សំណ�ើ

25

ការធ្វើប្រជាមតិចពំ ោះច្បាប់ដែលបានជំនស
ួ ប្រាក់ធានាដោយប្រព័នម
្ធ យ
ួ
ដោយផ្អែកល�ើសវុ ត្ភា
ថិ ពសាធារណៈ
និងហានិភយ
័ នៃការហោះហ�ើរ ។

★ អំណះអំណាងគាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 25 ★

ឥឡូវនេះគឺជាពេលវេលាដែលត្រូវជំ នួសប្រព័ន្ធបង់ ប្រាក់ធានារបស់ រដ្ឋ California ដោយ
ប្រព័ន្ធមួយដែលផ្អែកល�ើ សុវត្ថិភាព និ ងយុតតិ្ធម៌ ។

តោះយ�ើ ងបញ្ចប់ប្រាក់ធានា។ បោះឆ្នោ តគាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 25 ដ�ើ ម្បីប្រព័ន្ធមួយដែល
មានសុវត្ថិភាពជាងមុន មានយុតតិ្ធម៌ ជាងមុន ចំ ណាយតិចជាងមុន។

ប្រាក់ធានាគ្មានយុតតិ្ធម៌ ឡ�ើយ៖

ប្រព័ន្ធប្រាក់ធានា អាចបង្ខំឲ្យជនគ្មានកំហុសសារភាពទោសកំហុសចំ ពោះបទល្មើ ស
ដែលពួកគេមិ នបានប្រព្រឹត្ត។

បញ្ចប់ការបង់ ប្រាក់ធានា។ បោះឆ្នោ តគាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 25 ដ�ើ ម្បីប្រព័ន្ធដែលមានសុវត្ថិ
ភាពជាងមុន យុតតិ្ធម៌ ជាងមុន និ ងចំ ណាយតិចជាងមុន។
ស្ថិតក្រោមប្រព័ន្ធប្រាក់ធានាបច្ចុប្បន្ន ប្រសិ នប�ើ អ្នកមានលទ្ធភាពបង់ ប្រាក់ធានា អ្នកនឹ ងមាន
សេរីភាពរហូតដល់ ពេលសវនាការរបស់ អ្នក។ ប្រសិ នប�ើ អ្នកគ្មានលទ្ធភាពបង់ ប្រាក់ធានាទេ
នោះ អ្នកត្រូវតែស្នា ក់នៅក្នុងពន្ធនាគារ។ ដូច្នេះ អ្នកមានអាចមានសេរីភាព សូម្បីតែនៅពេលរ
ងការចោទប្រកាន់ ពីបទល្មើ សហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរក៏ដោយ ចំ ណែកជនក្រីក្រត្រូវជាប់ ពន្ធនាគារ
សូម្បីតែនៅពេលគ្មានកំហុស ឬរងការចោទប្រកាន់ ពីបទល្មើ សអហិង្សាកម្រិតទាបក៏ដោយ។
ប្រាក់ធានាពុំធ្ើ វឲ្យយ�ើ ងមានសុវត្ថិភាពជាងមុនឡ�ើយ ហ�ើយវាបណ្ដា លឲ្យមានភាពអយុតតិ្ធ
ម៌ ទាំងស្ រុង។

គ្រាន់ តែជាឧទាហរណ៍មួយប៉ុណ្ណោះ ពលរដ្ឋវ ័យចំណាស់ ម្នា ក់ឈ្មោះ Kenneth Humphrey
ត្រូវបានចោទប្រកាន់ ពីបទលួចប្រាក់ $5 និ ងទឹកអប់ មួយដប។ គាត់ត្វរូ បានបង្ខំឲ្យរង់ ចាំនៅក្នុង
ពន្ធនាគារជិ តមួយឆ្នាំ មុនថ្ងៃឡ�ើងតុលាការរបស់ គាត់ មិ នមែនដោយសារតែគាត់ជាមនុស្សគ្រោះ
ថ្នា ក់ឡ�ើយ ប៉ុន្តែគឺដោយសារតែគាត់ពំុអាចបង់ ប្រាក់ធានាបាន។ តុលាការឧទ្ធរណ៍រដ្ឋ California
បានចេញសាលក្រមសម្រេចថាលោក Humphrey ត្រូវ “ជាប់ ពន្ធនាគារដោយសារតែភាពក្រីក្រ
តែម្យ៉ាងគត់។” ជាអកុសល មានរ�ឿងរ៉ាវបែបនេះរាប់ ពាន់ រ�ឿង។
ប្រាក់ធានាគ្មានសុវត្ថិភាពឡ�ើយ៖

