
មណ្ឌ លបោះប ន្ោ តប�ើកទ្វា រពើប ោ៉ ង 7:00 ពពរឹករហូតដល់ប ោ៉ ង 8:00 យ�់បៅថ ង្ៃបោះប ន្ោ ត!

★  ★  ★  ★  ★  មគ្គុទ្សក៍ទោងព័ត៌មានរហ័ស  ★  ★  ★  ★  ★

ការបោះប ន្ោ តសាកលរដ្ឋ California
ថ្ ងៃអង្គា រ ទ ី3 ខែ វចិ ្ឆិកា ្ នោំ  2020

េ�ះេឆា� តេដាយសុវត�ិភាពេ�រដ�

បេចក្ើ ជូន ដំណរឹ ង ពិបេេ

• មណ្ឌ លបោះប ន្ោ តប�ើកទ្វា រពើប ោ៉ ង 7:00 ពពរឹករហូតដល់ប ោ៉ ង  
8:00 យ�់បៅថ ង្ៃបោះប ន្ោ ត!

• ការណណនំាអំពើរប�ៀ�បោះប ន្ោ តអាចប្នោើ្ំុពើ�ុគ្គលិក ស្ថា នើយ៍បោះប ន្ោ តឬ 
៉នបៅកនោុងឯកស្រព័ត៌៉នអនោកបោះប ន្ោ តបោនធើរ�្់អនោក ។

• អនោកបោះប ន្ោ ត្្ើអាចនរឹងពតរូវប្នោើឱ្យផ្ដល់ព័ត៌៉ន ឬឯកស្របផសេងប�ៀតព្�
បៅតាមចោ�់្ហព័ន្ធ។ អនោក៉ន ្ិ�្ធិបោះ្ន្រឹកប ន្ោ ត �ប ្្ដ ះអា្ននោ
បទ្ះ�ើអនោកមិនោនផ្ដល់ឯកស្រក៏បោយ ។

• ៉នណតអនោកបោះប ន្ោ តណដល៉នលក្ខណៈ្ម�តិ្ពគ�់ពរាន់�ោុណ្ះណដល 
អាចបោះប ន្ោ តោន ។

• ការ�ោះពាល់បៅដល់ឧ�ករណ៍បោះប ន្ោ តគឺជា�បងវាើខុ្ចោ�់ ។

ដកយកមគ្គុបេេ ក៍  
បោងបនះបចញ 
បហើយដាក់វា តាមខ្លួន 
អនោកបៅកាន់កនន្ង បោះប ន្ោ ត!
មគ្គុប�្ក៍ បោងតាមខ្លួនបនះ 
៉ន ប្ចក្ើ្បង្ខ� និង ព័ត៌៉ន 
�ំនាក់�ំនង្ព៉�់្ំបណើ រដ្ឋនើមលួយៗ 
ណដលនរឹងបលចប�ើងបៅបលើ ្ន្រឹកប ន្ោ ត 
ថ ង្ៃ�ើ 3 ណខវចិ្ិកា ន្ោំ  2020។
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មគ្គុទ្ ទេសកទ៍ោងរហស័
េំបណើ អនគុញ្ញាតឲ្យប័ណ ្ណបំណគុ លយកទៅបន្តការស្រាវស្រាវអំពទីកាសិកាទ�ីម ។ 

បញ ញាត្តផិ ្តតួចទផ្តីម ៖ 14
សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់ៅស�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយហត្ថស�ខាទាមទារ
អនុញ្ញា តឲ្យ៉នមូល�័ពតកាតពវាកិច្ចរដ្ឋ�ូបៅ ចំនលួន $5.5 ពាន់លាន់ ្ព៉�់៖ 
ការពស្វពជាវអំពើបកា្ិកាបដើម និងការពស្វពជាវបវជ្ជស្ព្ដ្ថ�ប�ៀត 
រា�់�ញ្ចូលទំ្ងការ�ណុ្ះ�្្ល ការកស្ងមនទេើរពស្វពជាវ និងការចំ្យោងរដ្ឋោលណដលពា
ក់ព័ន្ធ ។ រកសា�ុក្វកិាចំនលួន $1.5 ពាន់លាន្ព៉�់ជមងៃឺខលួរកបាល។ �ពម រុង្វកិារមូលនិធិ�ូបៅ្ម្
រា�់្ងប្វាកម�័្ណ្�ំណុលពោក់កម្ចើ ។ ពពងើកកមវ្ធិើនានា។ ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ៖ ការចំ
្យរ�្់រដ្ឋោនបកើនប�ើងបដើម ើ្�ូទ្ត់�័ណ្�ំណុលនានាណដលោនោោ ន់ស្្ន៉នព�ណហល 
$260 លានកនោុងមលួយ ន្ោំ  កនោុងរយៈបពលជាង 30 ន្ោំ ោងមុខ ។

ខាងគំាព� ្ំបណើ  14 
ផ្ដល់មូលនិធិ្ព៉�់ ការ 

អភិវឌ្ឍ�ណនថាមបលើការពយាោលនិងថ្នោំ ្ព៉�់ ជំងឺរា៉ាំ
ថរ ៉ាគំរាមកំណហងដល់អាយុជើវតិដូចជាជំងឺ មហារកីជំ
ងឺោត់�ង់ការចង់ចំាជំងឺប�ះដូង ជំងឺ�រឹកបនាមណផអែម 
ជំងឺផាគើន្ុន ជំងឺ តពមងបនាម។ 
�ន្នូវរ�កគំបហើញ បវជ្ជស្ព្ ចំ្នលួន 2,900 �បងកើ
នការចូលបព�ើពោ្់និងល�្ធភាព��លួលោន្ព៉
�់អនោកជំងឺជំរញុប្ដ្ឋកិច្ច រដ្ឋ California ធានាភា
ព��លួលខុ្ពតរូវណដលមឺុង ោ៉ ត់។ បវជ្ជ�ណ្ឌិ តអនោកវ�ិ្
ោស្ព្ ព្ានរង្វា ន់ណូណ�ល អង្គការត្ូ៊មតិ
ឈានមុខ្ព៉�់អនោកជំងឺ ជាង 70   អង្គការ 
ជំរញុ ឲ្យបោះប ន្ោ តរំាព�បលើ្ ំបណើ  14។

សេចក្ដីេអំា្

ប�ិប្ធការបោះប ន្ោ តជំទ្្់ នរឹង 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ រដ្និអា

ចលក់�័ណក ម្ចើកាតពវាកិច្ច�ូបៅ $5.5  ពាន់ 
លាន់ដុល្ារ ជា�ឋម្ព៉�់ការ ពស្វពជាវ 
បលើបកា្ិកាបដើម និងការអភិវឌ្ឍការពយាោល
បវជ្ជស្ព្ ្្ ្ើ  បៅកនោងុរដ្ឋ California ប�។

គំាស្្ ការបោះប ន្ោ តរំាព�បលើ 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្ ៖ 

រដ្ឋអាចលក់�័ណ្កម្ចើ $5.5 ពាន់លាន  
បៅកនោងុ កាតពវាកិច្ច�ូបៅ ជា�ឋម្ព៉
�់ការពស្វពជាវបលើបកា្ិកាបដើម និង 
ការអភិវឌ្ឍការពយាោលបវជ្ជស្ព្ ្្ ្ើ  
បៅកនោងុ រដ្ឋ California។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សស្រាប់
ការរំាព�បលើ្ំបណើ  14: ពលរដ្ឋ 
California ្ព៉�់ ការពស្វពជាវ 
បកា្ិកាបដើម និងការ 
ពយាោលនិងថ្នោំ ពយាោល

P.O. Box 20368
Stanford, CA 94309
(888) 307-3550
YESon14@CAforCures.com
www.YESon14.com

ស្បឆំាង
John Seiler
P.O. Box 25683
Santa Ana, CA 92799
(714) 376-0109
writejohnseiler@gmail.com

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម

េំបណើ បទងកីនស្បភពមូលនិធិសស្រាប់រាលាទរៀនរបស់រ�្ឋ មហាវិ្ យាល័យសហគមន៍ 
និងទសវាកម្មរដ្្ឋ ភបិាលមូលដ្្ឋ ន ទដ្យផ្លា ស់ប្តូរការវាយតមមលាពន្ធរបស់ស្្ព្យសម្ប
ត្តពិាណិជ្ជកម្ម និងឧសសាហកម្ម ។ ការ ទផ្តីម ស្បរាសិ្្ធ ិវទិរាធន កម្ម រ�្ឋ ធម្មនគុញ ញា ។ 15

សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់ៅស�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយហត្ថស�ខាទាមទារ
យកពន្ធបលើព�ព្យ្ម្តិ្បោយណផអែកបលើតថម្�ើផសារ�ច្ចុ�្ននោ ជាជាងតថម្�ិញ ។ ផល 
�ោះពាល់ ស្របពើពន្ធ ៖ ដំប�ើងពន្ធព�ព្យ្ម្តិ្បលើអចលព�ព្យពាណិជ្ជកមទំ្្ងឡាយ្ 
ណដល៉នតថម្បលើ្ពើ $3 លាន បោយផ្ល់ឲ្យរោ្ឋ ភិោលមូលោ្ឋ ន 
និងស្លាបរៀននូវមូលនិធិ្្ើ ណដល៉ន�រឹកពោក់ពើ $6.5 ពាន់លាន បៅ $11.5 
ពាន់លាន ។

សេចក្ដីេអំា្

ប�ិប្ធការបោះប ន្ោ តជំទ្្់នរឹង 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ ពន្ធ ព�

ព្យ ម្តិ្បៅបលើព�ព្យ ម្តិ្ ពាណិជ្ជកម ្
នរឹង�ន្បៅដណដល។ រោ្ឋ ភិោលនិង ស្លា 
បរៀន កនោងុមូលោ្ឋ ន នរឹងមិន��លួលោន 
ការផ្ដល់្វកិា្្ើប�។

គំាស្្ ការបោះប ន្ោ តរំាព�បលើ 
វធិានការបនះ៉នន័យថ្៖ ពន្ធ 

ព�ព្យ ម្តិ្ បលើព�ព្យ ម្តិ្ពាណិជ្ជកម ្
ភាគបពចើនណដល៉នតថម្បលើ្ ពើ $3 លាន 
នរឹងបកើនប�ើង បដើម ើ្ផ្ដល់មូលនិធិ្្ើបៅដល់ 
រោ្ឋ ភិោល និងស្លាបរៀនកនោងុមូលោ្ឋ ន។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

ស្បឆំាង
ការជំទ្្់បលើ្ំបណើ  15—�ញ្ឈ�់ 

ការយកពន្ធព�ព្យ្ម្តិ្ កាន់ណតខ្ព្់ និង 
រកសា ្ំបណើ  13

(916) 538-0376
info@NOonProp15.org
www.NOonProp15.org

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម

ខាងបដិប្ធ ្ំបណើ ព�.មតិ 
15 គឺជាការ�បងកើន ពន្ធ 

ព�ព្យ ម្តិ្ $12.5 ពាន់លាន ណដល�បងកើន 
ការចំ្យបលើការរ្់បៅរ�្់បយើង និងបធវាើ 
ឲ្យអវាើៗ ណដល បយើង�ិញដូចជាអាហារបព�ង 
�រឹកបភ្ើងការណ្ទំ្កូនបពលថ ង្ៃ 
និងការណ្ទំ្្ុខភាពកាន់ណតថ្្ប�ើង។ 
្ំបណើ ព�.មតិ 15 
លុ�បចាលនូវការការពារអនោក�ង់ពន្ធ បៅកនោងុ 
្ំបណើ  13។ �ដិប្ធ្ំបណើ  15!

ខាងគំាព� ្ំបណើ ព�.មតិ 15 គឺ 
ជាកំណណ�ពមង់ពតរឹមពតរូវ 

និង៉នតុល្យភាព ណដល�ិ�ចបន្ាះព�បហាង 
ពន្ធព�ព្យ ម្តិ្ ណដលផ្ដល់ព�បោជន៍ដល់ 
ស្ជើវកម ្រ�្់អភិជនកាត់ពន្្ធ ព៉�់ 
អាជើវកមោ្នោ តតូច ការពារ ្៉ច ្់ផទេះ និង អនោកជលួ
លតពមរូវឲ្យ៉នត៉្ភាពបពញបលញ និង ទ្រ
យកមកវញិនូវ�រឹកពោក់រា�់ពាន់លាន 
ដុល្ារ្ព៉�់ស្លាបរៀននិង្ហគមន៍ 
កនោងុមូលោ្ឋ ន។ រំាព�បោយគិលានុ�្ោ្ឋ ក ពគរូ
�បពងៀន ្៉ច ្់អាជើវកមោ្នោ តតូចអនោកត្ូ៊មតិលំ
បៅោ្ឋ នតថម្្មរម្យនិង អង្គការ្ហគមន៍។

ខាងបដិប្ធ 
ជំទ្្់បលើ្ ំបណើ ព�.

មតិ 14។ នរឹង ្នយា�រឹកពោក់ 
$7.8 ពាន់លាន ណដលបយើងមិនអាច៉ន 
ល�្ធភាពកនោងុអំ�ុងបពលវ�ិតិ្ប្ដ្ឋកិច្ច និង 
្វកិាបនះ។ ផ្ដល់្វកិាដល់ភានោ ក់ង្ររដ្ឋ 
ណដល៉ន�ញ្ហា ព�ឈមណផនោកពគ�់ពគង និង 
ល�្ធផលមិនលអែបពកាយពើោនចំ្យពោក់ 
$3 ពាន់លានរ លួចបហើយបនាះ។ ការបោះ 
ពស្យ�ំណុលបៅកនោងុ្ំបណើ ព�.មតិ 14 អា
ច�បងកើន្ ្៉ព ធ្ព៉�់ពន្ធកាន់ណតខ្្ព ់ ឬ កា
រ�ញ្ឈ�់ការង្រចំបពាះគិលានុ�្ោ្ឋ ក 
អនោក្ប្ង្្គ ះ�ឋម និង�ុគ្គលិកស្ធារណៈ 
បផសេងប�ៀត។

សស្រាប់
Tracy Zeluff
ស្លាបរៀន និង ្ហគមន៍ជាចម្ង—

រំាព�បលើ្ំបណើ ព�.មតិ 15
731 South Spring St.
Los Angeles, CA 90014
(213) 935-8009
info@schoolsandcommunitiesfirst.org
yes15.org
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េំបណើ អនគុញ្ញាតឲ្យរានចស្ម រុះភាព រាកត្្ត មតួយក្គុងការសទស្មចចិត្តទលីការងាររ�្ឋ 
ការអប់រំ និងការសទស្មចចិត្តទធវីការសទស្មចចិត្តទធវីកចិ ្ចសនយា ។ វទិរាធនកម្ម 
ការផ្តល់រ�្ឋធម្មនគុញ ញា នីតបិញ ញាត្ត ិ។16

មគ្គុទ្ ទេសកទ៍ោងរហស័
េំបណើ រា្ត រសិ្ិ ្ធទ�ីម្បទីបាុះទឆ្ាត បន្ទេ ប់ពរី តួចផគុតពកីាររាប់ពន្ធន្គារ ។ វទិរាធនកម្ម 

រ�្ឋធម្មនគុញ ញា នីតបិញ ញាត្ត ិ។ 17

ខាងបដិប្ធ អនោកនបោោយ 
ចង់ រ�ឹអូ្យក 

រដ្ឋធមនុ្ញញា រ�្់បយើង ណដលហាមឃាត់  
ការបរ ី្ បអើង និងការព�ពពរឹត្ ណដលលបមអែៀង 
បោយស្រពូជស្្ន៍ បភ� ពណ៌្ម្ុរ 
ជាតិពន្ធុ ឬ បដើមកំបណើ ត។ ពលួកបគចង់បធវាើតាម 
អវាើណដលពលួកបគចូលចិត្។ ព�្ិនប�ើ៉ន អវាើមលួយ 
ណដលគលួរណតជាមូលោ្ឋ នពគរឹះបៅកនោងុ 
្ង្គមរ�្់បយើងបនាះ វាគឺជាការណដលរដ្ឋ 
គលួរណតព�ពពរឹត្ចបំពាះពលរដ្ឋបៅ California 
ទំ្ងអ្់ប្្ើៗ រានោ ។ បោះប ន្ោ តជំទ្្់។

ខាងគំាព�្ំបណើ ព�.មតិ 16 
ពពងើកឱកា្ប្្ើរានោ  

ដល់ពលរដ្ឋ California ទំ្ងអ្់ ណដល�
បងកើនល�្ធភាព��លួលោនពោក់ឈនោលួលពតរឹមត្
រវូ ការង្រលអែ និងស្លាបរៀន 
៉នគុណភាព ្ព៉�់មនុ្សេពគ�់រានោ ។ 
្ំបណើ .ព�.មតិ 16 ព�យុ�្ធព�្ំងនរឹង 
ការបរ ី្ បអើងណផនោកពោក់ឈនោលួល និង 
ការបរ ី្ បអើងពូជស្្ន៍ជាព�ព័ន្ធ ណដលប�ើ
កឱកា្្ព៉�់ព្្ើនិងមនុ្សេពគ�់ពណ៌
្ម្ុរ។ ពតរូវោនរំាព�បោយ្ម្ព័ន្ធ  
ថនអនោកបោះប ន្ោ តជាព្ ្ើថនរដ្ឋ California, 
្ហព័ន្ធ ពគរូ�បពងៀនរដ្ឋ California, 
្៉គមជំនលួញជនជាតិភាគតិច និង 
អនោកដរឹកនំាឧត្ម្ិកសារដ្ឋ។ 
VoteYesOnProp16.org

សេចក្ដីេអំា្

ប�ិប្ធ ការបោះប ន្ោ តជំទ្្់ នរឹង 
វធិានការបនះ៉នន័យថ្៖  

ការហាមឃាត់ បពល�ច្ច�ុ្ននោ បលើ 
ការពិចារ្អំពើពូជស្្ន៍ បភ� 
ពណ៌្ម្ុរជាតិពន្ធ 
និងបដើមកំបណើ តកនោងុវ ិ្ យ័ អ�់រសំ្ធារណៈ 
ការង្ររដ្ឋការចុះកិច្្ច នយាជាមលួយរដ្ឋ 
នរឹងបៅជាធរ៉ន។

គំាស្្ការបោះប ន្ោ តរំាព�បលើ 
វធិានការបនះ៉នន័យថ្៖ 

អង្គភាពរដ្ឋ និងកនោុងមូលោ្ឋ នអាចពិចារ្ 
បលើ ពូជស្្ន៍ បភ� ពណ៌្ម្ុរ ជាតិពន្ធ 
និងបដើមកំបណើ ត កនោុងវិ្ ័យ 
អ�់រសំ្ធារណៈ ការង្ររដ្ឋការចុះកិច្ច្នយា 
ជាមលួយរដ្ឋ តាមល�្ធភាពណដលអនុញ្ញា ត 
បពកាមចបា�់្ហព័ន្ធ និងចបា�់រដ្ឋ។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

