★ ★ ★ ★ ★

មគ្គុទេសក៍យោងព័តមា
៌ នរហស
័

★ ★ ★ ★ ★

ការបោះឆ្នោតសាកលរដ ្ឋ California
ថ្អង្
ងៃ គា រ ទី 3 ខែ វចិ កា
្ឆិ ឆ្នាំ 2020

មណ្ឌលបោះឆ្នោតប�ើ កទ្វារពីម៉ោង 7:00 ព្រឹ ករហូតដល់ ម៉ោង 8:00 យប់ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត!

េ�ះេឆា�តេដាយសុវតិ� ភាពេ�រដ�

ដកយកមគ្គុទេស ក៍
យោងនេះចេញ
ហ�ើយដាក់ វា តាមខ្លួន
អ្ន កទៅកាន់ កន្លែង បោះឆ្នោត!

មគ្គុទេសក៍ យោងតាមខ្លួននេះ
មាន សេចក្តីសង្ខេប និ ង ព័ត៌មាន
ទំនាក់ទំនងសម្រាប់ សំណ�ើរដ្ឋនីមួយៗ
ដែលនឹ ងលេចឡ�ើងនៅល�ើ សន្លឹកឆ្នោត
ថ្ងៃទី 3 ខែវិចឆិ កា
្ ឆ្នាំ 2020។

សេចក្ដី ជូ ន ដំ ណឹង ពិ សេស
• មណ្ឌលបោះឆ្នោតប�ើ កទ្វារពីម៉ោង 7:00 ព្រឹករហូតដល់ ម៉ោង
8:00 យប់ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត!
• ការណែនាំអំពីរប�ៀបបោះឆ្នោតអាចស្នើសំុពីបុគ្គលិក ស្ថានី យ៍បោះឆ្នោតឬ
មាននៅក្នុងឯកសារព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតខោនធី របស់ អ្នក ។
• អ្នកបោះឆ្នោតថ្មីអាចនឹ ងត្រូវស្នើឱ្យផ្ដល់ព័ត៌មាន ឬឯកសារផ្សេងទ�ៀតស្រប
ទៅតាមចបាប់ សហព័ន្ធ។ អ្នកមាន សិ ទ្ធិបោះសន្លឹកឆ្នោត បណ្
ដោះអាសន្ន
ទោះបីអ្នកមិ នបានផ្ដល់ឯកសារក៏ដោយ ។
• មានតែអ្នកបោះឆ្នោតដែលមានលក្ខណៈសមបត្តិគ្រប់គ្រាន់ ប៉ុណ្ណះដែល
អាចបោះឆ្នោតបាន ។
• ការប៉ះពាល់ ទៅដល់ ឧបករណ៍បោះឆ្នោតគឺជាទង្វើ ខុសចបាប់ ។
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មគទ្
ទេ កយ៍ ោងរហស
័
គុ ្ ស
សំ ណ�ើ

14

អនុញ្ញាតឲ្យប័ណ ្ណបំណុលយកទៅបន្តការស្រាវជ្រាវអំពកោ
ី សិកាដ�ើម ។
បញ ្ញតផ
៖
្
្តិ តួចផ្តើម

សេចក្សង
ដី ្ខេប

ដាក់នៅល�ើសន្ក
លឹ ឆ្នោ តដោយហត្ថលេខាទាមទារ

សំ ណ�ើ

15

បង្កើនប្រភពមូលនិធិសម្រាប់សាលារ�ៀនរបស់រដ្ឋ មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍
និងសេវាកម្មរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន ដោយផ្លាស់ប្តូរការវាយតម្លៃពន្ធរបស់ទ្រព្យសម្ប
ិ ធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ ្ញ ។
តពា
្តិ ណិជ្ជកម្ម និងឧស្សាហកម្ម ។ ការផ្តើមប្រជាសិទ្ធិវសោ

សេចក្សង
ដី ្ខេប

ដាក់នៅល�ើសន្ក
លឹ ឆ្នោ តដោយហត្ថលេខាទាមទារ

អនុញ្ញាតឲ្យមានមូលប័ ត្រកាតព្វកិច្ចរដ្ឋទូទៅ ចំ នួន $5.5 ពាន់ លាន់ សម្រាប់ ៖
ការស្រាវជ្រាវអំពីកោសិ កាដ�ើ ម និ ងការស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្រ្តដទៃទ�ៀត
រាប់ បញ្ចូលទាំងការបណតុះបណ្តា
ល ការកសាងមន្ទីរស្រាវជ្រាវ និ ងការចំ ណាយខាងរដ្ឋបាលដែលពា
្
ិ រមូលនិ ធិទូទៅសម្
ក់ព័ន្ធ ។ រក្សាទុកថវិកាចំ នួន $1.5 ពាន់ លានសម្រាប់ ជម្ងឺខួរក្បាល។ បម្ រុងថវកា
ិ ី នានា។ ផលប៉ះពាល់ សារព�ើពន្ធ៖ ការចំ
រាប់ សងសេវាកម្មប័ ណ្ណបំ ណុលប្រាក់កម្ចី ។ ពង្រីកកម្មវធ
ណាយរបស់ រដ្ឋបានក�ើនឡ�ើងដ�ើ ម្បីទូទាត់ប័ណ្ណបំ ណុលនានាដែលបានប៉ា ន់ ស្មានមានប្រហែល
$260 លានក្នុងមួយឆ្នាំ ក្នុងរយៈពេលជាង 30 ឆ្នាំ ខាងមុខ ។