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 25 មានន័ យថា សេចក្ដីសម្រេចនឹ ងត្រូវផ្អែកទៅល�ើ ហានិ ភ័យចំ ពោះ
សុវត្ថិភាពរបស់ យ�ើង ពុំមែនសមត្ថភាពរបស់ បុគ្គលណាម្នា ក់ក្នុងការបង់ ប្រាក់ឡ�ើយ។
ចៅក្រមនឹងកំណត់ថាត�ើជនណាម្នា ក់អាចបង្កហានិ ភ័យនៃការប្រព្រឹត្តបទល្មើ សថ្មីៗ
ឬរត់គេចខ្លួនឫទេ នៅពេលសម្រេចថាត�ើជនណាម្នា ក់នឹងត្រូវកាត់សេចក្ដីមុន—សេចក្ដីសម្រ
ចនឹ ងមិ នត្រូវបានធ្វើឡ�ើងដោយផ្អែកទៅល�ើ ទំហំនៃកាបូបលុយរបស់ ជននោះឡ�ើយ។

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 25 ធ្វើឲ្យសហគមន៍ របស់ យ�ើងមានសុវត្ថិភាពជាងមុន ដោយធានាថាមាន
ការបម្ រុងទុកទីកន្លែងក្នុងពន្ធនាគារសម្រាប់ ជនដែលពិតជាប្រកបដោយគ្រោះថ្នា ក់
ហ�ើយមិ នគួរត្រូវបានដោះលែងឡ�ើយ ជំ នួសឲ្យជនក្រីក្រ។
ប្រាក់ធានាមានការចំ ណាយច្រើ ន៖

សំ ណ�ើប្រជាមតិ 25 នឹ ងសន្សំសំ ចៃជូនអ្នកបង់ ពន្ធរាប់ សិបលានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្នាំ ។ ក្រោម
ប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្ននេះ ពលរដ្ឋ California ប្រមាណ 46,000 នាក់ កំពុងរង់ ចាំសវនាការ
ឬការកាត់ទោសនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងមូលដ្ឋា ន ពីព្រោះពួកគេគ្មានលទ្ធភាពបង់ ប្រាក់ធានា
បាន ដែលដាក់បន្ទុកចំ ណាយល�ើ អ្នកបង់ ពន្ធ $5 លានជារ�ៀងរាល់ ថ្ងៃ។

មនុស្សគ្មានកំហុសរងការឈឺ ចាប់ ៖

នៅពេលជនគ្មានកំហុសគ្មានលទ្ធភាពបង់ ប្រាក់ដែលមិ នអាចដកយកវិញបានចំ នួន
$5,000 ឬច្រើ នជាងនេះទៅឲ្យក្ រុមហ៊ុនប័ ណ្ណកម្ចីធានា ប៉ុន្តែក៏គ្មានលទ្ធភាពស្ថិតនៅក្នុង

ពន្ធនាគារ ដែលបង្កហានិ ភ័យដល់ មុខរបរ ឬផ្ទះសម្បែងរបស់ ពួកគេ ខណៈពេលដែលពួកគេ
កំពុងរង់ ចាំសវនាការរបស់ ពួកគេ ពលរដ្ឋខ្លះនឹ ងសារភាពទោសកំហុស ដែលបណ្ដា លឲ្យមាន
កំណត់ត្រាបទល្មើ សជាអចិ ន្ត្រៃយ៍ ។ នៅក្នុងពន្ធនាគារ មនុស្សភាគច្រើ ននឹ ងទទួលបាន
ការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិ ត្តតិចតួច ឬគ្មានទាល់ តែសោះ ការដាក់ក្នុងពន្ធនាគារនឹ ងធ្វើឲ្យស្ថា ន
ភាពមានស្រាប់ របស់ ពួកគេកាន់ តែយ៉ាប់យឺនថែមទ�ៀត។
ការបោះឆ្នោ តគាំទ្រជួយធានាឲ្យជនគ្មានកំហុសលែងត្រូវបានបង្ខំឲ្យក្លា យទៅជាអាប់ ឱននៅ
ក្នុងពន្ធនាគារ ឬសារភាពទោសកំហុសចំ ពោះបទល្មើ សដែលពួកគេពុំបានប្រព្រឹត្ត។
បោះឆ្នោ តគាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 25។