ប�ិប្ធការបោះប ន្ោ ត�ដិប្ធនរឹង 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ អនោក 

ណដល��លួលោនការបោះណលង៉ន លក្ខខណ្ឌ រ
ដ្ឋនរឹង�ន្អាចបោះប ន្ោ តោន បៅកនោងុ រដ្ឋ 
California ។

គំាស្្ការបោះប ន្ោ តរំាព�បលើ 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ អនោក 

ណដល��លួលោនការ បោះណលង៉ន 
លក្ខខណ្ឌ រដ្ឋ ណដលជាពលរដ្ឋ អាបមរកិ 
អនោករ្់បៅកនោងុរដ្ឋ California 
និង៉នអាយុោោ ងបហាច្្់ 18 ន្ោំ  
នរឹងអាច បោះប ន្ោ តោន 
ព�្ិនប�ើពលួកបគចុះបឈ្ាះបោះប ន្ោ ត។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សេចក្ដីេអំា្

ខាងបដិប្ធ បោះប ន្ោ តជំទ្្់ 
បលើ ្ំបណើ ព�ជាមតិ  

17 បពពាះថ្វា ៖ • បធវាើវបិស្ធនកមប្លើធមនុ្ញញា 
រ�្់រដ្ឋ California កនោងុការផ្ដល់ដល់ 
ឧពកិដ្ឋជនហិងសា នូវ្ិ�្ធបិោះប ន្ោ ត មុនបពល 
ការ�ញ្ច�់ការជា�់បទ្្រ�្់ពលួកបគ រ លួមទំ្ង  
ការបោះណលង៉នលក្ខខណ្ឌ ។ • អនុញ្ញា តឲ្យ 
ឧពកិដ្ឋជន ណដលជា�់បទ្្ពើ��ឃាតកម ្
របំលាភប្ព្នទេវៈ និងការប�ៀតប�ៀនកុ៉រអាច 
បោះប ន្ោ តោនមុនការ្ង�ំណុល 
រ�្់ពលួកបគដល់្ង្គម។  
• �ដិប្ធភាពយុតិ្ធម៌ចំបពាះ 
ជនរងបពរាះបោយស្រឧពកិដ្ឋកម។្

ខាងគំាព�្ំបណើ ព�.មតិ 17 
ស្្ដ រ្ិ�្ធរិ�្់ 

ព�ជាពលរដ្ឋបដើម ើ្បោះប ន្ោ ត  �នាទេ �់ 
ពើពលួកបគោន�ញ្ច�់ការ ជា�់ពន្ធនារាររ លួច 
ណដល្ពម�រដ្ឋ California 
ជាមលួយនរឹងរដ្ឋបផសេងៗប�ៀតណដរ។ រោយការណ៍ 
ពើ គណៈកមក្ារការបោះណលង៉នលក្ខខណ្ឌ
្្ើៗ បនះោនរកប�ើញថ្ពលរដ្ឋ ណដលោន 
�ញ្ច�់ការជា�់ពន្ធនារារនិង ណដលពតរូវោន 
ស្្ដ រ្ិ�្ធបិោះប ន្ោ តប�ើងវញិ គឺ�ំនងជានរឹង 
មិនព�ពពរឹត្��បល្ើ្ ប�ៀតប� បៅ 
បពលអនាគត។ 
រំាព� បលើ្ ំបណើ ព�.មតិ 17 ។

ស្បឆំាង
Ruth Weiss
Election Integrity Project  
California

27943 Seco Canyon Rd. #521
Santa Clarita, CA 91350
ruthweiss@eip-ca.com
www.eip-ca.com

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម

សស្រាប់
Dana Williamson
ផ្ល់ប្រភីាពដល់្ន្រឹកប ន្ោ តរំាព�បលើ  

្ំបណើ ព�.មតិ 17
1787 Tribute Road, Suite K
Sacramento, CA 95815
(916) 382-4686
YesonProp17@gmail.com
Yeson17.vote

សស្រាប់
រំាព�បលើ្ំបណើ  16 ឱកា្្ព៉�់ 

្ម្ព័ន្ធភាពទំ្ងអ្់
1901 Harrison Street, Suite 1550
Oakland, CA 94612
(323) 347-1789
info@voteyesonprop16.org
VoteYesOnProp16.org

ស្បឆំាង
Ward Connerly, ព�ធាន
Gail Heriot និង Manuel Klausner, 

្ហព�ធាន
Californians for Equal Rights 

�ដិប្ធបលើ្ំបណើ  16
P.O. Box 26935
San Diego, CA 92196
info@californiansforequalrights.org
https://californiansforequalrights.org/

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម

សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយអ្្គនដីតបិញ ្ញត ្ិ
អនុញ្ញា តឲ្យបរាលនបោោយ្បពមចចិត្រ�្់រោ្ឋ ភិោលបធវាើការពិចារ្អំពើពូជស្្ន៍ បភ� 
ពណ៌្ម្ុរ ជាតិពន្ធ ឬបដើមកំបណើ ត បដើម ើ្បោះពស្យ�ញ្ហា ចពម រុះភាព បោយលុ�បចាលនូវ 
���ញញាតិ្ធមនុ្ញញ្ា ណដល ៉ ន ហាមឃាត់បរាលនបោោយណ��បនះ។ ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ៖ 
មិន៉នផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធបោយផាទេ ល់បលើអង្គភាពរដ្ឋ និងមូលោ្ឋ ន។ ផល�ោះពាល់ស្របពើ 
ពន្ធ អាព្័យបលើការ្បពមចចិត្បៅថ ង្ៃអនាគតរ�្់អង្គភាពរដ្ឋ និងមូលោ្ឋ ន បហើយ 
ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធទំ្ងបនះ ៉នភាពមិនចបា្់លា្់ោំ្ង ។

សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយអ្្គនដីតបិញ ្ញត ្ិ
ស្្រ្ិ�្ធិបោះប ន្ោ តដល់�ុគ្គលទំ្ងឡាយ្ ណដលោនដក្ិ�្ធិ បពលពលួកបគកំពុងជា�់ពន្ធនារារ 
បៅបពល ពលួកបគ�ញ្ច�់ការជា�់ពន្ធនារារភ្ាម ។ ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ៖ �បងកើនការចំ្យព�ចំា ន្ោំ រ�
្់បោនធើ �ំនងជា៉នចំនលួនរា�់ណ្នដុល្ារ�ូទំ្ងរដ្ឋ ្ព៉�់ការចុះបឈ្ាះអនោកបោះប ន្ោ ត 
និង្ ភ៉ា របោះប ន្ោ ត ។ �បងកើនការចំ្យរ�្់រដ្ឋកនោុងមលួយបលើក �ំនងជា៉នចំនលួនរា�់ណ្នដុល្ារ 
បដើម ើ្បធវាើ�ច្ចុ�្ននោភាពកាត និងព�ព័ន្ធចុះបឈ្ាះអនោកបោះប ន្ោ ត ។
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មគ្គុទ្ ទេសកទ៍ោងឆាប់រហស័
េំបណើ

ទធវីវទិរាធនកម្មរ�្ឋធម្មនគុញ ញា CALIFORNIA ទ�ីម្បអីនគុញ្ញាតឲ្យអក្ដ�លរានអាយគុ  
17 ឆំ្ា ចលូរ តួមក្គុងការទបាុះទឆ្ាតបឋម និងពទិសស ស្បសិនទបីពតួកទគរានអាយគុស្គប់ 
18 ឆំ្ា ទៅទពល ការទបាុះទឆ្ាតសកល្ទូៅទលីកទស្កាយ ទហយី ទបីមិន�ទូចុ្ះទ្ បន្ទេ ប់ 
ពទីពលដ�លពតួកទគរានសិ្្ធទិបាុះទឆ្ាត ។ វទិរាធនកម្មរ�្ឋធម្មនគុញ ញានីតបិញ ញាត្ត ិ។18

សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយអ្្គនដីតបិញ ្ញត ្ិ
ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ៖ �បងកើនការចំ្យ្ព៉�់បោនធើនានា 
�ំនងជាចបន្ាះរា�់រយពាន់ ដុល្ារ និង $1 លានដុល្ារ បរៀងរាល់ពើរ ន្ោំ ម្ង ។ �បងកើតការចំ
្យរ�្់រដ្ឋកនោុងមលួយបលើក ៉នចំនលួនរា�់ណ្នដុល្ារ ។

សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយអ្្គនដីតបិញ ្ញត ្ិ
អនុញ្ញា តឲ្យ ្៉ច ្់ផទេះណដល៉នអាយុបលើ្ 55 ន្ោំ  ពិការធងៃន់ធងៃរ ឬផទេះរ�្់ពលួកបគពតរូវោន�ំផ្ា
ញបោយបភ្ើងបេះថពព ឬបពរាះមហន្រាយ បធវាើការបផទេរតថម្មូលោ្ឋ នពន្ធព�ព្យ្ម្តិ្លំបៅោ្ឋ ន
�ឋម បៅលំបៅោ្ឋ នជំនលួ្ ។ ផ្ា្់�ូ្រពន្ធ្ព៉�់ការបផទេរអចលនព�ព្យរវាង្៉ជិកពគរួស្រ 
។ �បងកើតមូលនិធិប្វាកមក្ារពារបពរាះអគ្គើភ័យ ។ ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ ៖ រោ្ឋ ភិោលមូល
ោ្ឋ នអាចចំបណញរា�់្ិ�លានដុល្ារបលើចំណូលពន្ធព�ព្យ្ម្តិ្កនោុងមលួយ ន្ោំ  
អាចបកើនប�ើងតាមបពលបវលា រហូតដល់បៅពើរ�ើរាយលានដុល្ារកនោុងមលួយ ន្ោំ  ។ ស្លាបរៀន
អាចចំបណញពន្ធព�ព្យ្ម្តិ្ព្បដៀងរានោ បនះ ។

េំបណើ ការផ្លា ស់ប្តូរចបាប់បង់ពន្ធស្្ព្យសម្បត្តមិតួយចំនតួន ។ 
វទិរាធនកម្មមនចបាប់រ�្ឋធម្មនគុញ ញា ។19

ស្បឆំាង
្៉គម អនោក�ង់ពន្ធ Howard Jarvis
921 11th St #1201
Sacramento, CA 95814
(916) 444-9950
(213) 384-9656
info@hjta.org
www.HJTA.org

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម

សស្រាប់
រំាព� បលើ ្ំបណើ  19
(916) 492-5210
info@Yeson19.vote
www.Yeson19.vote.