យកពន្ធល�ើទ្រព្យសម្បត្តិដោយផ្អែកល�ើ តម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្ន ជាជាងតម្លៃទិញ ។ ផល
ប៉ះពាល់ សារព�ើពន្ធ ៖ ដំ ឡ�ើងពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិល�ើអចលទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មទាំងឡាយណា
ដែលមានតម្លៃល�ើ សពី $3 លាន ដោយផ្តល់ឲ្យរដ្ឋា ភិបាលមូលដ្ឋា ន
និ ងសាលារ�ៀននូវមូលនិ ធិថមី ្ ដែលមានទឹកប្រាក់ពី $6.5 ពាន់ លាន ទៅ $11.5
ពាន់ លាន ។

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

គាំទ្រ

ការបោះឆ្នោតគាំទ្រល�ើ
វិធានការនេះ មានន័យថា ៖
រដ្ឋអាចលក់ប័ណក
្ណ ម្ចី $5.5 ពាន់លាន
នៅក្នុង កាតព្វកច
្ច ទូ ៅ ជាបឋមសម្រា
ិ ទ
ប់ការស្រាវជ្រាវល�ើកោសកា
ិ ដ�ើម និង
ការអភិវឌ្ឍការព្យាបាលវេជ្ជសាស្រ្តថមី ្
នៅក្នុង រដ្ឋ California។

សេចក្តីសអា
ំ ង

ខាងគាំ

ទ្រ សំណ�ើ 14
ផ្ដល់មល
ូ និធិសម្រាប់ ការ
អភិវឌ្ឍបន្ថែមល�ើការព្យាបាលនិងថ្ំ នា សម្រាប់ ជំងឺរំ ៉ា
ិ ដូចជាជំងឺ មហារីកជំ
រ៉ៃគរា
ំ មកំហែងដល់អាយុជីវត
ងឺបាត់បង់ការចង់ចាំជំងឺបេះដូង ជំងឺទឹកនោមផ្អែម
ជំងឺផាគីនសុន ជំងឺ តម្រងនោម។
បន្តនវូ របកគំហ�ញ
ួ 2,900 បង្កើ
ើ វេជ្ជសាស្រ្តចំនន
នការចូលប្រើប្រាសន
់ ង
ិ លទ្ធភាពទទួលបានសម្រា
ប់អក
្ន ជំងឺជំរ ុញសេដ្ឋកច
ិ ្ច រដ្ឋ California ធានាភា
ពទទួលខុសត្វរូ ដែលម៉ឺងម៉ា ត់។ វេជ្ជបណ្ឌិតអ្នកវិទ្
យាសាស្រ្តពានរង្វាន់ណូបែល អង្គការតស៊ម
ូ តិ
ឈានមុខសម្រាប់អក
្ន ជំងឺ ជាង 70អង្គការ
ជំរ ុញ ឲ្យបោះឆ្នោតគាំទ្រល�ើសំណ�ើ 14។

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

សម្រាប់

ការគាំទ្រល�ើ សំណ�ើ 14: ពលរដ្ឋ
California សម្រាប់ ការស្រាវជ្រាវ
កោសិ កាដ�ើ ម និ ងការ
ព្យាបាលនិ ងថ្ំ នា ព្យាបាល
P.O. Box 20368
Stanford, CA 94309
(888) 307-3550
YESon14@CAforCures.com
www.YESon14.com
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បដិ

សេធការបោះឆ្នោតជំទាស់ នឹង
មិ អា
វិធានការនេះ មានន័យថា៖ រដ្ន
ចលក់ប័ណ្កម្ចីកាតពក
្វ ច
្ច ទូ ៅ $5.5 ពាន់
ិ ទ
លាន់ដល្លា
ុ រ ជាបឋមសម្រាប់ការ ស្រាវជ្រាវ
ល�ើកោសកា
ិ ដ�ើម និងការអភិវឌ្ឍការព្យាបាល
មី ្ នៅកងរដ្ឋ
វេជ សាស្រ្តថ
California ទេ។
្ជ
្នុ