ឧស្សាហកម្មប្រាក់ធានាជញ្ជក់ឈាមគេមិ នខ្វល់អំពីសហគមន៍ របស់ យ�ើងឡ�ើយ៖

ប៉ុន្តែសូមកុំរព
ំ ឹងថាឧស្សាហកម្មប្រាក់ធានានៅស្ងៀមស្ងា ត់ឲ្យសោះ។ វាគឺជាឧស្សាហកម្មស្វែង
រកប្រាក់ចំណេញ $2 ពាន់ លានដុល្លា រ ដែលដឹ កនាំដោយសាជី វកម្មធានារ៉ាប់ រងប័ ណ្ណកម្ចីធា
នាជញ្ជក់ឈាមដែលមានបានល�ើ ខ្នងអ្នកក្រ។ សំ ណ�ើប្រជាមតិ 25 បញ្ចប់ប្រព័ន្ធគ្មានយុតតិ្ធ
ម៌ ដែលឆ្លៀតយកចំ ណេញពីអ្នកគ្មានការងារធ្វើ ដូច្នេះហ�ើយបានជាឧស្សាហកម្មប្រាក់ធានាកំ
ពុងតែចំ ណាយលុយរាប់ លានដុល្លា រដ�ើ ម្បីប្រយុទប្ធ ្រឆាំងនឹ ងវិធានការនេះ។
សុវត្ថិភាពគួរតែជាគោលការណ៍ណែនាំរបស់ យ�ើង មិ នមែនទំហំនៃកាបូបលុយរបស់ ជនណា
ម្នា ក់ឡ�ើយ។
បោះឆ្នោ តគាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 25។

www.YesOnCAProp25.com

LENORE ANDERSON ប្រធាន
ពលរដ្ឋ California ដ�ើ ម្បីសុវត្ថិភាព និ ងយុតតិ្ធម៌

DIANA BECTON មេធាវីស្ រុកខោនធី CONTRA COSTA
HEIDI L. STRUNK ប្រធាន
Mental Health America of California

★ ការឆ្លើយបដិសេធនឹងអំណះអំណាងគាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 25 ★
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25៖ គ្មានយុតតិ្ធម៌ គ្មានសុវត្ថិភាព និ ងចំ ណាយច្រើ ន

សរសេរដោយអ្នកនយោបាយ Sacramento សំ ណ�ើប្រជាមតិ 25 លុបបំបាត់ជម្រើ សក្នុងកា
រដាក់ប្រាក់ធានាសម្រាប់ ពលរដ្ឋ California គ្រប់ រ ូប និ ងជំ នួសប្រាក់ធានានេះដោយ
ប្រព័ន្ធមួយ ដែលគ្រប់ គ្រងដោយខោនធី ដែលជាការស្រាវជ្រាវប្រវត្តិរ ូបតាមកុំព្យូទ័រ ដ�ើ ម្បីកំ
ណត់ថាត�ើនរណាត្រូវមានសេរីភាព ហ�ើយនរណាត្រូវស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគាររង់ ចាំ
សវនាការ។ សូមអានអំពីមូលហេតុដែលក្ រុមសិ ទ្ធិពលរដ្ឋ អ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់ ជនរងគ្រោះឧ
ក្រិដ្ឋកម្ម អាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ និ ងមន្ត្រីថ្នា ក់មូលដ្ឋា នទាំងអស់ សុទតែ
្ធ ជំ ទាស់ នឹងសំ ណ�ើប្រជា
មតិ 25។
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25 គ្មានយុតតិ្ធម៌ ឡ�ើយ