សស្រាប់
្៉ជិករដ្ឋ្ភា Kevin Mullin
info@caprop18.com
CAprop18.com

ស្បឆំាង
Ruth Weiss
Election Integrity Project 
California

27943 Seco Canyon Rd. #521
Santa Clarita, CA 91350
(661) 313-5251
info@eip-ca.com
www.eip-ca.com

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម

ខាងបដិប្ធ វ�ិយាស្ព្  ្
និង ភាព ្ថាតិប្ថារ ណផនោ

កចបា�់តពមរូវឲ្យ៉នការបោះប ន្ោ តព�្ំង 
នរឹង្ំបណើ ព�.មតិ 18 ។ ចបា�់ហាមពោម 
យុវជនពើការជក់ោរ ីផរឹកបពគឿងព្ វងឹ 
និង្ូម ើ្ណតការបរាលពណ៌ណ្្កបពពាះ  
ការពស្វពស្វោន�ង្ហា ញថ្ ណផនោកតកកនិង 
្ុភនិច្យ័ថនខលួរកបាលរ�្់ពលួកបគ មិនទ្ន់ 
អភិវឌ្ឍោនបពញបលញប�។ ្មតថាភាពទំ្ង
បនះគឺ្ំោន់�ំផុតចំបពាះការបោះប ន្ោ ត 
ព�ក�បោយការ��លួលខុ្ពតរូវ។ បយើងមិន 
ពតរូវ�នថាយអាយុបោះប ន្ោ តប�។

ខាងគំាព�្ំបណើ ព�.មតិ 18 
នរឹងអនុញ្ញា តឲ្យ អនោកបោះេ្

បនាតបលើកដំ�ូងអាចចូលរ លួមកនោងុ 
វដ្បោះប ន្ោ តបពញបលញឲ្យណតពលួកបគ៉ន 
អាយុ 18 ន្ោំ បៅថ ង្ៃបោះប ន្ោ តស្កល។ 
វធិានការបនះគឺចំាោច់ ្ព៉�់ការជំរញុ  
ការចូលរ លួមរ�្់យុវជនបៅកនោងុ  
ការបោះប ន្ោ តរ�្់បយើងនិង�បងកើត  
ការចូលរ លួមបពញមលួយជើវតិកាន់ណតបពចើន 
បៅកនោងុដំបណើ រការ្ំោន់�ំផុតថន 
ល�្ធពិ�ជាធិ�បតយ្យ។

សេចក្ដីេអំា្

ប�ិប្ធ ការបោះប ន្ោ ត ជំទ្្់ នរឹង 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ 

រ្ាននរ្ ណដល៉ន អាយុបពកាម 18 ន្ោំ  
អាច ចូលរ លួមកនោងុការ បោះប ន្ោ ត ្មលួយ 
ោនប�។

គំាស្្ ការបោះប ន្ោ ត រំាព� បលើ 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ 

អនោក៉នអាយុ 17 ន្ោំ  ណដល៉ន លក្ខណៈ 
្ម្តិ្ ណដលនរឹង៉នអាយុ 18 

ន្ោំ បៅបពលបោះប ន្ោ ត 
ស្កល�នាទេ �់អាចបោះប ន្ោ តោនបៅកនោងុការ
បោះប ន្ោ ត�ឋម និង បៅកនោងុការ បោះប ន្ោ តពិ
ប្្្មលួយមុនបពលបោះប ន្ោ ត ស្កល។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

ប�ិប្ធ ការបោះប ន្ោ តជំទ្្់ នរឹង 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ 

្៉ច ្់ផទេះទំ្ងខ្ះ ណដល៉នអាយុ បលើ្  55 ន្ោំ  
(ឬ ណដល�ំបពញោនតាមលក្ខខណ្ឌ បផសេង 
ប�ៀត) នរឹង�ន្៉ន្ិ�្ធិ ្ព៉�់ការ្នសំេពោក់
ពន្ធអចលនព�ព្យ បៅបពលពលួកបគផ្ា្់ 
�ើលំបៅ។ ព�ព្យ ម្តិ្ណដលជាបករមរតកទំ្ងអ
្់នរឹង�ន្៉នលក្ខណៈ្ ម្តិ្ ្ព៉�់ 
ការ្នសំេពោក់ពន្ធអចលនព�ព្យ។

គំាស្្ការបោះប ន្ោ ត រំាព� បលើ 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ 

្៉ច ្់ផទេះទំ្ងអ្់ ណដល៉នអាយុ បលើ្   
55 ន្ោំ  (ឬ ណដល �ំបពញ 
ោនតាមលក្ខខណ្ឌ បផសេងប�ៀត) 
នរឹង៉នលក្ខណៈ្ ម្តិ្ ្ព៉�់ការ្នសំេពោ
ក់ពន្ធអចលនព�ព្យ 
បៅបពលពលួកបគផ្ា្់�ើលំបៅ។ 
៉នណតព�ព្យ ម្តិ្បករមរតក ណដលពតរូវោន 
បព�ើជា�ើលំបៅ�ឋម ឬ ក្ិោ្ឋ នណត�ោបុ្្ះ 
ណដលនរឹង៉នលក្ខណៈ្ ម្តិ្្ព៉�់  
ការ្នសំេពោក់ពន្ធអចលនព�ព្យ។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សេចក្ដីេអំា្

ខាងបដិប្ធ ្ំបណើ ព�.មតិ 19 
គឺ ជាការ បកើនប�ើង ពោក់

ពន្ធរា�់ពាន់លានដុល្ារបៅបលើពគរួស្រ។ 
វាដកយកបចញ នូវឧ�ករណ៍ដ៏លអែ�ំផុតមលួយ 
ណដល ឳពុក ្៉ដ យ៉ន្ព៉�់ជលួយកូនៗ 
រ�្់ពលួកបគ ណដល 
ជា្ិ�្ធណិចងបៅកនោងុរដ្ឋធមនុ្ពញដ្ឋ California 
តំាងពើ្ នោំ  1986 បដើម ើ្�នសេល់�ុក ផទេះ និងព�ព្យ
្ម្តិ្បផសេងប�ៀតរ�្់ពលួកបគ បោយមិន៉នការ
បកើនប�ើងពន្ធអចលនព�ព្យ។ 
បោះប ន្ោ តជំទ្្់បលើ ្ំបណើ  19 ។

ខាងគំាព�្ំបណើ ព�.មតិ 19 
កំណត់ពពំណដនពន្ធបលើ 

មនុ្សេចា្់ជរា ្៉ច ្់ផទេះ ណដលជាជនពិការធងៃ
ន់ធងៃរនិងជនរងបពរាះបោយ បភ្ើងបេះថពព។ 
�ិ�ព�បហាងពន្ធមិនពតរឹមពតរូវ ណដលបព�ើពោ្់ 
បោយ អនោកវនិិបោគធូរធារមកពើោងបពរៅរដ្ឋ 
និងការពារពោក់្នសំេកនោងុ្ំបណើ ព�.មតិ 13 
។ ចូលរ លួមជាមលួយនរឹងអនោកត្ូ៊មតិ ្ព៉�់ 
្ិ�្ធជិនពិការ មនុ្សេចា្់និងលំបៅោ្ឋ ន 
អនោកពន្ត់អគ្គភ័ិយ អនោក្ប្ង្្គ ះ�ឋម អនោក 
ជំនលួញនិងពលករអនោកព�ជាធិ�បតយ្យ និង 
ស្ធារណរដ្ឋ។ ��លួលោនព័ត៌៉ន�ណនថាម បៅ 
YESon19.vote ។
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មគ្គុទ្ ទេសកទ៍ោងឆាប់រហស័
េំបណើ

ដ្កក់ស្មិតការទដ្ុះដលងទដ្យរានលក្ខខណ្ឌ សស្រាប់ប្ទល្មីសមតួយចំនតួន ទដ្យបច្ចគុប្បន្
បានចាត់្ គុកថារាជនទល្មីសចបាប់ដ�លមិនទស្បីហងិសា ។ អនគុញ្ញាតឲ្យរានការកាតទ់ោសប្ឧ
ស្ក�ិ្ឋសស្រាប់ប្ទល្មីសមតួយចំនតួន ដ�លបច្ចគុប្បនស្្ត រូវបានទគចាត់្ គុកថារា ប្ទល្មីសមជ្ឈឹម ។ 
បញ ញាត្តផិ ្តតួចទផ្តីម ៖ 20

សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់ៅស�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយហត្ថស�ខាទាមទារ
កំណត់្ិ�្ធិ��លួលោនកមវ្ធិើបោះណលងបោយ៉នលក្ខខណ្ឌ  ណដលោន�បងកើនប�ើង្ព៉�់
ជនបល្ើ្ណដលមិនបព�ើហិងសា ណដលោន�ំបពញរយៈបពលជា�់បទ្្ដំ�ូងរ�្់ពលួកបគ 
បោយលុ��ំោត់នូវ្ិ�្ធិ��លួលោន ្ព៉�់��បល្ើ្មលួយចំនលួន ។ 
ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ៖ �បងកើនការចំ្យបលើមនទេើរណកណព�រដ្ឋ និងមូលោ្ឋ ន និង ការ អនុវត្ 
ចបា�់ ណដល�ំនងជា៉នរា�់្ិ�លានដុល្ារកនោុងមលួយ ន្ោំ  អាព្័យ បលើ ការ ព�តិ�តិ្។

ខាងបដិប្ធ ្ំបណើ ព�.មតិ 20 
គឺជា ការ បោកពោ្់ការចំ

្យណផនោកពន្ធនារារ។ រដ្ឋ California ៉ន 
ការោក់បទ្្ណដលធងៃន់ធងៃរ និងរយៈបពលណវង 
ពស្�់បហើយ—រ លួមទំ្ងការជា�់ពន្ធនារារអ្់ 
មលួយជើវតិ—្ព៉�់ឧពកិដ្ឋកម ្ធងៃន់ធងៃរនិង 
ហិងសា។ អតថាព�បោជន៍ពិប្្បៅពន្ធនារារគឺ 
ចង់�ន្ាចអនោកឲ្យចំ្យពោក់ រា�់្ិ� លាន 
បលើពន្ធនារារណដលអាច�ង្ខំឲ្យ៉នការ 
កាត់ោោ ងធងៃន់ធងៃរចំបពាះការស្្ដ រ 
នើតិ្ម្ទ្រស្លា បរៀន្ុខភាពផូ្វចិត្និង 
ភាពរ្ានផទេះ្ណម្ង។

ខាងគំាព�្ំបណើ ព�.មតិ 20 
�ិ�ចបន្ាះព�បហាង ណដល

ឥ�វបនះអនុញ្ញា តឲ្យ�ណ្ឌិ ត�ំពានផូ្វបភ�កុ៉
រជនបល្ើ្ ផូ្វបភ� និង �ណ្ឌិ ត ថនឧពកិដ្ឋកម្
ហិងសាបផសេងប�ៀតពតរូវោន 
បោះណលងពើពន្ធនារារមុនកំណត់។ ្ំបណើ  
ព�.មតិ 20 ក៏ពពងើកការព�មូល DNA បដើម ើ្ 
ជលួយបោះពស្យ��បល្ើ្  របំលាភ 
ប្ព្ន្ធវៈ ឃាតកមនិ្ង��បល្ើ្ ធងៃន់ធងៃរ 
បផសេងប�ៀត និងពពងរឹងការោក់បទ្្ព�្ំង 
នរឹង បចារណដល�៉្�់លលួចបពចើនដង។

សេចក្ដីេអំា្

ប�ិប្ធ ការបោះប ន្ោ ត �ដិប្ធនរឹង 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ 

ការោក់បទ្្ មនុ្សេ ណដល ព�ពពរឹត្ 
��បល្ើ្  បចារកមម្លួយចំនលួន នរឹង មិន ពតរូវ 
ោន �បងកើន ប�។ នរឹង មិន ៉ន ការផ្ា្់�្ដរូ 
បលើ ដំបណើ រការរ�្់ រដ្ឋ ្ព៉�់ ការ 
បោះណលង អនោកបទ្្ មលួយ ចំនលួន ពើពន្ធនារារ 
មុន កំណត់ប�។ ការ អនុវត្ ចបា�់ នរឹង 
�ន្តពមរូវឲ្យ ព�មូល ្ំ្ក DNA ពើ 
មនុ្សេ បពញវយ័ ណត កនោងុ ករណើ  ណដល 
ពលួកបគ ពតរូវ ោន ឃាត់ខ្លួន ចំបពាះ �� 
ពពហ�្ណ្ឌ  ឬ ណដល តពមរូវ ឲ្យ ចុះ បឈ្ាះ 
កនោងុនាមជាជន បល្ើ្  ផូ្វបភ� ឬ �ងក 
អគ្គភ័ិយ។

គំាស្្ ការបោះប ន្ោ ត រំាព� បលើ 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ អនោក 

ណដល ព�ពពរឹត្ ��បល្ើ្  បចារកម ្មលួយចំនលួន 
(ដូចជា ការ លលួច�ំនិញតាម ហាង បពចើន ដង) 
អាច ��លួល ការ ពិន័យ �ណនថាម (ដូចជា ការ 
ជា�់ ពន្ធនារារ កាន់ណតយូរ)។ កត្ា�ណនថាម នរឹង 
ពតរូវោន ពិចារ្ ្ព៉�់ ដំបណើ រការ 
រ�្់ រដ្ឋ កនោងុ ការ បោះណលង អនោកបទ្្ មលួយ 
ចំនលួន ពើពន្ធនារារ មុន កំណត់។ ការ អនុវត្ 
ចបា�់ នរឹងពតរូវោន តពមរូវ បដើម ើ្ ព�មូល 
្ំ្ក DNA ពើ មនុ្សេ បពញ វយ័ ណដល 
ជា�់ បទ្្ ពើ ��មជ្ឈមិ មលួយ ចំនលួន។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់ៅស�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយហត្ថស�ខាទាមទារ
អនុញ្ញា តឲ្យរោ្ឋ ភិោលថ្នោ ក់មូលោ្ឋ នអាច�បងកើតការពតរួតពិនិត្យបលើការជលួលអចលនព�ព្យជា
លំបៅោ្ឋ ន ណដល៉នអាយុកាលបលើ្ពើ 15 ន្ោំ  ។ ការកំណត់អពតាបកើនប�ើងបៅមូលោ្ឋ ន 
អាចខុ្ពើការកំណត់បៅ�ូទំ្ងរដ្ឋ ។ ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ ៖ ជារ លួម បលើពោក់ចំណូល
្ព៉�់រដ្ឋបលើពោក់ចំណូល្ព៉�់រដ្ឋ និងមូលោ្ឋ ន ណដល៉នចំនលួនបលើ្រា�់្ិ�លាន
ដុល្ារកនោុងមលួយ ន្ោំ ៗ បៅតាមបពលបវលា ។ អាព្័យបលើ�បងវាើរ�្់្ហគមន៍កនោុងមូលោ្ឋ ន 
ការោត់�ង់ពោក់ចំណូល អាចតិចជាង ឬបពចើនជាងបនះ ។

ប�ិប្ធ ការបោះប ន្ោ ត ជំទ្្់ នរឹង 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ 

ចបា�់រដ្ឋ នរឹង រកសា ណដន កំណត់ �ច្ច�ុ្ននោ បលើ 
ចបា�់ ពគ�់ពគង ការជលួលផទេះ ណដល ពក រុង និង 
បោនធើ អាច អនុវត្។

គំាស្្ ការបោះប ន្ោ ត រំាព� បលើ 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ រដ្ឋ 

នរឹង អនុញ្ញា ត ឲ្យ �ើពក រុង និង បោនធើ អនុវត្ 
ការ ពគ�់ពគង ផទេះជលួល កាន់ណត បពចើន ព�បភ� 
បលើ អចលនព�ព្យ កាន់ណតបពចើន បៅ បពកាម 
ចបា�់ �ច្ច�ុ្ននោ។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

េំបណើ ពស្ងីក សិ្្ធអំិណាច រដ្្ឋ ភបិាល មូលដ្្ឋ ន ទ�ីម្ប ីអនគុម័ត ទលីការស្គប់ស្គងទលីម្លាឈ្តួលផទេុះ 
ស្្ព្យសម្បត្តលំិទៅដ្្ឋ នរាលំទៅដ្្ឋ ន ។ បញ ញាត្តផិ ្តតួចទផ្តីម ។21

ស្បឆំាង
info@noonprop21.vote
https://noonprop21.vote/

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម

សស្រាប់
រំាព� ្ំបណើ  21—អនោកជលួលផទេះ និង 

្៉ច ្់ផទេះ រ លួមរានោ បដើម ើ្ រកសា ពគរួស្រ ឲ្យបៅ 
កនោុងផទេះពលួកបគ

6500 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
(323) 962-0140
contact@YesOn21CA.org
www.YesOn21CA.org

សេចក្ដីេអំា្

ខាងបដិប្ធ ្ំបណើ ព�.មតិ 21 
នរឹង បធវាើ ឲ្យ វ�ិតិ្ 

លំបៅោ្ឋ ន កនោងុរដ្ឋ Califonia កាន់ណត 
អាពកក់ប�ើង។ ្ំបណើ ព�.មតិ 21 បធវាើ ឲ្យ ខូច 
ចបា�់ពគ�់ពគង ការ ជលួលផទេះ �ូទំ្ង រដ្ឋ ណដល 
រងឹ៉ំ�ំផុត បៅ កនោងុ ព�ប�្ បធវាើ �ោះពាល់ការង្រ 
កាត់�នថាយ តថម្ ផទេះ �ញ្ឈ�់ ការស្ង្ង់ផទេះ 
្្ើៗ  និងលុ��ំោត់ ការ ការពារ ដល់ ្៉ច ្់ផទេះ 
ខណៈបពល ណដល មិន ផ្ដល់ ការការពារ ្ព៉�់ 
អនោក ជលួល មនុ្សេ ចា្់ អតើតយុ�្ធជន ឬ 
ជនពិការ។