ខាងប

ដិសេធ
ជំទាស់ល�ស
ើ ំណ�ើប្រ.
មតិ 14។ នឹង សន្យាទឹកប្រាក់
$7.8 ពាន់លាន ដែលយ�ើងមិនអាចមាន
លទ្ធភាពក្នុងអំឡងពេលវិ
បត្តិសេដ្ឋកច
ិ ្ច និង
ុ
ថវិកានេះ។ ផ្ដល់ថវិកាដល់ភ្នា ក់ងាររដ្ឋ
ដែលមានបញ្ហាប្រឈមផ្នែកគ្រប់គ្រង និង
លទ្ធផលមិនល្អក្រោយពីបានចំណាយប្រាក់
$3 ពាន់លានរ ួចហ�ើយនោះ។ ការដោះ
ស្រាយបំណុលនៅក្នុងសំណ�ើប្រ.មតិ 14 អា
ចបង្កើនសម្ពា ធសម្រាប់ពន្ធកាន់តែខ្ពស់ ឬ កា
របញ្ឈប់ការងារចំពោះគិលានុប្បដ្ឋា ក
អ្នកសង្រ្គោះបឋម និងបុគល
្គ ក
ិ សាធារណៈ
ផ្សេងទ�ៀត។

ប្រឆាំង

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

គាំទ្រ

ការបោះឆ្នោតគាំទ្រល�ើ
វិធានការនេះមានន័យថា៖ ពន្ធ
ទ្រព្យសម្បត្តិ ល�ើទ្រព្យសម្បត្ពា
តិ ណិជ្ជកម្ម
ភាគច្រើនដែលមានតម្លៃល�ើសពី $3 លាន
នឹងក�ើនឡ�ើង ដ�ើម្បីផល
្ដ ់មល
ូ និធិថមីទ្ ៅដល់
រដ្ឋា ភិបាល និងសាលារ�ៀនក្នុងមូលដ្ឋា ន។

សេចក្តីសអា
ំ ង

ខាងគាំ

ទ្រ សំណ�ើប្រ.មតិ 15 គឺ
ជាកំណែទម្រង់ត្ម
រឹ ត្រូវ
និងមានតុល្យភាព ដែលបិទចន្លោះប្រហោង
ពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិ ដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់
សាជីវកម្ម របស់អភិជនកាត់ពន្ធសម្រាប់
អាជីវកម្មខ្នា តតូច ការពារម្ចាស់ផ្ទះ និង អ្នកជួ
លតម្រូវឲ្យមានតម្លា ភាពពេញលេញ និង ទារ
យកមកវិញនូវទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លាន
ដុល្លា រសម្រាប់សាលារ�ៀននិងសហគមន៍
ក្នុងមូលដ្ឋា ន។ គាំទ្រដោយគិលានុប្បដ្ឋា ក គ្រូ
បង្រៀនម្ចាស់អាជីវកម្មខ្នា តតូចអ្នកតស៊ម
ូ តិលំ
នៅដ្ឋា នតម្លៃសមរម្យនិង អង្គការសហគមន៍។

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

សម្រាប់

Tracy Zeluff
សាលារ�ៀន និ ង សហគមន៍ ជាចម្បង—
គាំទ្រល�ើ សំណ�ើប្រ.មតិ 15
731 South Spring St.
Los Angeles, CA 90014
(213) 935-8009
info@schoolsandcommunitiesfirst.org
yes15.org

បដិ

សេធការបោះឆ្នោតជំទាសន
់ ង
ឹ
វិធានការនេះ មានន័យថា៖ ពន្ធ ទ្រ
ព្យសម្បត្តិទៅល�ើទ្រព្យសម្បត្តិ ពាណិជ្ជកម្ម
នឹងបន្តនៅដដែល។ រដ្ឋា ភិបាលនិងសាលា
រ�ៀន ក្នុងមូលដ្ឋា ន នឹងមិនទទួលបាន
ការផ្ដល់ថវិកាថ្មីទេ។

ខាងប

ដិសេធ សំណ�ើប្រ.មតិ
15 គឺជាការបង្កើន ពន្ធ
ទ្រព្យសម្បត្តិ $12.5 ពាន់លាន ដែលបង្កើន
ការចំណាយល�ើការរស់នៅរបស់យ�ើង និងធ្វើ
ឲ្យអ្វីៗដែល យ�ើងទិញដូចជាអាហារប្រេង
ទឹកភ្លើងការថែទាំកូនពេលថ្ងៃ
និងការថែទាំសុខភាពកាន់តែថ្លៃឡ�ង
ើ ។
សំណ�ើប្រ.មតិ 15
លុបចោលនូវការការពារអក
្ន បង់ពន្ធ នៅកង
្នុ
សំណ�ើ 13។ បដិសេធសំណ�ើ 15!