ការម�ើ លប្រវត្តិរ ូបតាមកុំព្យូទ័ររបស់ សំណ�ើប្រ.មតិ 25បានបង្ហាញឲ្យឃ�ើញថារ�ើសអ�ើ ងប្រឆាំ
ងនឹ ងជនជាតិភាគតិច និ ងអ្នកដែលមកពីតំបន់ ជិតខាង ដែលប្រមូលផ្តុំទៅដោយជនអន្តោប្
រវេសន៍ និ ងពលរដ្ឋមានប្រាក់ចំណូលទាប ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាក្ រុមសិ ទធិព
្ លរដ្ឋដូចជា
NAACP និ ងឡាទីនរ ួម បោះឆ្នោតបដិ សេធសំណ�ើប្រជាមតិ 25។

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25 គ្មានសុវត្ថិភាពឡ�ើយ

25

ប្រាក់ធានាគឺជាសិ ទ្ធិរដ្ឋធម្មនុញដ
្ញ ៏ សំខាន់ មួយ ហ�ើយធានាថាចុងចោទពេញចិ ត្តនឹង
លក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែងពីពន្ធនាគាររបស់ ពួកគេ ហ�ើយបង្ហាញខ្លួននៅសវនាការ
និ ងឲ្យពួកគេទទួលខុសត្រូវ ប្រសិ នប�ើ ពួកគេមិ នបង្ហាញខ្លួន។ ការដកពិសោធន៍ ថ្មីៗរបស់ រដ្ឋ
California ជាមួយនឹ ង “ការគ្មានប្រាក់ធានា” អំឡុងពេលរាតត្បាតនៃវីរ ុសកូរណាគឺ
ជាមហន្ត
៉ូ
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រាយ ដែលមានចុងចោទជាច្រើ នត្រូវបានចាប់ ខលួ្ន ដោះលែង និ ងចាប់ ខលួ្នម្ដងទ�ៀតជាច្រើ នល�ើ
កច្រើ នសារក្នុងមួយថ្ងៃ។ សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25 នឹ ងធ្វើឲ្យគ្មានប្រាក់ធានាជាអចិ ន្ត្រៃយ៍ ហេតុដូច្នេះ
ហ�ើយបានជាអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ និ ងក្ រុមសិទធិជ
្ នរងគ្រោះ មិ នគាំទ្រសំណ�ើប្រជាមតិ 25។

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25 មានចំ ណាយច្រើ ន

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25 នឹ ងតម្រូវឲ្យមានសវនការតុលាការបន្ថែមដ�ើ ម្បីគ្របសង្កត់ទៅល�ើ សេ
ចក្ដីសម្រេចដោយកុំព្យូទ័រដែលបង្កឲ្យមានការពន្យារពេលបន្ថែមនៅក្នុងតុលាការដែលប
ញ្ជីកិច្ចការនៅកកមិ នទាន់ ធ្ើ វហ�ើយនោះ។ ខណៈដែលទីក្ រុង និ ងខោនធី ទាំងឡាយប្រឈ
មនឹ ងកង្វះខាតថវិកាជាប្រវត្តិសាស្ត្រ និ ងការកាត់បំផ្លាញនូវសេវាសំ ខាន់ ៗជាច្រើ ននោះ
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 25 នឹ ងធ្វើឲ្យរដ្ឋា ភិបាលថ្នា ក់មូលដ្ឋា ន និ ងរដ្ឋ California ត្រូវចំ ណាយរា
ប់ រយលានដុល្លា រថែមទ�ៀតក្នុងមួយឆ្នាំ ដ�ើ ម្បីកសាង និ ងគ្រប់ គ្រងការិយាល័ យធិ បតេយ្យថ្មី
មួយ—ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋាន និ ងអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់ អ្នកបង់ ពន្ធមិនគាំទ្រ
សំ ណ�ើប្រជាមតិ 25។
បោះឆ្នោ តបដិ សេធសំ ណ�ើប្រ.មតិ 25!