ខាងគំាព� ្ំបណើ ព�.មតិ 21 
គឺជាការ ផ្ា្់�្ដរូ ណដល 

បយើង ពតរូវ ការ បដើម ើ្ បោះពស្យ ភាព រ្ាន 
ផទេះ ្ណម្ង។ ការ បោះប ន្ោ ត រំាព� បលើ 
្ំបណើ  21 គឺជាការ បោះប ន្ោ ត បដើម ើ្ រកសា 
ពគរួស្រ ឲ្យ ្ថាតិ បៅ កនោងុ ផទេះ រ�្់ ពលួកបគ។ 
្ម្ព័ន្ធភាពដ៏រងឹ៉ំ ថនអនោក ដរឹកនំា 
ណដលជា�់ប ន្ោ ត អនោកផ្ដល់ប្វាកម ្លំបៅោ្ឋ ន 
តថម្្មរម្យ និងអនោកត្ូ៊មតិ្ព៉�់ មនុ្សេ 
ចា្់ អតើតយុ�្ធជន និង អនោករ្ាន �ើជពមក 
យល់ព្ �ថ្ ្ំបណើ ព�.មតិ 21 នរឹង ជលួយ 
�ង្ក រ ភាពរ្ាន �ើជពមក។

សស្រាប់
Nina Salarno Besselman,  

អនោក ជំទ្្់
រំាព� បលើ ្ំបណើ  20—រកសា រដ្ឋ 
California ឲ្យ៉ន ្ុវតថាិភាព

YesOn20.org

ស្បឆំាង
Dana Williamson
�ញ្ឈ�់ ការបោកពោ្់ ការចំ្យ 

ណផនោកពន្ធនារារ។ �ដិប្ធបលើ ្ំបណើ  20
1787 Tribute Road, Suite K
Sacramento, CA 95815
(916) 382-4686
NoOnProp20@gmail.com
NoProp20.vote

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម
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មគ្គុទ្ ទេសកទ៍ោងរហស័
េំបណើ

ទលីកដលងបណា្ត ស្ក រមហ៊គុន�ឈឹកជញ្ជនូនិងស្ក រមហ៊គុន�ឈឹកដចកចាយទដ្យទស្បីស្បាស់កម្ម
វធីិ បទច្ចកវ ិ្ យាទៅក្គុង្រូស័ពទេម�្ទំនីប ពកីារផ្តល់អត្ថស្បទោជន៍បគុគលិ្កទៅ�ល់អ្
កទបីកបរមតួយចំនតួន ។ បញ ញាត្តផិ ្តតួចទផ្តីម ៖22

សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់ៅស�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយហត្ថស�ខាទាមទារ
ចាត់ចំ្ត់ថ្នោ ក់អនោកប�ើក�របោយបព�ើពោ្់កមវ្ធិើ ជា “អនោកប ោ៉ ការឯករាជ្យ” ជំនលួ្ឲ្យ  
“�ុគ្គលិក និបោជិត” លុះ្ណតពក រុមហុ៊ន កំណត់ប ោ៉ ងឲ្យអនោកប�ើក�រតពមរូវឲ្យ��លួលយក្ំបណើ រ
្ំុជិះ ឬដរឹកជញ្ជូនជាក់លាក់ ឬកំណត់មិនឲ្យបធវាើការឲ្យពក រុមហុ៊នបផសេង ។ បហើយផ្ល់ជូនអនោក 
ប�ើក�រណដលជា អនោកប ោ៉ ការឯករាជ្យ នូវ្ំណងដថ�ប�ៀត បលើកណលងណត៉នលក្ខណៈវនិិច្័យមលួ
យចំនលួនណដលពតរូវណតោនឤបយបពញជាក់លាក់ ។ ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ ៖ 
ការបកើនប�ើងតិចតលួចបលើពន្ធពោក់ចំណូលរដ្ឋ ណដលោន�ង់បោយអនោកប�ើក�ររ�្់ពក រុមហុ៊នដរឹក
ជញ្ជូននិងដរឹកណចកចាយ និងអនោកវនិិបោគ�ុន ។ 

ខាងបដិប្ធ ការ�ដិប្ធបលើ 
្ំបណើ  22 �ញ្ឈ�់ ពក រុ

មហុ៊នណដលបព�ើកមវ្ធិើរា�់ពាន់លានដុល្ារ 
ដូចជា Uber, Lyft, និង DoorDash ពើការ 
្រប្រការបលើកណលងផាទេ ល់ខ្លួន រ�្់បគ 
បៅបលើចបា�់រដ្ឋ California និងការយក 
ចំបណញ ពើវា។ ្ំបណើ  22 
�ដិប្ធអនោកប�ើក�ររ�្់ពលួកបគ 
នូវ្ិ�្ធអិនោកប�ើក�រ និងការការពារ្ុវតថាភិាព 
ណដលពលួកបគ្ម នរឹង��លួលោនដូចជាការ្ម្
រាកបពលឈឺថ្ក ត់ការណ្ទំ្្ុខភាព 
និងភាពអត់ការង្រ បធវាើ។ 
ពក រុមហុ៊នោនចំបណញបហើយ អនោក 
ប�ើក�រណដលពតរូវោនបគ បកងព�វញ័្ចោត់�ង់ 
្ិ�្ធនិិងការការពារ។ បោះប ន្ោ តជំទ្្់។

ខាងគំាព�រំាព�បលើ្ ំបណើ  22 
ការពារជបពមើ្ រ�្់អនោក 

ប�ើក�រណផអែកបលើកមវ្ធិើ�ូរ្័ពទេថដ កនោងុការបធវាើជា 
អនោកប ោ៉ ការឯករាជ្យ—ពតរឹមពោក់ចំបណញ 4:1 
ដល់អនោកប�ើក�ររំាព�ឯករាជ្យភាព! • ជលួយ 
្ប្ង្្គ ះការបធវាើដំបណើ ររ លួមរានោ  ប្វាកម ្ដរឹកជញ្ជនូ 
និង រា�់ណ្នការង្រ ។ • ផ្ដល់អតថាព�បោជន៍ ្្ើ 
និងការ ធានា បលើពោក់ចំណូលដល់ 
អនោកប�ើក�រ • ពពងរឹង ្ុវតថាភិាពស្ធារណៈ  
• ពតរូវោនរំាព� បោយ 
ភាគបពចើនបលើ្ ល�់ថនពក រុមអនោកប�ើក�រ 
្ហគមន៍ ្ុវតថាភិាពស្ធារណៈ និងអាជើវកម ្
ោនោ តតូច • VoteYesProp22.com

សេចក្ដីេអំា្

ប�ិ ប្ធការបោះប ន្ោ តជំទ្្់ នរឹង 
វធិានការបនះ៉នន័យថ្៖ 

ពក រុមហុ៊នដរឹកជញ្ជនូ និងដរឹកអនោកដំបណើ រ ណផអែក
បលើកមវ្ធិើកនោងុ�ូរ្័ពទេថដនរឹងពតរូវណត 
ជលួលអនោកប�ើក�រជា�ុគ្គលិក ព�្ិនប�ើ 
តុលាការនិោយថ្ ចបា�់រដ្ឋនាបពល្្ើៗ បនះ 
ជលួលអនោកប�ើក�រកនោងុនាមជា�ុគ្គលិក។ 
អនោកប�ើក�រនរឹង៉នជបពមើ្ តិចជាងមុន អំពើ 
បពល្�ើកណន្ង្ និង បពចើន�ោនុ្បដើម្
�ើបធវាើការ�ោណុន្នរឹង��លួលោន  
អតថាព�បោជន៍្ង់្ោរ និងការការពារ ណដល 
អាជើវកម ្ពតរូវណតផ្ដល់ដល់�ុគ្គលិក។

គំាស្្ការបោះប ន្ោ តរំាព�បលើ 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ 

ពក រុមហុ៊នដរឹកជញ្ជនូ និងដរឹកអនោកដំបណើ រ ណផអែក
បលើកមវ្ធិើកនោងុ�ូរ្័ពទេថដអាចជលួល 
អនោកប�ើក�រកនោងុនាមជាអនោក ប ោ៉ ការឯករាជ្យ។ 
អនោកប�ើក�រអាច្បពមចចិត្ថ្បធវាើការបៅបពល
្�ើកណន្ង្ និងបពចើន�ោនុ្ �ោណុន្នរឹងមិ
ន��លួលោនអតថាព�បោជន៍ ្ង់្ោរ 
និងការការពារណដលអាជើវកមព្តរូវ 
ផ្ដល់ដល់�ុគ្គលិកប�។ 