ប្រឆាំង

ការជំ ទាស់ល�ើសំណ�ើ 15—បញ្ឈប់
ការយកពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិ កាន់ តែខ្ពស់ និ ង
រក្សា សំ ណ�ើ 13
(916) 538-0376
info@NOonProp15.org
www.NOonProp15.org

មគទ្
ទេ កយ៍ ោងរហស
័
គុ ្ ស
សំ ណ�ើ
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អនុញ្ញាតឲ្យមានចម្ រុះភាព ជាកត្តា មួយក្ងការសម្រេចចិ
តល�ើ
្ត ការងាររដ្ឋ
នុ
ការអប់រំ និងការសម្រេចចិតធ្
្ត ើកា
វ រសម្រេចចិតធ្
្ត ើក
វ ច
្ច ន្យា ។ វិសោធនកម្ម
ិ ស
ការផ្តល់រដ្ឋធម្មនុញនី្ញ តប
ិ ញ ្ញត្តិ ។

សេចក្តីសង្ខេប

ដាក់ល�ើសន្ក
លឹ ឆ្នោ តដោយអង្គនត
ី ប
ិ ញ ្ញត្តិ

សំ ណ�ើ

17

ស្តា រសិទដិ ្ធ �ើម្បីបោះឆ្នោ ត បន្ទាប់ពរី ួចផុតពីការជាប់ពន្ធនាគារ ។ វិសោធនកម្ម
រដ្ឋធម្មនុញនី្ញ តប
ិ ញ ្ញត្តិ ។

សេចក្តីសង្ខេប

ដាក់ល�ើសន្ក
លឹ ឆ្នោ តដោយអង្គនត
ី ប
ិ ញ ្ញត្តិ

អនុញ្ញាតឲ្យគោលនយោបាយសម្រេចចិ ត្តរបស់ រដ្ឋា ភិបាលធ្វើ ការពិចារណាអំពីពូជសាសន៍ ភេទ
ពណ៌សម្បុរ ជាតិពន្ធ ឬដ�ើ មកំណ�ើត ដ�ើ ម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចម្រុះភាព ដោយលុបចោលនូវ
បទបញ្ញតតិ្ធម្មនុញ្ញណាដែលមានហាមឃាត់គោលនយោបាយបែបនេះ។ ផលប៉ះពាល់ សារព�ើពន្ធ៖
មិ នមានផលប៉ះពាល់ សារព�ើពន្ធដោយផ្ទា ល់ ល�ើអង្គភាពរដ្ឋ និ ងមូលដ្ឋា ន។ ផលប៉ះពាល់ សារព�ើ
ពន្ធ អាស្រ័ យល�ើ ការសម្រេចចិ ត្តនៅថ្ងៃអនាគតរបស់ អង្គភាពរដ្ឋ និ ងមូលដ្ឋា ន ហ�ើយ
ផលប៉ះពាល់ សារព�ើពន្ធទាំងនេះ មានភាពមិ នច្បាស់ លាស់ ខ្លាំ ង ។

ស្តារសិ ទ្ធិបោះឆ្នោតដល់ បុគ្គលទាំងឡាយណា ដែលបានដកសិ ទ្ធិ ពេលពួកគេកំពុងជាប់ ពន្ធនាគារ
នៅពេលពួកគេបញ្ចប់ការជាប់ ពន្ធនាគារភ្លា ម ។ ផលប៉ះពាល់ សារព�ើពន្ធ៖ បង្កើនការចំ ណាយប្រចាំឆ្នាំ រប
ស់ ខោនធី ទំនងជាមានចំ នួនរាប់ សែនដុល្លា រទូទាំងរដ្ឋ សម្រាប់ ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត
និ ងសម្ភារបោះឆ្នោត ។ បង្កើនការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋក្នុងមួយល�ើ ក ទំនងជាមានចំ នួនរាប់ សែនដុល្លា រ
ដ�ើ ម្បីធ្វើ បច្ចុប្បន្នភាពកាត និ ងប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត ។

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

គាំទ្រ

ការបោះឆ្នោតគាំទ្រល�ើ
វិធានការនេះមានន័ យថា៖
អង្គភាពរដ្ឋ និ ងក្នុងមូលដ្ឋា នអាចពិចារណា
ល�ើ ពូជសាសន៍ ភេទ ពណ៌សម្បុរ ជាតិពន្ធ
និ ងដ�ើ មកំណ�ើត ក្នុងវិស័យ
អប់ រសា
ំ ធារណៈ ការងាររដ្ឋការចុះកិច្ចសន្យា
ជាមួយរដ្ឋ តាមលទ្ធភាពដែលអនុញ្ញាត
ក្រោមច្បាប់ សហព័ន្ធ និ ងច្បាប់ រដ្ឋ។