ALICE HUFFMAN ប្រធាន
California State Conference of the NAACP
CHRISTINE WARD នាយកប្រតិបត្តិ
Crime Victims Alliance
JOE COTO ប្រធាន
United Latinos Vote

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

ការធ្វើប្រជាមតិចពំ ោះច្បាប់ដែលបានជំនស
ួ ប្រាក់ធានាដោយប្រព័នម
្ធ យ
ួ
ដោយផ្អែកល�ើសវុ ត្ភា
ថិ ពសាធារណៈ
និងហានិភយ
័ នៃការហោះហ�ើរ ។

★ អំណះអំណាងជំទាស់នឹងសំណ�ើប្រជាមតិ 25 ★
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25 លុបបំបាត់នូវសិ ទ្ធិដាក់ប្រាក់ធានាសម្រាប់ ពលរដ្ឋ CALIFORNIA គ្រប់ រ ូប
ប្រព័ន្ធយុតតិ្ធម៌ រដ្ឋ Californiaធានាថា ជនជាប់ ចោទពីបទល្មើ សអហិង្សាមា

នជម្រើ សធានាសុវត្ថិភាពការដោះលែងរបស់ ពួកគេដោយការដាក់ប្រាក់ធានា

ឬដោយដី ការបស់ ចៅក្រមមួយរ ូប។ ប៉ុន្តែសំ ណ�ើប្រ.មតិ 25 ជំ នួសសិ ទ្ធិនេះដោយប្រព័ន្ធស្វ័
ិ ីដោះស្រាយបញ្ហាតាមគណិត
យប្រវត្តិនៃម៉ូដែលទស្សន៍ ទាយបង្កើ តដោយកុំព្យូទ័រទៅល�ើ វធ

វិទ្យា ដែលគ្រប់ គ្រងដោយខោនធី ចំនួន 58 ខុសៗគ្នា។ សូមអានមូលហេតុដែលអ្នកដឹ កនាំ
សិ ទ្ធិពលរដ្ឋ អាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ ក្ រុមសិ ទ្ធិជនរងគ្រោះ និ ងមន្ត្រីខោនធី មិនគាំទ្រសំ ណ�ើប្រ
ជាមតិ 25។

ក្ រុមសិ ទ្ធិពលរដ្ឋព្រមានថា៖ សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25 កាន់ តែលម្អៀងចំ ពោះជនជាតិភាគតិច
និ ងជនក្រីក្រ

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25 បង្ខំឲ្យប្រព័ន្ធដោះស្រាយបញ្ហាតាមកុំព្យូទ័រធ្វើសេចក្ដីសម្រេចយុតតិ្ធម៌ អំពី
បទល្មើ សសំ ខាន់ ៗ។ ក្ រុមសិ ទ្ធិពលរដ្ឋដូចជា NAACP ប្រឆាំងនឹ ងសំ ណ�ើប្រជាមតិ 25 ពី

ព្រោះវានឹ ងបង្កើ តឲ្យមានលទ្ធផលកាន់ តែលម្អៀងចំ ពោះពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ និ ងពលរដ្ឋដែលម
កពីតំបន់ មិនសូវមានអត្ថប្រយោជន៍ ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច។

• “សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25 នឹ ងកាន់ តែរ�ើសអ�ើ ងចំ ពោះជនជាតិអាមេរិកដ�ើ មកំណ�ើតអាហ្វ្រិក

ឡាទីន និ ងជនជាតិភាគតិចដទៃទ�ៀត។ ម៉ូដែលកុំព្យូទ័រអាចនឹ ងល្អសម្រាប់ ការណែនាំបទចម្
ិ ីស្រាវជ្រាវប្រវត្តិរ ូបទាំងនេះក្នុងការសម្រេចថាត�ើនរណា
រ�ៀង និ ងខ្សែភាពយន្ត ប៉ុន្តែការប្រើ វធ

ខ្លះត្វរូ បានដោះលែងពីពន្ធនាគារ ឬនរណាខ្លះទទួលបានប្រាក់កម្ចី ត្រូវបានបង្ហាញឲ្យឃ�ើញ

ថាបង្កការឈឺ ចាប់ ចំពោះសហគមន៍ ពណ៌សម្បុរ។”—Alice Huffman ប្រធាន សន្និសីទរដ្ឋ

California នៃ NAACP

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25៖ ធ្វើឲ្យសហគមន៍ កាន់ តែគ្មានសុវត្ថិភាព

