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

សបំណើ ការប្វើតបជាម្ចិបំោះចបាប់ដែលបានជនំសួតបាកធ់ានាបោយតបពន័ ្ធមយួ  
បោយដផអែកបលើសវុ្ ្ភិាពសាធារណៈ  
នងិហានភិយ័ននការបហាះប�ើរ ។25

★  អំណះអំណាងគំាទ្រសំណណើ ទ្រជាមត ិ25  ★

★  ការណ្លើយ្រដិណសធនឹងអំណះអំណាងគំាទ្រសំណណើ ទ្រជាមត ិ25  ★

សំណណើ ប្រ.មតិ 25៖ គ្មា នយុតិ្ធម៌ គ្មា នសុវត្ិភាព និងចំណាយណបចើន
សរណសរណោយអ្នកនណោបាយ Sacramento សំណណើ ប្រជាមតិ 25 លុ្រ្ំរបាត់ជណបមើសក្នុងកា
រោក់បបាក់ធានាសបរា្់រពលរដ្ឋ California ប្រ្់ររ្ូរ និងជំនួសបបាក់ធានាណនះណោយ
ប្រព័ន្ធមួយ ដដលប្រ្់រប្រងណោយណោនធើ ដដលជាការបរាវបជាវប្រវតិ្រ្ូរតាមកំុព្ូទ័រ ណដើម ើ្កំ
ណត់ថាណតើនរណាបតរូវរានណសរភីាព ណ�ើយនរណាបតរូវស្ិតណៅក្នុងពន្ធនាគ្ររង់ចំា
សវនាការ។ សូមអានអំពើមូលណ�តុដដលបក រុមសិទ្ធិពលរដ្ឋ អ្នកតសូ៊មតិសបរា្់រជនរងណបគ្ះឧ
បកិដ្ឋកមមា អាជាញា ធរអនុវត្ចបា្់រ និងមនន្ើថា្ន ក់មូលោ្ឋ នទំាងអស់សុទ្ធដតជំទាស់នឹងសំណណើ ប្រជា
មតិ 25។ 

សំណណើ ប្រ.មតិ 25 គ្មា នយុតិ្ធម៌ណ�ើយ 

ការណមើលប្រវតិ្រ្ូរតាមកំុព្ូទ័ររ្រស់សំណណើ ប្រ.មតិ 25បាន្រង្ហា ញឲ្ណ�ើញថាណរសីណអើងប្រឆំា
ងនឹងជនជាតិភា្រតិច និងអ្នកដដលមកពើតំ្រន់ជិតោង ដដលប្រមូលផំុ្ណៅណោយជនអណន្ា្រ្
រណវសន៍ និងពលរដ្ឋរានបបាក់ចំណូលទា្រ ហេតុដូហ្នេះហេើយបានជាក្ រុមសិទ្ិពលរដ្ឋដូ្ជា 
NAACP និងឡាទើនរមួ ហបាេះហ ន្ តបដិហសធសំហ�ើ កបជាមតិ 25។ 

សំណណើ ប្រ.មតិ 25 គ្មា នសុវត្ិភាពណ�ើយ 

បបាក់ធានា្ឺរជាសិទ្ធិរដ្ឋធមមានុញ្ញដ៏សំោន់មួយ ណ�ើយធានាថាចុងណចាទណពញចិត្នឹង
លក្ខខណ្ឌ ននការណោះដលងពើពន្ធនាគ្ររ្រស់ពួកណ្រ ណ�ើយ្រង្ហា ញខួ្នណៅសវនាការ 
និងឲ្ពួកណ្រទទួលខុសបតរូវ ប្រសិនណ្រើពួកណ្រមិន្រង្ហា ញខួ្ន។ ការដកពិណរាធន៍ថមាើៗរ្រស់រដ្ឋ 
California ជាមួយនឹង “ការគ្មា នបបាក់ធានា” អំ�ុងណពលរាតតបាតននវរីសុកូរ ៉ណូា្ឺរជាម�ន្

រាយ ដដលរានចុងណចាទជាណបចើនបតរូវបានចា្់រខួ្ន ណោះដលង និងចា្់រខួ្នម្ដងណទៀតជាណបចើនណលើ
កណបចើនរារក្នុងមួយនថងៃ។ សំណណើ ប្រ.មតិ 25 នឹងណធវើឲ្គ្មា នបបាក់ធានាជាអចិននន្យ៍ ហេតុដូហ្នេះ
ហេើយបានជាអាជាញា ធរអនុវត្ត្បាប់ និងក្ រុមសិទ្ិជនរងហករេះ មិនរំកទសំហ�ើ កបជាមតិ 25។ 