សេចក្តីសអា
ំ ង

ខាងគាំ

ទ្រសំ ណ�ើប្រ.មតិ 16
ពង្រីកឱកាសស្មើគ្នា
ដល់ ពលរដ្ឋ California ទាំងអស់ ដែលប
ង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានប្រាក់ឈល
្នួ ត្រឹមត្
រ ូវ ការងារល្អ និ ងសាលារ�ៀន
មានគុណភាព សម្រាប់ មនុស្សគ្រប់គ្នា ។
សំ ណ�ើ.ប្រ.មតិ 16 ប្រយុទប្រឆា
្ធ
ំ ងនឹ ង
ការរ�ើសអ�ើ ងផ្នែកប្រាក់ឈល
្នួ និ ង
ការរ�ើសអ�ើ ងពូជសាសន៍ ជាប្រព័ន្ធ ដែលប�ើ
កឱកាសសម្រាប់ ស្រតី ន
្ ិ ងមនុស្សគ្រប់ពណ៌
សម្បុរ។ ត្រូវបានគាំទ្រដោយសម្ព័ន្ធ
នៃអក
្ន បោះឆ្នោតជាស្រ្តីនៃរដ្ឋ California,
សហព័ន្ធ គ្រូបង្រៀនរដ្ឋ California,
សមាគមជំនញ
ួ ជនជាតិភាគតិច និង
អ្នកដឹកនាំឧត្តមសិក្សារដ្ឋ។
VoteYesOnProp16.org

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

សម្រាប់

គាំទ្រល�ើ សំណ�ើ 16 ឱកាសសម្រាប់
សម្ព័ន្ធភាពទាំងអស់
1901 Harrison Street, Suite 1550
Oakland, CA 94612
(323) 347-1789
info@voteyesonprop16.org
VoteYesOnProp16.org

បដិ

សេធ ការបោះឆ្នោតជំទាស់ នឹង
វិធានការនេះមានន័យថា៖
ការហាមឃាត់ ពេលបច្ចុប្បន្ន ល�ើ
ការពិចារណាអំពព
ូ សាសន៍ ភេទ
ី ជ
ពណ៌សម្រជាតិ
ព
ន្ធ
បុ
និងដ�ើមកំណ�ើតក្នុងវិស័យ អប់រសា
ំ ធារណៈ
ការងាររដ្ឋការចុះកិចសន្
្ច យាជាមយ
ួ រដ្ឋ
នឹងនៅជាធរមាន។

ខាងប

ដិសេធ អ្នកនយោបាយ
ចង់ រឹបអូសយក
រដ្ឋធម្មនញ
ុ ្ញ របស់យ�ើង ដែលហាមឃាត់
ការរ�ើសអ�ើង និងការប្រព្រឹត្ត ដែលលម្អៀង
ដោយសារពូជសាសន៍ ភេទ ពណ៌សម្របុ
ជាតិពន្ធុ ឬ ដ�ើមកំណ�ើត។ ពួកគេចង់ធ្វើតាម
អ្វីដែលពួកគេចូលចិត។
្ត ប្រសិនប�ើមាន អម
ួ
្វី យ
ដែលគួរតែជាមូលដ្ឋា នគ្រឹះនៅក្នុង
សង្គមរបស់យ�ើងនោះ វាគឺជាការដែលរដ្ឋ
គួរតែប្រព្រឹត្ចំពោះពលរដ្ឋនៅ California
ទាំងអស់ស្ៗ
ើ ម គ្នា ។ បោះឆ្នោតជំទាស។
់

ប្រឆាំង

Ward Connerly, ប្រធាន
Gail Heriot និ ង Manuel Klausner,
សហប្រធាន
Californians for Equal Rights
បដិ សេធល�ើ សំណ�ើ 16
P.O. Box 26935
San Diego, CA 92196
info@californiansforequalrights.org
https://californiansforequalrights.org/

គាំទ្រ

ការបោះឆ្នោតគាំទ្រល�ើ
វិធានការនេះ មានន័យថា៖ អ្នក
ដែលទទួលបានការ ដោះលែងមាន
លក្ខខណ្ឌរដ្ឋ ដែលជាពលរដ្ឋ អាមេរិក
អក
California
្ន រស់នៅកងរដ្ឋ
្នុ
និងមានអាយុយ៉ា ងហោចណាស់ 18 ឆ្នាំ
នឹងអាច បោះឆ្នោតបាន
ប្រសិនប�ើពក
ួ គេចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។

សេចក្តីសអា
ំ ង

ខាងគាំ

ទ្រសំណ�ើប្រ.មតិ 17
ស្ដារសិទ្ធិរបស់
ប្រជាពលរដ្ឋដ�ើម្បីបោះឆ្នោត បន្ទាប់
ពព
ួ គេបានបញ្ចប់ការ ជាប់ពន្ធនាគាររ ួច
ី ក
ដែលសម្របរដ្ឋ California
ជាមួយនឹងរដ្ឋផ្សេងៗទ�ៀតដែរ។ របាយការណ៍
ពី គណៈកម្មការការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌ
មី នេះបានរកឃ�ើញថាពលរដ្ឋ ដែលបាន
ថ្ៗ
បញ្ចប់ការជាប់ពន្ធនាគារនិង ដែលត្រូវបាន
ស្ដារសិទ្ធិបោះឆ្នោតឡ�ើងវិញ គឺទន
ំ ងជានឹង
មិនប្រព្រឹត្តបទល្មើសទ�ៀតទេ នៅ
ពេលអនាគត។
គាំទ្រ ល�ើសំណ�ើប្រ.មតិ 17 ។

