 24 គឺជា បបព័្្ បណាដា ញ សង្គម ្ំបំផុត 
បក រុមហុ៊្ បយ ច្េកវទិយា �ក្ស ្ិង សាជើវកម្ម រា�ការ ណ៍ ឥណទា្ ន�ល ទទួលរា្ 
យសរើភាព កា្់នតយប ើ្្កនាុងការ ្្្ពា្ យលើ ឯកជ្ភាព កម្មករ ្ិង អនាក យបបើបរាស់ យហើ� 
ប ត្ែន្ករនំលក ទិ្នា្័� ឥណទា្ របស់ អនាក។ យ្ះជាអវើន�លពួកយគ រ្ឹង មិ្បរាប់ អនាកអំពើ 
52 ទំព័រ ថ្ព័ត៌រា្លមិ្តតូ្ៗយោះយទ៖ 

សំយណើ  24 សំុ ឲ្យ អនា ក អ្ុញ្្ញ ត យលើយបគ្ងការណ៍ “បង់បរាក់ សបរាប់ ឯកជ្ភាព” យលើ 
អិុ្្ឺណិត។ អនាក ន�ល មិ្បង់បរាក់បន្ថែម រ្ឹង ទទួលរា្ យសវាកម្ម អ្់ជាងយគ—ការភាជា ប់ 
មិ្ ល ្ការទាញ�ក �ឺត ្ិង ការផសា�ពាណិជជាកម្ម យលាតយ�ើង កា្់ នតយប ើ្្។ 
វាគឺជាកំនណ ្្មើ នបបយអ�ិ្ បតរ្ូ ិកថ្ផូ្វ យល្ឿ្ យលឿ្ សបរាប់ អនាក្ូរធារ យហើ� 
សទាះ្រា្រណ៍ សបរាប់ អនាក បគប់គ្នា យផ្សងយទៀត។ 

ប ច្េុប្ ន្ា ្ិយយជក អា្ ទទួលរា្ ព័ត៌រា្ ផ្ទា ល់ខួ្្ បគប់ បបយភទ អំពើ បុគ្គលិក របស់ 
ពួកយគ ្ិងសូម ើ្នត អំពើយបក្ខជ្ោក់ពាក្យរមួ រា្ �ូ្ជា ការ យបបើបរាស់ កម្មវ ិ្ ើ តាម ោ្ 
ការ រា្ ថផទាយពាះ កន្្ង ន�ល អនាកយៅថាវ � បង្គំ ឬ បបសិ្យបើ អនាក ្ូលរមួ កនាុង រាតុកម្ម 
្យយរា� ឬ យទ។ សំយណើ  បបជាមតិ 24 អ្ុញ្្ញ ត ឲ្យ ្ិយយជក ប ត្ែ បបមូល ព័ត៌រា្ យ្ះ 
យោ� សរាងៃ ត់ យៅ យប ើ្្ ឆានាំ  ខ្ងមុខ យទៀត ន�លរា្ ជ័�ជំ្ះ យលើ ្បាប់ ្្មើន�ល អ្ុញ្្ញ ត 
ឲ្យ បុគ្គលិក�រឹងថា ព័ត៌រា្ ឯកជ្ សរាងៃ ត់ អវើខ្ះ ន�ល បបធា្ របស់ ពួកយគរា្ ្ប់ពើថ ង្ៃទើ 
1 នខមករា ឆានាំ  2021 តយៅ។ 

យៅយបកាម្បាប់ California សិទ្ិឯកជ្ភាព របស់ អនាក យ វ្ើ�ំយណើ រយៅតាមអនាក បគប់ទើកន្្ង 
ន�ល អនាកយៅ។ បុ៉ន ត្ែ ជាមួ� រ្ឹង សំយណើ បបជាមតិ 24 ោទើ ន�ល អនាក យ វ្ើ �ំយណើ រយ្ញពើរ�្ឋ 
ជាមួ� រ្ឹង ទូរស័ពទា ឧបករណ៍ ពាក់តាមខួ្្ ឬកំុព្ូយទ័រ បក រុមហុ៊្ បយ ច្េកវទិយា ្ំៗ រា្សិទ្ិ 
្ប់ �ក ព័ត៌រា្ សរាងៃ ត់ អំពើ សុខភាព ហិរញ្ញវតថែុ ្ិង ព័ត៌រា្យផ្សង យទៀត ន�ល អនាក 
រកសាទុក យៅយលើ ឧបករណ៍ របស់ អនាក។ 