សំណណើ ប្រ.មតិ 25 រានចំណាយណបចើន 

សំណណើ ប្រ.មតិ 25 នឹងតបមរូវឲ្រានសវនការតុលាការ្រដនម្ណដើម ើ្ប្រ្រសង្កត់ណៅណលើណស
ចក្ដើសណបមចណោយកំុព្ូទ័រដដល្រង្កឲ្រានការពនយារណពល្រដនម្ណៅក្នុងតុលាការដដល្រ
ញ្ើកិច្ចការណៅកកមិនទាន់ណធវើណ�ើយណនាះ។ ខណៈដដលទើបក រុង និងណោនធើទំាងឡាយប្រឈ
មនឹងកងវះោតថវកិាជាប្រវតិ្រាបស ្និងការកាត់្ំរផ្្ញនូវណសវាសំោន់ៗជាណបចើនណនាះ 
សំណណើ ប្រជាមតិ 25 នឹងណធវើឲ្រោ្ឋ ភិបាលថា្ន ក់មូលោ្ឋ ន និងរដ្ឋ California បតរូវចំណាយរា
្់ររយលានដុល្ារដថមណទៀតក្នុងមួយឆា្នំ  ណដើម ើ្ករាង និងប្រ្់រប្រងការោិល័យធិ្រណតយ្ថមាើ
មួយ—ហេតុដូហ្នេះហេើយបានមនន្តើថ្ន ្់មូលដ្្ឋ ន និងអន្តសូ៊មតិសករាប់អន្បង់ពន្មិនរំកទ
សំហ�ើ កបជាមតិ 25។ 

ណបាះណឆា្ន ត្រដិណសធសំណណើ ប្រ.មតិ 25! 

ALICE HUFFMAN ប្រធាន
California State Conference of the NAACP 

CHRISTINE WARD នាយកប្រតិ្រតិ្ 
Crime Victims Alliance 

JOE COTO ប្រធាន 
United Latinos Vote

ឥ�ូវណនះ្ឺរជាណពលណវលាដដលបតរូវជំនួសប្រព័ន្ធ្រង់បបាក់ធានារ្រស់រដ្ឋ California ណោយ
ប្រព័ន្ធមួយដដលដផអែកណលើសុវត្ិភាព និងយុតិ្ធម៌។ 

្រញ្ច្់រការ្រង់បបាក់ធានា។ ណបាះណឆា្ន តគំ្បទសំណណើ ប្រជាមតិ 25 ណដើម ើ្ប្រព័ន្ធដដលរានសុវត្ិ
ភាពជាងមុន យុតិ្ធម៌ជាងមុន និងចំណាយតិចជាងមុន។ 

បបាក់ធានាគ្មា នយុតិ្ធម៌ណ�ើយ៖ 
ស្ិតណបកាមប្រព័ន្ធបបាក់ធានា្រច្ចុ្រ្ន្ន ប្រសិនណ្រើអ្នករានលទ្ធភាព្រង់បបាក់ធានា អ្នកនឹងរាន
ណសរភីាពរ�ូតដល់ណពលសវនាការរ្រស់អ្នក។ ប្រសិនណ្រើអ្នកគ្មា នលទ្ធភាព្រង់បបាក់ធានាណទ
ណនាះ អ្នកបតរូវដតរា្ន ក់ណៅក្នុងពន្ធនាគ្រ។ ដូណច្នះ អ្នករានអាចរានណសរភីាព សូម ើ្ដតណៅណពលរ
ងការណចាទប្រកាន់ពើ្រទណលមាើស�ិងសាធងៃន់ធងៃរក៏ណោយ ចំដណកជនបកើបកបតរូវជា្់រពន្ធនាគ្រ
សូម ើ្ដតណៅណពលគ្មា នកំ�ុស ឬរងការណចាទប្រកាន់ពើ្រទណលមាើសអ�ិងសាកបមិតទា្រក៏ណោយ។ 
បបាក់ធានាពំុណធវើឲ្ណយើងរានសុវត្ិភាពជាងមុនណ�ើយ ណ�ើយវា្រណា្ដ លឲ្រានភាពអយុតិ្ធ
ម៌ទំាងបស រុង។ 