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់ៅស�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយហត្ថស�ខាទាមទារ
តពមរូវឲ្យ៉នពគរូបព�្យ គិលានុ�ោ្ឋ យិកាជំនាញណផនោក្មលួយ ឬជំនលួយការពគរូបព�្យ ព�ចំាកា
រកនោុងបពល៉នការពយាោលការលាងឈាមតាមតពមងបនាម ។ 
ហាមគ្ើនិកមិនឲ្យកាត់�នថាយប្វាកមន្ានាបោយរ្ានការឯកភាពពើរដ្ឋប�ើយ ។ ហាមឃា
ត់គ្ើនិកពើការ�ដិប្ធមិនពយាោលអនោកជំងឺបោយណផអែកបលើព�ភព�ង់ពោក់។ 
ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ ៖ �បងកើនការចំ្យរ�្់រោ្ឋ ភិោលរដ្ឋ និងមូលោ្ឋ ន �ំនងជា៉
នចំនលួនតិចជាងរា�់្ិ�លានដុល្ារជាបរៀងរាល់ ន្ោំ  ។

ប�ិប្ធការបោះប ន្ោ តជំទ្្់ នរឹង 
វធិានការបនះ៉នន័យថ្៖ គ្ើនិក 

លាងឈាមអនោកជំងឺរា៉ាំ ថរ ៉ា នរឹងមិនពតរូវោនតពមរូវ
ឲ្យ៉នបវជ្ជ�ណ្ឌិ តព�ចំាការ កនោងុអំ�ុងប ោ៉ ងព្
ោោលអនោកជំងឺទំ្ងអ្់ប�។

គំាស្្ការបោះប ន្ោ តរំាព�បលើ វធិានការ 
បនះ ៉នន័យថ្៖ គ្ើនិក 

លាងឈាមអនោកជំងឺរា៉ាំ ថរ ៉ា នរឹងពតរូវោនតពមរូវឲ្យ
៉នបវជ្ណ្ឌិ តព�ចំាការ កនោងុអំ�ុងប ោ៉ ង 
ពយាោលអនោកជំងឺទំ្ងអ្់។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

េំបណើ
បទងកីតតស្ម រូវការរ�្ឋសស្រាប់មនទេីរពយាបាលលាងឈាមត្មតស្មងទន្ម។  
តស្ម រូវឲ្យរានអក្ជំន្ញទវជ្ជរាស្ស្តទៅនឈឹងកដនលាង។ 
បញ ញាត្តផិ ្តតួចទផ្តីម ៖23

ស្បឆំាង
ជំទ្្់ ្ំបណើ  23—�ញ្ឈ�់ ្ំបណើ ព�.

មតិណដលថ្ការលាងឈាម 
៉នបពរាះថ្នោ ក់ និង ចំ្យខ្ព្់

(888) 424-0650
info@NoProposition23.com
www.NoProposition23.com

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម

សស្រាប់
រំាព� ្ំបណើ ព�.មតិ 23: ការណ្ទំ្ 

កាន់ណតលអែ ្ព៉�់ អនោកជំងឺលាងឈាម
(888) 251-5367
info@YesOnProp23.com
www.YesOnProp23.com

សេចក្ដីេអំា្

ខាងបដិប្ធ 
្៉គមគិលានុ�្ោ្ឋ ក 

អាបមរកិ/California, ្៉គមបវជ្ជស្ព្  ្
California, អនោកត្ូ៊មតិ្ព៉�់អនោកជំងឺ 
ជំរញុោោ ងោំ្ងឲ្យជំទ្្់បលើ្ ំបណើ  23! 
្ំបណើ ព�.មតិ 23 នរឹង�ង្ខំគ្ើនិកលាងឈាម 
តាម្ហគមន៍ជាបពចើនឲ្យ�ិ�ណដលគំរាម 
កំណហងដល់អាយុជើវតិអនោកជំងឺ  
80,000 នាក់បៅរដ្ឋ California 
ណដលពតរូវការការលាងឈាមបដើម ើ្រ្់។ 
្ំបណើ ព�.មតិ 23 �បងកើនថ្្ចំ្យណ្ទំ្្ុខ
ភាពរា�់រយ លានដុល្ារកនោងុមលួយ ន្ោំ ណដលបធវាើឲ្យខវាះ 
បវជ្ជ�ណ្ឌិ ត បហើយភាពចបងអែៀតណណនបៅកណន្ង 
្ប្ង្្គ ះ�នាទេ ន់ នរឹងកាន់ណតអាពកក់។ 
NoProposition23.com

ខាងគំាព�ព�្ំងនរឹងការខវាះអនា
ម័យបៅគ្ើនិកលាងឈា

មបោយការតពមរូវឲ្យ៉នការរាយការណ៍ 
អំពើការេ្ងបរាគ។ ណកលមអែការចាត់ណចង�ុគិ្ក 
រ លួម៉នការតពមរូវឲ្យ៉នបវជ្ណ្ឌិ ត បៅកនោងុ 
គ្ើនិកអំ�ុងបពលពយាោល។ �ញ្ឈ�់ការ បរ ី្
បអើងណផអែកបលើធានារា៉ា�់រងរ�្់អនោកជំងឺ។ 
អនុវត្ការណកលមអែ ចំបពាះគ្ើនិកទំ្ងអ្់ 
មិនថ្បៅកនោងុតំ�ន់អនោក៉ន ឬ អនោកពក�ើពក រុង 
ឬ ោច់ព្ ោល្ហគមន៍ណ្្កប្្ ឬ 
បតានោ ត។ អនោកជំងឺអនោកជំនាញណ្ទំ្្ុខភាព អតើ
តយុ�្ធជនអនោកដរឹកនំាស្្នាយល់ព្ �៖ 
YesOnProp23.com

សស្រាប់
រំាព�្ំបណើ  22—្ប្ង្្គ ះ ការង្រ និង 

ប្វាកមណ្ដលណផអែកបលើ កមវ្ធិើកនោុង�ូរ្័ពទេ
(877) 581-8711
info@protectdriversandservices.com
www.VoteYesProp22.com

ស្បឆំាង
ជំទ្្់្ំបណើ ព�.មតិ 22 ចា�់ 

ពហាវាំ ងបៅបលើ Uber, Lyft និង 
DoorDash

600 Grand Avenue #410
Oakland, CA 94610
(213) 537-4863
info@nooncaprop22.com
nooncaprop22.com

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម
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មគ្គុទ្ ទេសកទ៍ោងរហស័
េំបណើ

ទធវីវទិរាធនកម្មចបាប់ស្តីពឯីកជនភាពរបស់អក្ទស្បីស្បាស់ ។ បញ ញាត្តផិ ្តតួចទផ្តីម ៖24
សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់ៅស�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយហត្ថស�ខាទាមទារ
អនុញ្ញា តអនោកបព�ើពោ្់បដើម ើ្ ៖ ការពារអាជើវកមន្ានាមិនឲ្យណចករណំលកព័ត៌៉នផាទេ ល់ខ្លួន 
ណកណព�ព័ត៌៉នផាទេ ល់ខ្លួនណដលមិនពតរឹមពតរូវ បហើយោក់កពមិតការបព�ើពោ្់រ�្់អាជើវកមទំ្្
ងបនាះចំបពាះ “ព័ត៌៉នផាទេ ល់ខ្លួនណដលរប ើ្�” រា�់�ញ្ចូលទំ្ង�ើតំាងភូមិស្ព្ជ្ាក់ណ្ង្ 
ពូជស្្ន៍ ជាតិពន្ធ និងព័ត៌៉ន្ុខភាព ។ �បងកើត�ើភានោ ក់ង្ររដ្ឋការពារឯកជនភាព 
California ។ ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ៖ �បងកើនការចំ្យរដ្ឋោោ ងតិច $10 លាន 
ដុល្ារបរៀងរាល់ ន្ោំ  �ោុណន្ �ំនងជាមិនបលើ្ពើបពកាមលានដុល្ារបរៀងរាល់ ន្ោំ  បដើម ើ្អនុវត្ការ
ពពងើកចបា�់ឯកជនភាពរ�្់អនោកបព�ើពោ្់ ។ 
ការចំ្យខ្ះនរឹងពតរូវ�ូទ្ត់បោយការផាកពិន័យតាមរយៈការរបំលាភបលើចបា�់ទំ្ងបនះ។

ខាងបដិប្ធ ្ំបណើ   
24 កាត់�នថាយ 

្ិ�្ធឯិកជនភាព រ�្់អនោកបៅកនោងុរដ្ឋ 
California ។ ្ំបណើ ព�.មតិ 24 អនុញ្ញា ត 
គបព៉ង “�ង់ពោក់្ព៉�់ឯកជនភាព” បធវាើ 
ឲ្យ�ុគ្គលិករង់ចំាបពចើន ន្ោំ បដើម ើ្ដរឹង ថ្បតើ និ
បោជកព�មូលព័ត៌៉ន្ ង៉ៃ ត់អវាើខ្ះ 
ពើ�ុគ្គលិក បហើយបធវាើឲ្យវាកាន់ណតពិោក បដើម ើ្�
ញ្ឈ�់យកសេ�បច្ចកវ�ិយាទំ្ងឡាយ ពើការលក់ 
ព័ត៌៉នរ�្់អនោក។ ្ំបណើ ព�.មតិ 24 ពតរូវ 
ោន្រប្របៅកនោងុ�នទេ�់�ិ�ទ្វា រជិត បោយ 
៉នមតិបោ�ល់ពើស្ជើវកម�្ ្្ដ ញផសេពវាផ្
ស្យ ្ង្គម។

ខាងគំាព�រំាព�បលើ្ ំបណើ  24 
បដើម ើ្ពពងរឹង្ិ�្ធឯិកជន

ភាព៉តា�ិតាព�ព័ន្ធផសេពវាផសាយ្មព្ �, 
California NAACP និងអនោកប្ដ្ឋកិច្ចជា�់
ពានរង្វា ន់ណូណ�លនិោយថ្ 
បោះប ន្ោ តរំាព�ដល់្ំបណើ ព�.មតិ 24 ។ បធវាើ 
ឲ្យចបា�់ឯកជនភាពកាន់ណតរងឹ៉ំប�ើង! 
ការពារកូនៗបៅបលើអុើនធឺណិត! ពពងរឹងចបា�់ឯ
កជនភាពនិងឲ្យស្ជើវកម�្�លួលខុ្ពតរូវ 
បៅបពលពលួកបគរបំលាភ�ំពាន 
បលើ្ �ិ្ធជិាមូលោ្ឋ នរ�្់អនោក។ 
រំាព�បលើ្ ំបណើ ព�.មតិ 24!