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

សម្រាប់

Dana Williamson
ផ្តល់សេរីភាពដល់ សន្លឹកឆ្នោតគាំទ្រល�ើ
សំ ណ�ើប្រ.មតិ 17
1787 Tribute Road, Suite K
Sacramento, CA 95815
(916) 382-4686
YesonProp17@gmail.com
Yeson17.vote

បដិ

សេធការបោះឆ្នោតបដិសេធនង
ឹ
វិធានការនេះ មានន័យថា៖ អ្នក
ដែលទទួលបានការដោះលែងមាន លក្ខខណ្ឌរ
ដ្ឋនង
ឹ បន្តអាចបោះឆ្នោតបាន នៅក្នុង រដ្ឋ
California ។

ខាងប

ដិសេធ បោះឆ្នោតជំទាស់
ល�ើ សំណ�ើប្រជាមតិ
ិ ធនកម្មល�ើធម្មនញ
17 ព្រោះថាវា ៖ • ធ្វើវសោ
ុ ្ញ
របស់រដ្ឋ California កងការផ្ដ
ល
ដ
ល់
់
្នុ
ឧក្រិដ្ឋជនហិង្សា នូវសិទ្ធិបោះឆ្នោត មុនពេល
ការបញ្ចប់ការជាប់ទោសរបស់ពក
ួ គេ រ ួមទាំង
ការដោះលែងមានលក្ខខណ្ឌ។ • អនុញ្ញាតឲ្យ
ឧក្រិដ្ឋជន ដែលជាប់ទោសពីបទឃាតកម្ម
រំលោភសេពសន្ទវៈ និងការប�ៀតប�ៀនកុមារអាច
បោះឆ្នោតបានមុនការសងបំណុល
របស់ពក
ួ គេដល់សង្គម។
• បដិសេធភាពយុតធ
តិ្ ម៌ចំពោះ
ជនរងគ្រោះដោយសារឧក្រិដ្ឋកម។្ម

ប្រឆាំង

Ruth Weiss
Election Integrity Project
California
27943 Seco Canyon Rd. #521
Santa Clarita, CA 91350
ruthweiss@eip-ca.com
www.eip-ca.com
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មគទ្
ទេ កយ៍ ោងឆាប់រហស
័
គុ ្ ស
សំ ណ�ើ

18

ិ ធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ ្ញ CALIFORNIA ដ�ើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដែលមានអាយុ 
ធ្វើវសោ
17 ឆ្នាំ ចូលរ ួមក្ងការបោះឆ្នោ
តបឋម និងពិសេស ប្រសិនប�ើពួកគេមានអាយុគ្រប់
នុ
18 ឆ្នាំ  នៅពេល ការបោះឆ្នោ តសកលទូទៅល�ើកក្រោយ ហ�ើយ ប�ើមិ នដូច្នេះទេ បន្ទាប់
ពីពេលដែលពួកគេមានសិទ្ធិបោះឆ្នោ ត ។ វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ ្ញនីតប
ិ ញ ្ញត្តិ ។

សេចក្តីសង្ខេប

ដាក់ល�ើសន្ក
លឹ ឆ្នោ តដោយអង្គនត
ី ប
ិ ញ ្ញត្តិ

សំ ណ�ើ

19

ការផ្លាស់ប្តូរច្បាប់បង់ពន្ធទ្រព្យសម្បតម
្តិ ួយចំនួន ។
វិសោធនកម្មនៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ ្ញ ។

សេចក្តីសង្ខេប

ដាក់ល�ើសន្ក
លឹ ឆ្នោ តដោយអង្គនត
ី ប
ិ ញ ្ញត្តិ

ផលប៉ះពាល់ សារព�ើពន្ធ៖ បង្កើនការចំ ណាយសម្រាប់ ខោនធី នានា
ទំនងជាចន្លោះរាប់ រយពាន់ ដុល្លា រ និ ង $1 លានដុល្លា រ រ�ៀងរាល់ ពីរឆ្នាំ ម្តង ។ បង្កើតការចំ
ណាយរបស់ រដ្ឋក្នុងមួយល�ើ ក មានចំ នួនរាប់ សែនដុល្លា រ ។

អនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់ ផ្ទះដែលមានអាយុល�ើស 55 ឆ្នាំ ពិការធ្ងន់ធ្ងរ ឬផ្ទះរបស់ ពួកគេត្រូវបានបំ ផ្លា
ញដោយភ្លើងឆេះព្រៃ ឬគ្រោះមហន្តរាយ ធ្វើ ការផ្ទេរតម្លៃមូលដ្ឋា នពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិលំនៅដ្ឋា ន
បឋម ទៅលំ នៅដ្ឋា នជំ នួស ។ ផ្លាស់ បតូ្រពន្ធសម្រាប់ការផ្ទេរអចលនទ្រព្យរវាងសមាជិ កគ្រួសារ
។ បង្កើតមូលនិ ធិសេវាកម្មការពារគ្រោះអគ្គីភ័យ ។ ផលប៉ះពាល់ សារព�ើពន្ធ ៖ រដ្ឋា ភិបាលមូល
ដ្ឋា នអាចចំ ណេញរាប់ សិបលានដុល្លា រល�ើ ចំណូលពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងមួយឆ្នាំ
អាចក�ើនឡ�ើងតាមពេលវេលា រហូតដល់ ទៅពីរបីរាយលានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្នាំ ។ សាលារ�ៀន
អាចចំ ណេញពន្ធទ្រព្យសម្បត្តិស្រដ�ៀងគ្នានេះ ។

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

គាំទ្រ

ការបោះឆ្នោត គាំទ្រ ល�ើ
វិធានការនេះ មានន័យថា៖
អក
្ន មានអាយុ 17 ឆ្នាំ ដែលមាន លក្ខណៈ
សម្បតតិ្ ដែលនឹងមានអាយុ 18
ឆ្នាំ នៅពេលបោះឆ្នោត
សាកលបន្ទាប់អាចបោះឆ្នោតបាននៅក្នុងការ
បោះឆ្នោតបឋម និង នៅក្នុងការ បោះឆ្នោតពិ
សេសណាមួយមុនពេលបោះឆ្នោត សាកល។

សេចក្តីសអា
ំ ង

ខាងគាំ

ទ្រសំណ�ើប្រ.មតិ 18
នឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបោះឆ្
នោតល�ើកដំបង
ូ អាចចូលរ ួមកង
្នុ
វដ្តបោះឆ្នោតពេញលេញឲ្យតែពួកគេមាន
អាយុ 18 ឆ្នាំ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតសាកល។
វិធានការនេះគឺចាំបាច់ សម្រាប់ការជំរ ុញ
ការចូលរ ួមរបស់យវុ ជនទៅក្នុង
ការបោះឆ្នោតរបស់យ�ើងនិងបង្កើត
ិ កាន់តែច្រន
ការចូលរ ួមពេញមយ
ួ ជីវត
ើ
នៅក្នុងដំណ�ើរការសំខាន់បំផត
ុ នៃ
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

សម្រាប់

សមាជិ ករដ្ឋសភា Kevin Mullin
info@caprop18.com
CAprop18.com
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បដិ

សេធ ការបោះឆ្នោត ជំទាស់ នឹង
វិធានការនេះ មានន័យថា៖
គ្មា ននរណា ដែលមាន អាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ
អាច ចូលរ ួមក្នុងការ បោះឆ្នោត ណាមួយ
បានទេ។

ខាងប

ដិសេធ វិទ្យាសាស្រ្ត
និង ភាព ស្ថិតស្ថេរ ផ្នែ
កច្បាប់តម្រូវឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រឆាំង
នឹងសំណ�ើប្រ.មតិ 18 ។ ច្បាប់ហាមប្រាម
ឹ គ្រឿងស្រវឹង
យុវជនពកា
ី រជក់បារី ផក
និងសូម្បីតែការរោលពណ៌ស្បែកព្រោះ
ការស្រាវស្រាវបានបង្ហាញថា ផ្នែកតក្កនង
ិ
សុភនិចយ
ួ គេ មិនទាន់
ឆ័ ្ នៃខួរក្បាលរបស់ពក
អភិវឌ្ឍបានពេញលេញទេ។ សមត្ថភាពទាំង
នេះគឺសខា
ុ ចំពោះការបោះឆ្នោត
ំ ន់បំផត
ប្រកបដោយការទទួលខុសត្វរូ ។ យ�ើងមិន
ត្រូវបនយ
្ថ អាយុបោះឆ្នោតទេ។

ប្រឆាំង

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

គាំទ្រ

ការបោះឆ្នោត គាំទ្រ ល�ើ
វិធានការនេះ មានន័យថា៖
ម្ចាស់ផ្ទះទាំងអស់ ដែលមានអាយុ ល�ើស
55 ឆ្នាំ (ឬ ដែល បំពេញ
បានតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេងទ�ៀត)
នង
ឹ មានលក្ខណៈសម្បត្តិ សម្រាប់ការសន្សំប្រា
ក់ពន្ធអចលនទ្រព្យ
នៅពេលពួកគេផ្លាស់ទីលំនៅ។
មានតែទ្រព្យសម្បត្តិកេរមរតក ដែលត្រូវបាន
ប្រើជាទីលំនៅបឋម ឬ កសិដ្ឋា នតែប៉ុណ្ណោះ
ដែលនង
ឹ មានលក្ខណៈសម្បត្តិសម្រាប់
ការសន្សំប្រាក់ពន្ធអចលនទ្រព្យ។