បគ្ន់ដតជាឧទា�រណ៍មួយ្ុ៉រណណាណ ះ ពលរដ្ឋវយ័ចំណាស់រា្ន ក់ណ ម្ា ះ Kenneth Humphrey 
បតរូវបានណចាទប្រកាន់ពើ្រទលួចបបាក់ $5 និងទឹកអ្់រមួយដ្រ។ គ្ត់បតរូវបាន្រង្ខំឲ្រង់ចំាណៅក្នុង
ពន្ធនាគ្រជិតមួយឆា្នំ មុននថងៃណ�ើងតុលាការរ្រស់គ្ត់ មិនដមនណោយរារដតគ្ត់ជាមនុស្សណបគ្ះ
ថា្ន ក់ណ�ើយ ្ុ៉រដន្្ឺរណោយរារដតគ្ត់ពំុអាច្រង់បបាក់ធានាបាន។ តុលាការឧទ្ធរណ៍រដ្ឋ California 
បានណចញរាលបកមសណបមចថាណលាក Humphrey បតរូវ “ជា្់រពន្ធនាគ្រណោយរារដតភាពបកើបក
ដតមយា៉ាង្រត់។” ជាអកុសល រានណរឿងរាវ៉ដ្រ្រណនះរា្់រពាន់ណរឿង។ 

បបាក់ធានាគ្មា នសុវត្ិភាពណ�ើយ៖ 
សំណណើ ប្រជាមតិ 25 រានន័យថា ណសចក្ដើសណបមចនឹងបតរូវដផអែកណៅណលើហានិភ័យចំណពាះ
សុវត្ិភាពរ្រស់ណយើង ពំុដមនសមតភ្ាពរ្រស់្ុរ្រ្គលណារា្ន ក់ក្នុងការ្រង់បបាក់ណ�ើយ។ 
ណៅបកមនឹងកំណត់ថាណតើជនណារា្ន ក់អាច្រង្កហានិភ័យននការប្របពឹត្្រទណលមាើសថមាើៗ 
ឬរត់ណ្រចខួ្នឫណទ ណៅណពលសណបមចថាណតើជនណារា្ន ក់នឹងបតរូវកាត់ណសចក្ដើមុន—ណសចក្ដើសបម
ចនឹងមិនបតរូវបានណធវើណ�ើងណោយដផអែកណៅណលើទំ�ំននកា្ូរ្រលុយរ្រស់ជនណនាះណ�ើយ។ 

សំណណើ ប្រជាមតិ 25 ណធវើឲ្ស�្រមន៍រ្រស់ណយើងរានសុវត្ិភាពជាងមុន ណោយធានាថារាន
ការ្របម រុងទុកទើកដន្ងក្នុងពន្ធនាគ្រសបរា្់រជនដដលពិតជាប្រក្រណោយណបគ្ះថា្ន ក់ 
ណ�ើយមិន្ួររបតរូវបានណោះដលងណ�ើយ ជំនួសឲ្ជនបកើបក។ 

បបាក់ធានារានការចំណាយណបចើន៖ 
សំណណើ ប្រជាមតិ 25 នឹងសន្ំសសំនចជូនអ្នក្រង់ពន្ធរា្់រសិ្រលានដុល្ារក្នុងមួយឆា្នំ ។ ណបកាម
ប្រព័ន្ធ្រច្ចុ្រ្ន្នណនះ ពលរដ្ឋ California ប្ររាណ 46,000 នាក់ កំពុងរង់ចំាសវនាការ 
ឬការកាត់ណទាសណៅក្នុងពន្ធនាគ្រក្នុងមូលោ្ឋ ន ពើណបពាះពួកណ្រគ្មា នលទ្ធភាព្រង់បបាក់ធានា
បាន ដដលោក់្រនុ្កចំណាយណលើអ្នក្រង់ពន្ធ $5 លានជាណរៀងរាល់នថងៃ។ 

ណតាះណយើង្រញ្ច្់របបាក់ធានា។ ណបាះណឆា្ន តគំ្បទសំណណើ ប្រជាមតិ 25 ណដើម ើ្ប្រព័ន្ធមួយដដល
រានសុវត្ិភាពជាងមុន រានយុតិ្ធម៌ជាងមុន ចំណាយតិចជាងមុន។ 