សេចក្ដីេអំា្

ប�ិប្ធការបោះប ន្ោ តជំទ្្់ នរឹង 
វធិានការបនះ៉នន័យថ្៖ អាជើវក

មន្រឹង�ន្ពតរូវោនតពមរូវឲ្យអនុវត្ 
តាមចបា�់ឯកជនភាព�ិននោន័យអនោកបព�ើពោ្់ 
ណដល៉នពស្�់។ អនោកបព�ើពោ្់នរឹង�ន្ ៉ន 
្ិ�្ធឯិកជនភាព�ិននោន័យណដល៉នពស្�់។ ពក

ល្ួងយុតិ្ធម៌រ�្់រដ្ឋនរឹង�ន្ពតរួតពិនិត្យបមើល
និងអនុវត្ចបា�់ទំ្ងបនះ។

គំាស្្ ការបោះប ន្ោ តរំាព� បលើ 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ 

ចបា�់និង្ិ�្ធឯិកជនភាព �ិននោន័យអនោកបព�ើពោ
្់ណដល៉នពស្�់ នរឹងពតរូវោនពពងើក។ អាជើវ
កមណ្ដលពតរូវ�ំបពញតាមលក្ខខណ្ឌ  
ឯកជនភាព នរឹង៉នការផ្ា្់�្ដរូ។ �ើភានោ ក់ង្ររ
ដ្្ឋ ្ើនិងពក ល្ួងយុតិ្ធម៌រ�្់រដ្ឋ នរឹងណចក 
រណំលកការ��លួលខុ្ពតរូវរានោ ្ព៉�់ ការពិនិត្យ
បមើលនិងការអនុវត្ចបា�់ឯកជនភាពអនោកបព�ើ�្
រា្់រ�្់រដ្ឋ។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

សេចក្ដីេស្ខេប	 ដាកស់ៅស�ដីេន្លឹកស ន្ោ តសដាយហត្ថស�ខាទាមទារ
ការបោះប ន្ោ ត «រំាព�» ៉នន័យថ្ឯកភាព បហើយការបោះប ន្ោ ត «ជំទ្្់» ៉នន័យថ្ 
�ដិប្ធ ចបា�់ណដលជំនលួ្ព�ព័ន្ធការោក់ការោក់ពោក់ធានា 
បលើការកំណត់រ�្់្ុវតថាិភាពស្ធារណៈ និងហានិភ័យ ថនការបហាះបហើរ ។ 
ផល�ោះពាល់ស្របពើពន្ធ ៖ �បងកើនការចំ្យណដលអាច៉នចំនលួនពាក់ក្្លរយលានដុ
ល្ារបរៀងរាល់ ន្ោំ  ្ព៉�់ដំបណើ រការ្្ើមលួយបនះ្ព៉�់ការបោះណលងមនុ្សេពើពន្ធនារារ 
មុនបពលកាត់ក្ើ ។ កាត់�នថាយការចំ្យបលើពន្ធនារារតាមបោនធើ ណដលអាចបលើ្រា�់្ិ
�លានដុល្ារបរៀងរាល់ ន្ោំ  ។

ប�ិប្ធការបោះប ន្ោ ត�ដិប្ធនរឹង 
វធិានការបនះ ៉នន័យថ្៖ អនោកខ្ះ 

នរឹង�ន្�ង់ពោក់ធានា បដើម ើ្ពតរូវោនបោះណលង
ពើពន្ធនារារមុនបពលកាត់ក្ដើ។ 
អនោកខ្ះប�ៀតនរឹង�ន្��លួលោន ការបោះ 
ណលងបោយមិន�ង់ពោក់ធានា។ ថ្្ ឈនោលួលអា
ច�ន្ពតរូវោនគិតថ្្បដើម ើ្  
ជាលក្ខខណ្ឌ ថនការបោះណលង។

គំាស្្ការបោះប ន្ោ ត រំាព� បលើ 
វធិានការបនះ៉នន័យថ្៖ 

មិន៉ននរ្ ន៉ោ ក់ នរឹង�ង់ពោក់ធានាបដើម ើ្ត្
រវូោនបោះណលង ពើពន្ធនារារមុនបពល 
កាត់ក្ដើប�។ ផទេយុបៅវញិមនុ្សេនរឹងពតរូវោន 
បោះណលងបោយ្វាយ័ព�វតិ្ ឬ អាព្ យ័បលើ 
ហានិភ័យណដលពតរូវោនវាយតថម្រ�្់ពលួកបគ 
ថនការព�ពពរឹត្ ��បល្ើ្ មលួយប�ៀត ឬការមិន�
ង្ហា ញខ្លួនបៅតុលាការព�្ិនប�ើបោះ 
ណលង។ មិន៉ននរ្ ន៉ោ ក់ពតរូវោនគិតពោក់ 
ជាលក្ខខណ្ឌ  ថនការបោះណលងប�។

សតដីេសំេ្ស ន្ោ តអនោកមាននយ័យ៉ា ្ណា

េំបណើ ការទធវីស្បរាមតចំិទពាុះចបាប់ដ�លបានជំនតួសស្បាកធ់ាន្ទដ្យស្បពន័្ធមតួយ 
ទដ្យដផអែកទលីសគុវត ្ថភិាពរាធារណៈ និងហានិភយ័មនការទហាុះទហរី ។25

ស្បឆំាង
ជំទ្្់្ំបណើ  25—�ញ្ឈ�់្ំបណើ ព�.

មតិការបោះប ន្ោ ត ណដលមិនពតរឹមពតរូវ 
មិន៉ន្ុវតថាិភាព និងចំ្យខ្ព្់

(916) 209-0144
info@stopprop25.com
StopProp25.com

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម

សស្រាប់
រំាព� បលើ្ំបណើ ព�.មតិ 25 

�ញ្ឈ�់ការ�ង់ពោក់ធានា
1130 K Street, Suite 300
Sacramento, CA 95814
(213) 373-5225
info@yesoncaprop25.com
yesoncaprop25.com

សេចក្ដីេអំា្

ខាងបដិប្ធ ្ំបណើ ព�.មតិ 
25 ពតរូវ ោន 

្រប្របោយអនោកនបោោយ Sacramento 
បដើម ើ្ដកយកបចញជបពមើ្  ពគ�់ោោ ងរ�្់ 
ពលរដ្ឋ California កនោងុការ�ង់ពោក់ធានា 
និង ជំនល្ួ ្ិ�្ធបិនះបោយព�ព័ន្ធ បរ ី្ បអើង្្ើ ថន
ការកំណត់�ពមង់បោយបព�ើកំុព្ូយ�័រពគ�់ពគង
បោយ ការោិធិ�បតយ្យរ�្់រោ្ឋ ភិោល 
—ណដលបចញ ថ្្បោយអនោក�ង់ពន្ធ 
រា�់រយលាន ដុល្ារកនោងុមលួយ ន្ោំ ។ ្ំបណើ ព�.
មតិ 25 គឺមិនពតរឹមពតរូវមិន៉ន្ុវតថាភិាព 
និងចំ្យបពចើន។ បោះប ន្ោ ត 
ជំទ្្់បលើ្ ំបណើ  25 ។

ខាងគំាព� រំាព�្ំបណើ  25 
ជំនល្ួ ពោក់ធានាបោយ 

ដំបណើ រការកាន់ណតពតរឹមពតរូវ 
៉ន្ុវតថាភិាពជាងនិងមិន្ូវចំ្យថ្្។ 
�ច្ច�ុ្ននោ ព�្ិនប�ើមនុ្សេ ន៉ោ ក់អាច៉នល�្ធភាព 
�ង់ពោក់ឲ្យពក រុមហុ៊ន�័ណ្កម្ចើពោក់ធានា 
ពលួកបគនរឹង៉នប្វភីាព រហូតដល់ថ ង្ៃកាត់ក្ដើ។ 
ព�្ិនប�ើ ពលួកបគមិនអាច៉ន ល�្ធភាព�ង់ោន 
ប�ើបទ្ះ�ើជាពលួកបគមិន៉នបទ្្ក៏បោយពលួកបគនរឹ
ងបៅកនោងុពន្ធនារារ។ បនាះគឺជាការបរ ី្ បអើងចបា្់ 
ពកណ�ត។ បោះប ន្ោ តរំាព�។

សស្រាប់
Robin Swanson
ពលរដ្ឋ California ្ព៉�់ឯកជនភាព 

អនោកបព�ើពោ្់
1020 16th Street #31
Sacramento, CA 95814
(916) 440-0424
info@caprivacy.org
www.caprivacy.org

ស្បឆំាង
ពលរដ្ឋ Californian ្ព៉�់ ឯកជនភាព 

ពិតពោកដ
CaliforniansForRealPrivacy.org
mail@RealPrivacyNoOn24.org
(415) 634-0335

េម្មាប់ពត័ម៌ានបនន ្ថម