ការដកពិសោធន៍ របស់ រដ្ឋ Californiaជាមួយនឹ ង “ការគ្មានប្រាក់ធានា” អំ ឡុងពេលរាត
ត្បាតនៃវីរ ុសកូរណាផ្ត
ល់លទ្ធផលដ៏ មហន្តរាយ ដោយសារចុងចោទជាច្រើ នត្រូវបានចាប់
៉ូ

ខ្លួន—ដោះលែងម្ដងទ�ៀតនៅតាមដងផ្លូវ និ ងប្រព្រឹត្តបទល្មើ សថ្មីៗក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មាន
ម៉ោ ង—និ ងបន្ទាប់ មកចាប់ ខលួ្នម្ដងទ�ៀតនៅថ្ងៃដដែលនោះ។ សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25 នឹ ងធ្វើឲ្យ

“ការគ្មានប្រាក់ធានា” ក្លា យជាអចិ ន្ត្រៃយ៍ ហេតុដូច្នេះហ�ើយបានជាអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ ទូទាំ
ងរដ្ឋប្រឆាំងនឹ ងវា។

• “សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25 នឹ ងបង្កគ្រោះថ្នា ក់ដល់ សុវត្ថិភាពសាធារណៈ ហ�ើយធ្វើឲ្យវាកាន់ តែលំ
បាកថែមទ�ៀតសម្រាប់ ផ្នែកប៉ូលីស និ ងនគរបាលក្នុងការធ្វើការងាររបស់ យ�ើង។”

—Chad Bianco នគរបាលខោនធី Riverside

សំណ�ើ

25

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25៖ បដិ សេធយុតតិ្ធម៌

ប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នរបស់ រដ្ឋ California ផ្ដល់ជូនយុតតិ្ធម៌ ដោយធានាថាជនជាប់ ចោទពីបទ
ល្មើ សនឹ ង បង្ហាញខ្លួននៅសវនាការ និ ងឲ្យចុងចោទទទួលខុសត្រូវចំ ពោះទង្វើរបស់ ខលួ្ន
ប្រសិ នប�ើ ពួកគេមិ នបង្ហាញខ្លួន។

• “សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25 បំ ផ្លាញឧបករណ៍ដ៏ លម
្អ ួយដែលសហគមន៍ របស់ យ�ើងមានដ�ើ ម្បីធ្វើ
ឲ្យប្រាកដថាចុងចោទនឹ ងបង្ហាញខ្លួន ហ�ើយប្រឈមនឹ ងថ្ងៃរបស់ ពួកគេនៅឯតុលាការ។”
—Christine Ward នាយកប្រតិបត្តិ សម្ព័ន្ធជនរងគ្រោះដោយឧក្រិដ្ឋកម្ម
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25៖ ធ្វើឲ្យអ្នកបង់ ពន្ធត្វរូ ចំ ណាយរាប់ រយលានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្នាំ

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25 បង្ខំឲ្យខោនធីត្រូវបង្កើ តនូវការិយាល័ យធិ បតេយ្យថ្មីមួយ ដ�ើ ម្បីកំ
ណត់ថាត�ើនរណាត្រូវបានដោះលែង និ ងមិ នត្រូវបានដោះលែងពេលរង់ ចាំសវនការ។
អាណត្តិរដ្ឋថ្មីនេះ នឹ ងធ្វើឲ្យអ្នកបង់ ពន្ធត្វរូ ចំ ណាយរាប់ រយលានដុល្លា រក្នុងការអនុវត្តនៅពេល
ដែលថវិការបស់ រដ្ឋ និ ងខោនធី កំពុងប្រឈមនឹ ងការកាត់ថវិកាជាប្រវត្តិសាស្ត្រដោយសារតែវី
រ ុសកូរណាហ�ើ
យនោះ។
៉ូ

• “សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25 នឹ ងធ្វើឲ្យរដ្ឋា ភិបាលថ្នា ក់រដ្ឋ និ ងថ្នា ក់មូលដ្ឋា នត្រូវចំ ណាយច្រើ នរ
យលានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្នាំ ។ កត្តានេះនឹ ងបង្ខំឲ្យយ�ើ ងត្រូវកាត់សេវាកម្មសាធារណៈសំ ខាន់ ៗ
ឬដំ ឡ�ើងពន្ធ ដែលជាអ្វី ដែលសហគមន៍ មូលដ្ឋា នរបស់ យ�ើងមានលទ្ធភាពបង់ ក្នុងពេលបច្ចុ