មនុស្សគ្មា នកំ�ុសរងការឈឺចា្់រ៖ 
ប្រព័ន្ធបបាក់ធានា អាច្រង្ខំឲ្ជនគ្មា នកំ�ុសរារភាពណទាសកំ�ុសចំណពាះ្រទណលមាើស
ដដលពួកណ្រមិនបានប្របពឹត្។ 

ណៅណពលជនគ្មា នកំ�ុសគ្មា នលទ្ធភាព្រង់បបាក់ដដលមិនអាចដកយកវញិបានចំនួន 
$5,000 ឬណបចើនជាងណនះណៅឲ្បក រុម�ុ៊ន្័រណណកម្ចើធានា ្ុ៉រដន្ក៏គ្មា នលទ្ធភាពស្ិតណៅក្នុង
ពន្ធនាគ្រ ដដល្រង្កហានិភ័យដល់មុខរ្ររ ឬផ្ះសដម្ងរ្រស់ពួកណ្រ ខណៈណពលដដលពួកណ្រ
កំពុងរង់ចំាសវនាការរ្រស់ពួកណ្រ ពលរដ្ឋខ្ះនឹងរារភាពណទាសកំ�ុស ដដល្រណា្ដ លឲ្រាន
កំណត់បតា្រទណលមាើសជាអចិននន្យ៍។ ណៅក្នុងពន្ធនាគ្រ មនុស្សភា្រណបចើននឹងទទួលបាន
ការដថទំាសុខភាពផូ្វចិត្តិចតួច ឬគ្មា នទាល់ដតណរាះ ការោក់ក្នុងពន្ធនាគ្រនឹងណធវើឲ្រ្ាន
ភាពរានបរា្់ររ្រស់ពួកណ្រកាន់ដតោ៉្់រយឺនដថមណទៀត។ 

ការណបាះណឆា្ន តគំ្បទជួយធានាឲ្ជនគ្មា នកំ�ុសដលងបតរូវបាន្រង្ខំឲ្ក្ាយណៅជាអា្់រឱនណៅ
ក្នុងពន្ធនាគ្រ ឬរារភាពណទាសកំ�ុសចំណពាះ្រទណលមាើសដដលពួកណ្រពំុបានប្របពឹត្។ 

ណបាះណឆា្ន តគំ្បទសំណណើ ប្រជាមតិ 25។ 

ឧសសា�កមមាបបាក់ធានាជញ្ក់្មណ្រមិនខវល់អំពើស�្រមន៍រ្រស់ណយើងណ�ើយ៖ 
្ុ៉រដន្សូមកំុរពឹំងថាឧសសា�កមមាបបាក់ធានាណៅណសងៃៀមរាងៃ ត់ឲ្ណរាះ។ វា្ឺរជាឧសសា�កមមាដសវង
រកបបាក់ចំណណញ $2 ពាន់លានដុល្ារ ដដលដឹកនំាណោយរាជើវកមមាធានារា្់៉ររង្័រណណកម្ចើធា
នាជញ្ក់្មដដលរានបានណលើខ្នងអ្នកបក។ សំណណើ ប្រជាមតិ 25 ្រញ្ច្់រប្រព័ន្ធគ្មា នយុតិ្ធ
ម៌ដដលណ្្ៀតយកចំណណញពើអ្នកគ្មា នការង្រណធវើ ដូណច្នះណ�ើយបានជាឧសសា�កមមាបបាក់ធានាកំ
ពុងដតចំណាយលុយរា្់រលានដុល្ារណដើម ើ្ប្រយុទ្ធប្រឆំាងនឹងវធិានការណនះ។ 

សុវត្ិភាព្ួររដតជាណគ្លការណ៍ដណនំារ្រស់ណយើង មិនដមនទំ�ំននកា្ូរ្រលុយរ្រស់ជនណា
រា្ន ក់ណ�ើយ។ 

ណបាះណឆា្ន តគំ្បទសំណណើ ប្រជាមតិ 25។ 

www.YesOnCAProp25.com 

LENORE ANDERSON ប្រធាន 
ពលរដ្ឋ California ណដើម ើ្សុវត្ិភាព និងយុតិ្ធម៌ 

DIANA BECTON ណមធាវបីស រុកណោនធើ CONTRA COSTA 

HEIDI L. STRUNK ប្រធាន
Mental Health America of California
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ការប្វើតបជាម្ចិបំោះចបាប់ដែលបានជនំសួតបាកធ់ានាបោយតបពន័ ្ធមយួ  
បោយដផអែកបលើសវុ្ ្ភិាពសាធារណៈ  