អនាកក៏អា្ កំណត់ កម្មវ ិ្ ើយមើលវបិ ្ិង ទូរស័ពទា ្ល័ត របស់ អនាក ឲ្យ យផ្ើសញ្្ញ  យៅ យគហទំព័រ 
ើ្មួ�ៗ ន�ល អនាក ្ូលយមើល ្ិង កម្មវ ិ្ ើ ន�ល អនាកយបបើបរាស់ យ�ើម ើ្ បញ្ឈប់ ការលក់ 

ទិ្នា្័� ផ្ទា ល់ខួ្្ របស់ អនាក �ូយ ន្ាះ អនាក មិ្ ្ំរា្់គិត អំពើ វា រាល់យពល យទ។ សំយណើ  24 
រ្ឹង អ្ុញ្្ញ ត ឲ្យ បក រុមហុ៊្ ប្្យ្ល យស្កតែើនណោំ ទំាងយោះ ្ិង បងវិលប ទ្ាុក មក 

អនាកវញិយ�ើម ើ្ ជូ្ �ំណរឹ ង �ល់ បគប់ យគហទំព័រ ្ិងកម្មវ ិ្ ើ យ�ើម ើ្ ការពារ ទិ្នា្័� របស់អនាក។ 

ទើភានា ក់ងារ អ្ុវតតែ្បាប់ របស់ សំយណើ បបជាមតិ 24សាដា ប់ យមើលយៅ �ូ្ជា លណ្ាស់ បុ៉ន ត្ែ 
យៅយពល សាជើវកម្ម បយ ច្េកវទិយា បតរូវ រា្ ្ប់ ពើបទ រយំលាភបំពា្ យលើ ឯកជ្ភាព របស់ 
អនាក យគរា្ អវើន�លពួកយគបតរូវយ វ្ើគឺបគ្្់នត សហការ ជាមួ� ទើភានា ក់ងារ យហើ� ទណ្ឌ កម្ម 
របស់ ពួកយគ គឺ បគ្្់នតជាការផ្កពិ្័��៏បសាលមួ�បុ៉យណាណ ះ។ 

្បាប់ ឯកជ្ភាព ្្មើ របស់រ�្ឋ California យទើបនត ្ូល ជា្ររា្ យៅ ឆានាំ យ្ះ។ អាជើវកម្ម 
តូ្ៗ រា្ ្ំណា� លុ� យ៉ងយប ើ្្ យ�ើម ើ្ អ្ុវតតែតាម បទបញ្ញតតែិ ្្មើ។ តំាងពើមុ្ រ្ឹងយ�ើង 
រា្�រឹង ពើ រយបៀប �ំយណើ រការ ថ្្បាប់្្មើយ្ះ សំយណើ បបជាមតិ 24 សរយសរ វា យ�ើងវញិ 
ន�ល បង្ខំ អាជើវកម្ម តូ្ៗ ឲ្យ បសរូប�កប ទ្ាុក ្ំណា� កា្់នតយប ើ្្ យៅកនាុង យពល ន�ល 
ការធ្ាក់្ុះយស�្ឋកិ ច្េ យ វ្ើឲ្យ អាជើវកម្ម ជាយប ើ្្ ជិត�ល់យពល បិទទាវ រយៅយហើ�។ 

សំយណើ បបជាមតិ 24 បតរូវ រា្ សរយសរ យ�ើម ើ្ ជួ� �ល់ បបព័្្ផ្សពវផសា�សង្គម ្ំៗ ្ិង 
បក រុមហុ៊្ អុើ្្ឺណិត្ិងបយ ច្េកវទិយាន�ល ្ំណា� បរាក់រាប់សិប លា្ �ុល្ារ កនាុងមួ� ឆានាំ  
យ�ើម ើ្ បញចេុះបញចេូល រោ្ឋ ភិរាល បគប់ កបមិត យ�ើម ើ្ យគ្យវស ពើ្បាប់ ន�ល ប៉ះពាល់ �ល់ 
បរាក់ ្ំយណញ របស់ ពួកយគ។ សំយណើ  24 គឺជា លាភសំណាង សបរាប់ ពួកយគ ្ិងជាការ 
យ�ើរ្�យបកា� មួ�ជំហា្្ំ សបរាប់ ឯកជ្ភាព អនាកយបបើបរាស់។ សូមយរាះយឆានា ត ជំទាស់ 
សំយណើ បបជាមតិ 24។ 
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TRACY ROSENBERG បបធា្ 

ពលរ�្ឋ California យ�ើម ើ្ ឯកជ្ភាព ឥ�ូវយ្ះ 
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DOLORES HUERTA អនាក�រឹកោំ សិទ្ិពលកម្ម ្ិង សិទ្ិ ពលរ�្ឋ