ប្បន្ននេះ។”—Sue Frost អ្នកត្រួតពិនិត្យខោនធី Sacramento
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25៖ ដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៅល�ើ តុលាការដែលមានករណីច្រើ នហួសពេកទៅ
ហ�ើយនោះ

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25 ជំ នួសប្រព័ន្ធប្រាក់ធានាដែលមានដំ ណ�ើរការល្អដែលអ្នកបង់ ពន្ធស្ទើរតែ
មិ នចាំបាច់ ចំណាយដោយប្រព័ន្ធថ្មីមួយ ដែលតម្រូវឲ្យមានសវនាការតុលាការបន្ថែមដ�ើ ម្បីគ្រ
បសង្កត់ទៅល�ើ សេចក្ដីសម្រេចដោយកុំព្យូទ័រដែលបង្កឲ្យមានការពន្យារពេលរឹតតែយូរនៅក្នុង
ប្រព័ន្ធយុតតិ្ធម៌ មានបញ្ជីកិច្ចការកកស្ទះរបស់ យ�ើង។

• “ស្រមៃថា ប្ដីប្រពន្ធ កូនប្ រុស កូនស្រី ឬមិ ត្តភក្ដិជិតស្និទណា
្ធ ម្នា ក់ជាប់ ពន្ធនាគារដោយ
សារតែកុំព្យូទ័រ និ ងការិយាល័ យធិ បតេយ្យ ជំ នួសឲ្យការមានជម្រើ សភ្លា មៗក្នុងការចេញពីពន្ធ
នាគារដោយដាក់ប្រាក់ធានា ឬសមត្ថភាពក្នុងការនិ យាយដោយផ្ទាល់ ជាមួយនឹ ងចៅក្រម។”
—Quentin L. Kopp ចៅក្រមចូលនិ វត្តន៍នៃតុលាការកំពូលរដ្ឋ California
បោះឆ្នោ តប្រឆាំងសំ ណ�ើប្រ.មតិ 25!
ALICE HUFFMAN ប្រធាន
សន្និសីទរដ្ឋ California នៃ NAACP
CHRISTINE WARD នាយកប្រតិបត្តិ
សម្ព័ន្ធជនរងគ្រោះដោយឧក្រិដ្ឋកម្ម

QUENTIN L. KOPP ចៅក្រមចូលនិ វត្តន៍នៃតុលាការកំពូលរដ្ឋ CALIFORNIA

★ ការឆ្លើយបដិសេធនឹងអំណះអំណាងប្រឆាំងសំណ�ើប្រជាមតិ 25 ★
ប្រាក់ធានាគឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលរ�ើសអ�ើ ង និ ងមិ នគួរឲ្យជ�ឿជាក់។

ជួយយ�ើ ងខ្ញុំក្នុងការបញ្ចប់វា។ បោះឆ្នោ តគាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 25 ។

បច្ចុប្បន្ននេះ អ្នកមានអាចបង់ ប្រាក់ធានា និ ងចេញពីពន្ធនាគារ មិ នថាបទល្មើ សដែល
បានចោទប្រកាន់ នោះមានហិង្សាកម្រិតណាឡ�ើយ។ ប្រាក់ធានាមិ នស្មើ ភាពគ្នា
និ ងគ្មានយុតតិ្ធម៌ ឡ�ើយ។

ហេតុអ្វីបានជាជនក្រីក្រគួរតែត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារបទមជ្ឈិមអ
ហិង្សា ចំ ណែកអ្នកមានអាចរ ួចខ្លួនបាន ឬក៏ដោយសារតែពួកគេគ្មានលទ្ធភាពបង់ ប្រាក់ធានា
បាន? ពួកគេមិ នគួរអញ្ចឹងបែបនោះទេ។ ប្រាក់ធានាគ្រាន់ តែជា “សិ ទ្ធិ” មួយសម្រាប់ អ្នកដែ
លមានលទ្ធភាពអាចបង់ វាបានប៉ុណ្ណោះ។ ពួកគេមិ នអាចទទួលបានប្រាក់ធានារបស់ ពួកគេវិ
ញឡ�ើយ ប្រសិ នប�ើ ពួកគេគ្មានកំហុស ឬបទចោទប្រកាន់ ត្វរូ បានទម្លា ក់ចោល។