នងិហានភិយ័ននការបហាះប�ើរ ។

សបំណើ

25
★  អំណះអំណាងជំទាស់នឹងសំណណើ ទ្រជាមត ិ25  ★

★  ការណ្លើយ្រដិណសធនឹងអំណះអំណាងទ្រឆំាងសំណណើ ទ្រជាមត ិ25  ★

បបាក់ធានា្ឺរជាប្រព័ន្ធមួយដដលណរសីណអើង និងមិន្ួររឲ្ណជឿជាក់។ 

ជួយណយើងខញាុំក្នុងការ្រញ្ច្់រវា។ ណបាះណឆា្ន តគំ្បទសំណណើ ប្រជាមតិ 25 ។ 

្រច្ចុ្រ្ន្នណនះ អ្នករានអាច្រង់បបាក់ធានា និងណចញពើពន្ធនាគ្រ មិនថា្រទណលមាើសដដល
បានណចាទប្រកាន់ណនាះរាន�ិងសាកបមិតណាណ�ើយ។ បបាក់ធានាមិនណសមាើភាពគ្្ន  
និងគ្មា នយុតិ្ធម៌ណ�ើយ។ 

ណ�តុអវើបានជាជនបកើបក្ួររដតបតរូវបានកាត់ណទាសឲ្ណៅក្នុងពន្ធនាគ្រណោយរារ្រទមជ្មិអ
�ិងសា ចំដណកអ្នករានអាចរចួខួ្នបាន ឬក៏ណោយរារដតពួកណ្រគ្មា នលទ្ធភាព្រង់បបាក់ធានា
បាន? ពួកណ្រមិន្ួររអញ្ចឹងដ្រ្រណនាះណទ។ បបាក់ធានាបគ្ន់ដតជា “សិទ្ធិ” មួយសបរា្់រអ្នកដដ
លរានលទ្ធភាពអាច្រង់វាបាន្ុ៉រណណាណ ះ។ ពួកណ្រមិនអាចទទួលបានបបាក់ធានារ្រស់ពួកណ្រវិ
ញណ�ើយ ប្រសិនណ្រើពួកណ្រគ្មា នកំ�ុស ឬ្រទណចាទប្រកាន់បតរូវបានទរ្ាក់ណចាល។ 

ឧសសា�កមមាបបាក់ធានាោ្ន តធំ រមួរានដូចជាបក រុម�ុ៊ន Bankers Insurance Company 
និង Lexington National Insurance Corporation កំពុងដតចំណាយបបាក់រា្់រពាន់លា
នដុល្ារណដើម ើ្ការពារបបាក់ចំណណញរ្រស់ពួកណ្រ និងរកសាទុកប្រព័ន្ធដដលខូច និងរាន
ការណរសីណអើង។ ពួកណ្រប្រឆំាងនឹងសំណណើ ប្រជាមតិ 25 ណោយរារដតភាពណលាភលន់។ អ្នកអា
ចណមើលណ�ើញរណ្រៀ្រដដលពួកណ្រឧ្រតម្្ភដល់យុទ្ធនាការប្រឆំាងរ្រស់ពួកណ្រតាមរយៈ  
http://cal-access.sos.ca.gov/Campaign/Measures។ 

សំណណើ ប្រ.មតិ 25 ជំនួសបបាក់ធានាណោយប្រព័ន្ធមួយ ដដលណៅបកមណធវើការសណបមចចិត្
ណោយដផអែកណលើសុវត្ិភាព។ វធិើណោះបរាយ្រញ្ហា តាមកំុព្ូទ័រមិនណធវើណសចក្ដើសណបមចណ�ើយ 
ណៅបកមជាអ្នកណធវើ។ 

ណោងតាមបក រុមប្ឹរកសាយុតិ្ធម៌រដ្ឋ California សំណណើ ប្រជាមតិ25 “នឹងប្រមូលព័ត៌រាន  
ណ�ើយផ្ដល់របាយការណ៍ណដើម ើ្ជួយដល់ណៅបកមក្នុងការសណបមចណសចក្ដើអំពើថាណតើចុងណចាទរាន
ហានិភ័យចំណពាះរាធារណជន ឬទំនងជានឹងវលិបត�្់រមកកាន់តុលាការវញិដដរឬណទ ប្រសិ
នណ្រើពួកណ្របតរូវបានណោះដលងមុនសវនាការ។” 

សំណណើ ប្រ.មតិ 25 ក៏្រដនម្នូវតរ្ាភាព និងការពិនិត្ណ�ើងវញិជារាធារណៈផងដដរ 
ណដើម ើ្លុ្រ្ំរបាត់ភាពលណមអែៀង និងភាពខុសគ្្ន ដផ្នកជាតិរាសន៍។ 

សំណណើ ប្រ.មតិ 25 គ្មា នអវើមួយដដលបតរូវណធវើជាមួយនឹង “ការគ្មា នបបាក់ធានា” ដដលជា
ការណ្្ើយត្រដផ្នកសុោភិបាលរាធារណៈ្រណណា្ដ ះអាសន្នចំណពាះ COVID-19 ណ�ើយ។ 

ណដើម ើ្កំដណទបមង់យុតិ្ធម៌សង្គមពិតបបាកដ—ណៅទើ្រញ្ច្់រ—សូមជួយផ្្ស់្រ្ដូរប្រព័ន្ធណនះ
ណចញណោយណបាះណឆា្ន តគំ្បទសំណណើ ប្រជាមតិ 25។ 

ណតាះណយើង្រញ្ច្់របបាក់ធានាដតម្ដង និងសបរា្់រណយើងទំាងអស់គ្្ន ! 
STEVEN BRADFORD អនុប្រធាន
កិច្ចប្រជំុជនជាតិដស្កណ ម្ា ស្ដើពើនើតិ្រញ្ញតិ្រដ្ឋ California 
LESLI CALDWELL ប្រធានការពារក្ដើរាធារណៈប្រចំាណោនធើ បានចូលនិវត្ន៍ 
JESSICA BARTHOLOW អ្នកតសូ៊មតិណគ្លនណោបាយ
Western Center on Law & Poverty

សំណណើ ប្រ.មតិ 25 លុ្រ្ំរបាត់នូវសិទ្ធិោក់បបាក់ធានាសបរា្់រពលរដ្ឋ CALIFORNIA ប្រ្់ររ្ូរ

ប្រព័ន្ធយុតិ្ធម៌រដ្ឋ Californiaធានាថា ជនជា្់រណចាទពើ្រទណលមាើសអ�ិងសារា
នជណបមើសធានាសុវត្ិភាពការណោះដលងរ្រស់ពួកណ្រណោយការោក់បបាក់ធានា 

ឬណោយដើការ្រស់ណៅបកមមួយរ្ូរ។ ្ុ៉រដន្សំណណើ ប្រ.មតិ 25 ជំនួសសិទ្ធិណនះណោយប្រព័ន្ធសវ័
យប្រវតិ្ននមូ៉ដដលទស្សន៍ទាយ្រណង្កើតណោយកំុព្ូទ័រណៅណលើវធិើណោះបរាយ្រញ្ហា តាម្រណិត
វទិយា ដដលប្រ្់រប្រងណោយណោនធើចំនួន 58 ខុសៗគ្្ន ។ សូមអានមូលណ�តុដដលអ្នកដឹកនំា
សិទ្ធិពលរដ្ឋ អាជាញា ធរអនុវត្ចបា្់រ បក រុមសិទ្ធិជនរងណបគ្ះ និងមនន្ើណោនធើមិនគំ្បទសំណណើ ប្រ
ជាមតិ 25។ 

បក រុមសិទ្ធិពលរដ្ឋបពរានថា៖ សំណណើ ប្រ.មតិ 25 កាន់ដតលណមអែៀងចំណពាះជនជាតិភា្រតិច 

និងជនបកើបក

សំណណើ ប្រ.មតិ 25 ្រង្ខំឲ្ប្រព័ន្ធណោះបរាយ្រញ្ហា តាមកំុព្ូទ័រណធវើណសចក្ដើសណបមចយុតិ្ធម៌អំពើ
្រទណលមាើសសំោន់ៗ។ បក រុមសិទ្ធិពលរដ្ឋដូចជា NAACP ប្រឆំាងនឹងសំណណើ ប្រជាមតិ 25 ពើ
ណបពាះវានឹង្រណង្កើតឲ្រានលទ្ធផលកាន់ដតលណមអែៀងចំណពាះពលរដ្ឋដស្កណ ម្ា  និងពលរដ្ឋដដលម
កពើតំ្រន់មិនសូវរានអតប្្រណោជន៍ដផ្នកណសដ្ឋកិច្ច។ 