ឧស្សាហកម្មប្រាក់ធានាខ្នា តធំ រ ួមមានដូចជាក្ រុមហ៊ុន Bankers Insurance Company
និ ង Lexington National Insurance Corporation កំពុងតែចំ ណាយប្រាក់រាប់ ពាន់ លា
នដុល្លា រដ�ើ ម្បីការពារប្រាក់ចំណេញរបស់ ពួកគេ និ ងរក្សាទុកប្រព័ន្ធដែលខូច និ ងមាន
ការរ�ើសអ�ើ ង។ ពួកគេប្រឆាំងនឹ ងសំ ណ�ើប្រជាមតិ 25 ដោយសារតែភាពលោភលន់ ។ អ្នកអា
ចម�ើ លឃ�ើញរប�ៀបដែលពួកគេឧបត្ថមដ
្ភ ល់ យុទនា
្ធ ការប្រឆាំងរបស់ ពួកគេតាមរយៈ
http://cal-access.sos.ca.gov/Campaign/Measures។
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25 ជំ នួសប្រាក់ធានាដោយប្រព័ន្ធមួយ ដែលចៅក្រមធ្វើការសម្រេចចិ ត្ត
ដោយផ្អែកល�ើ សុវត្ថិភាព។ វិធីដោះស្រាយបញ្ហាតាមកុំព្យូទ័រមិ នធ្វើសេចក្ដីសម្រេចឡ�ើយ
ចៅក្រមជាអ្នកធ្វើ។

យោងតាមក្ រុមប្រឹក្សាយុតតិ្ធម៌ រដ្ឋ California សំ ណ�ើប្រជាមតិ 25 “នឹ ងប្រមូលព័ត៌មាន
ហ�ើយផ្ដល់របាយការណ៍ដ�ើ ម្បីជួយដល់ ចៅក្រមក្នុងការសម្រេចសេចក្ដីអំពីថាត�ើចុងចោទមាន
ហានិ ភ័យចំ ពោះសាធារណជន ឬទំនងជានឹ ងវិលត្រឡប់ មកកាន់ តុលាការវិញដែរឬទេ ប្រសិ
នប�ើ ពួកគេត្រូវបានដោះលែងមុនសវនាការ។”

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25 ក៏បន្ថែមនូវតម្លា ភាព និ ងការពិនិត្យឡ�ើងវិញជាសាធារណៈផងដែរ
ដ�ើ ម្បីលុបបំបាត់ភាពលម្អៀង និ ងភាពខុសគ្នាផ្នែកជាតិសាសន៍ ។

សំ ណ�ើប្រ.មតិ 25 គ្មានអ្វី មួយដែលត្រូវធ្វើជាមួយនឹ ង “ការគ្មានប្រាក់ធានា” ដែលជា
ការឆ្លើយតបផ្នែកសុខាភិបាលសាធារណៈបណ្ដោះអាសន្នចំពោះ COVID-19 ឡ�ើយ។

ដ�ើ ម្បីកំណែទម្រង់ យុតតិ្ធម៌ សង្គមពិតប្រាកដ—នៅទីបញ្ចប់—សូមជួយផ្លាស់ ប្ដូរប្រព័ន្ធនេះ
ចេញដោយបោះឆ្នោ តគាំទ្រសំ ណ�ើប្រជាមតិ 25។
តោះយ�ើ ងបញ្ចប់ប្រាក់ធានាតែម្ដង និ ងសម្រាប់ យ�ើងទាំងអស់ គ្នា!

STEVEN BRADFORD អនុប្រធាន
កិច្ចប្រជុំជនជាតិស្បែកខ្មៅស្ដីពីនីតិបញ្ញតតិ្រដ្ឋ California
LESLI CALDWELL ប្រធានការពារក្ដីសាធារណៈប្រចាំខោនធី បានចូលនិ វត្តន៍
JESSICA BARTHOLOW អ្នកតស៊ូមតិគោលនយោបាយ
Western Center on Law & Poverty

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