• “សំណណើ ប្រ.មតិ 25 នឹងកាន់ដតណរសីណអើងចំណពាះជនជាតិអាណមរកិណដើមកំណណើ តអាប�វិក 

ឡាទើន និងជនជាតិភា្រតិចដនទណទៀត។ មូ៉ដដលកំុព្ូទ័រអាចនឹងលអែសបរា្់រការដណនំា្រទចម្
ណរៀង និងដខ្សភាពយន្ ្ុ៉រដន្ការណប្រើវធិើបរាវបជាវប្រវតិ្រ្ូរទំាងណនះក្នុងការសណបមចថាណតើនរណា
ខ្ះបតរូវបានណោះដលងពើពន្ធនាគ្រ ឬនរណាខ្ះទទួលបានបបាក់កម្ចើ បតរូវបាន្រង្ហា ញឲ្ណ�ើញ
ថា្រង្កការឈឺចា្់រចំណពាះស�្រមន៍ពណ៌សម្ុរ។”—Alice Huffman កបធាន សន្និសើទរដ្ឋ 
California នន NAACP 

សំណណើ ប្រ.មតិ 25៖ ណធវើឲ្ស�្រមន៍កាន់ដតគ្មា នសុវត្ិភាព

ការដកពិណរាធន៍រ្រស់រដ្ឋ Californiaជាមួយនឹង “ការគ្មា នបបាក់ធានា” អំ�ុងណពលរាត
តបាតននវរីសុកូរ ៉ណូាផ្ល់លទ្ធផលដ៏ម�ន្រាយ ណោយរារចុងណចាទជាណបចើនបតរូវបានចា្់រ
ខួ្ន—ណោះដលងម្ដងណទៀតណៅតាមដងផូ្វ និងប្របពឹត្្រទណលមាើសថមាើៗក្នុងរយៈណពលដត្ុ៉រនាមា ន
ណរ៉ាង—និង្រន្ា្់រមកចា្់រខួ្នម្ដងណទៀតណៅនថងៃដដដលណនាះ។ សំណណើ ប្រ.មតិ 25 នឹងណធវើឲ្ 
“ការគ្មា នបបាក់ធានា” ក្ាយជាអចិននន្យ៍ ណ�តុដូណច្នះណ�ើយបានជាអាជាញា ធរអនុវត្ចបា្់រទូទំា
ងរដ្ឋប្រឆំាងនឹងវា។ 

• “សំណណើ ប្រ.មតិ 25 នឹង្រង្កណបគ្ះថា្ន ក់ដល់សុវត្ិភាពរាធារណៈ ណ�ើយណធវើឲ្វាកាន់ដតលំ
បាកដថមណទៀតសបរា្់រដផ្នក្ូ៉រលើស និងន្ររបាលក្នុងការណធវើការង្ររ្រស់ណយើង។” 

—Chad Bianco នគរបាលហោនធើ Riverside 

សំណណើ ប្រ.មតិ 25៖ ្រដិណសធយុតិ្ធម៌
ប្រព័ន្ធ្រច្ចុ្រ្ន្នរ្រស់រដ្ឋ California ផ្ដល់ជូនយុតិ្ធម៌ណោយធានាថាជនជា្់រណចាទពើ្រទ
ណលមាើសនឹង្រង្ហា ញខួ្នណៅសវនាការ និងឲ្ចុងណចាទទទួលខុសបតរូវចំណពាះទណងវើរ្រស់ខួ្ន 
ប្រសិនណ្រើពួកណ្រមិន្រង្ហា ញខួ្ន។ 

• “សំណណើ ប្រ.មតិ 25 ្ំរផ្្ញឧ្រករណ៍ដ៏លអែមួយដដលស�្រមន៍រ្រស់ណយើងរានណដើម ើ្ណធវើ
ឲ្បបាកដថាចុងណចាទនឹង្រង្ហា ញខួ្ន ណ�ើយប្រឈមនឹងនថងៃរ្រស់ពួកណ្រណៅឯតុលាការ។” 
—Christine Ward នាយ្កបតិបត្តិ សម្ព័ន្ជនរងហករេះហដ្យឧក្ិដ្ឋ្ម្ម 
សំណណើ ប្រ.មតិ 25៖ ណធវើឲ្អ្នក្រង់ពន្ធបតរូវចំណាយរា្់ររយលានដុល្ារក្នុងមួយឆា្នំ
សំណណើ ប្រ.មតិ 25 ្រង្ខំឲ្ណោនធើបតរូវ្រណង្កើតនូវការោិល័យធិ្រណតយ្ថមាើមួយ ណដើម ើ្កំ
ណត់ថាណតើនរណាបតរូវបានណោះដលង និងមិនបតរូវបានណោះដលងណពលរង់ចំាសវនការ។ 
អាណតិ្រដ្ឋថមាើណនះ នឹងណធវើឲ្អ្នក្រង់ពន្ធបតរូវចំណាយរា្់ររយលានដុល្ារក្នុងការអនុវត្ណៅណពល
ដដលថវកិារ្រស់រដ្ឋ និងណោនធើកំពុងប្រឈមនឹងការកាត់ថវកិាជាប្រវតិ្រាបសណ្ោយរារដតវី
រសុកូរ ៉ណូាណ�ើយណនាះ។ 

• “សំណណើ ប្រ.មតិ 25 នឹងណធវើឲ្រោ្ឋ ភិបាលថា្ន ក់រដ្ឋ និងថា្ន ក់មូលោ្ឋ នបតរូវចំណាយណបចើនរ
យលានដុល្ារក្នុងមួយឆា្នំ ។ កត្ាណនះនឹង្រង្ខំឲ្ណយើងបតរូវកាត់ណសវាកមមារាធារណៈសំោន់ៗ 
ឬដំណ�ើងពន្ធ ដដលជាអវើដដលស�្រមន៍មូលោ្ឋ នរ្រស់ណយើងរានលទ្ធភាព្រង់ក្នុងណពល្រច្ចុ្រ្ន្នណនះ។”—Sue Frost អន្កតរួតពិនិត្យហោនធើ Sacramento 
សំណណើ ប្រ.មតិ 25៖ ោក់្រនុ្ក្រដនម្ណៅណលើតុលាការដដលរានករណើ ណបចើន�ួសណពកណៅ
ណ�ើយណនាះ 
សំណណើ ប្រ.មតិ 25 ជំនួសប្រព័ន្ធបបាក់ធានាដដលរានដំណណើ រការលអែដដលអ្នក្រង់ពន្ធណស្ើរដត
មិនចំាបាច់ចំណាយណោយប្រព័ន្ធថមាើមួយ ដដលតបមរូវឲ្រានសវនាការតុលាការ្រដនម្ណដើម ើ្ប្រ
្រសង្កត់ណៅណលើណសចក្ដើសណបមចណោយកំុព្ូទ័រដដល្រង្កឲ្រានការពនយារណពលរតឹដតយូរណៅក្នុង
ប្រព័ន្ធយុតិ្ធម៌រាន្រញ្ើកិច្ចការកកសះ្រ្រស់ណយើង។ 

• “បសនមថា ្រ្ដើប្រពន្ធ កូនប្រ រុស កូនបសើ ឬមិត្ភក្ដិជិតស្និទ្ធណារា្ន ក់ជា្់រពន្ធនាគ្រណោយ
រារដតកំុព្ូទ័រ និងការោិល័យធិ្រណតយ្ ជំនួសឲ្ការរានជណបមើសភ្ាមៗក្នុងការណចញពើពន្ធ
នាគ្រណោយោក់បបាក់ធានា ឬសមតភ្ាពក្នុងការនិោយណោយផ្្ល់ជាមួយនឹងណៅបកម។” 
—Quentin L. Kopp ហៅក្ម្ូលនិវត្តន៍ននតុលាការ្ំពូលរដ្ឋCalifornia 
ណបាះណឆា្ន តប្រឆំាងសំណណើ ប្រ.មតិ 25! 

ALICE HUFFMAN ប្រធាន
សន្និសើទរដ្ឋ California ននNAACP 

CHRISTINE WARD នាយកប្រតិ្រតិ្ 
សម័្ន្ធជនរងណបគ្ះណោយឧបកិដ្ឋកមមា
QUENTIN L. KOPP ណៅបកមចូលនិវត្ន៍ននតុលាការកំពូលរដ្ឋ CALIFORNIA