សេចក្តីសអា
ំ ង

ខាងគាំ

ទ្រសំណ�ើប្រ.មតិ 19
កំណត់ព្រំដែនពន្ធល�ើ
មនុស្សចាស់ជរាម្ចាស់ផ្ទះ ដែលជាជនពិការធ្ង
ន់ធរ្ង និងជនរងគ្រោះដោយ ភ្លើងឆេះព្រៃ។
បិទប្រហោងពន្ធមិនត្រឹមត្រូវ ដែលប្រើប្រាស់
ដោយ អក
្ន វិនិយោគធូរធារមកពីខាងក្រៅរដ្ឋ
និងការពារប្រាក់សន្សំកង
្នុ សំណ�ើប្រ.មតិ 13
។ ចូលរ ួមជាមួយនឹងអ្នកតស៊ម
ូ តិ សម្រាប់
សិទ្ធិជនពិការ មនុស្សចាស់នង
ិ លំនៅដ្ឋា ន
អ្នកពន្លតអ
់ គភ
្គិ យ
័ អ្នកសង្រ្គោះបឋម អ្នក
ជំនញ
ួ និងពលករអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ និង
សាធារណរដ្ឋ។ ទទួលបានព័តមា
៌ នបន្ថែម នៅ
YESon19.vote ។

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

សម្រាប់

គាំទ្រ ល�ើ សំ ណ�ើ 19
(916) 492-5210
info@Yeson19.vote
www.Yeson19.vote.

បដិ

សេធ ការបោះឆ្នោតជំទាស់ នឹង
វិធានការនេះ មានន័យថា៖
ម្ចាស់ផ្ទះទាំងខ្លះ ដែលមានអាយុ ល�ើស 55 ឆ្នាំ
(ឬ ដែលបំពេញបានតាមលក្ខខណ្ឌផ្សេង
ទ�ៀត) នឹងបន្តមានសិទ្ធិ សម្រាប់ការសន្សំប្រាក់
ពន្ធអចលនទ្រព្យ នៅពេលពួកគេផ្លាស់
ទីលំនៅ។ ទ្រព្យសម្បតតិដែ
្ លជាកេរមរតកទាំងអ
ស់នង
ឹ បន្តមានលក្ខណៈសម្បតតិ្ សម្រាប់
ការសន្សំប្រាក់ពន្ធអចលនទ្រព្យ។

ខាងប

ដិសេធ សំណ�ើប្រ.មតិ 19
គឺ ជាការ ក�ើនឡ�ើង ប្រាក់
ពន្ធរាប់ពាន់លានដុល្លា រទៅល�ើគ្សា
រួ រ។
វាដកយកចេញ នូវឧបករណ៍ដ៏ល្អបំផត
ុ មួយ
ដែល ឳពុកម្ដា យមានសម្រាប់ជយ
ួ កូនៗ
របស់ពក
ួ គេ ដែល
ជាសិទ្ធិចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនញ្រ
ុ ដ្ឋ California
តាំងពីឆ្នាំ 1986 ដ�ើម្បីបន្សល់ទក
ុ ផ្ទះ និងទ្រព្យ
សម្បតតិផ្
្ សេងទ�ៀតរបស់ពក
ួ គេ ដោយមិនមានការ
ក�ើនឡ�ើងពន្ធអចលនទ្រព្យ។
បោះឆ្នោតជំទាស់ល�ើ សំណ�ើ 19 ។

ប្រឆាំង

សមាគម អ្នកបង់ ពន្ធ Howard Jarvis
921 11th St #1201
Sacramento, CA 95814
(916) 444-9950
(213) 384-9656
info@hjta.org
www.HJTA.org

មគទ្
ទេ កយ៍ ោងឆាប់រហស
័
គុ ្ ស
សំ ណ�ើ

20

ដាក់កម្រិតការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់បទល្មើសមួយចំនួន ដោយបចប្បន្ន
្ចុ
បានចាត់ទុកថាជាជនល្មើសច្បាប់ដែលមិ នប្រើហិង្សា។ អនុញ្ញាតឲ្យមានការកាត់ទោសបទឧ
ក្រិដ្ឋសម្រាប់បទល្មើសមួយចំនួន ដែលបចប្បន្នត្
ទុ
កថាជា បទល្មើសមជ្ឈឹ
ម។
រូវបានគេចាត់
្ចុ
បញ ្ញតផ
៖
្
្តិ តួចផ្តើម

សេចក្សង
ដី ្ខេប

ដាក់នៅល�ើសន្ក
លឹ ឆ្នោ តដោយហត្ថលេខាទាមទារ

សំ ណ�ើ

21

ពង្រីកសិទ្ធិអំណាចរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋាន ដ�ើម្បីអនុម័តល�ើការគ្រប់គ្រងល�ើថ្លៃឈលផ្ទះ 
នួ្
ទ្រព្យសម្បតល
។
្
្តិ ំនៅដ្ឋានជាលំនៅដ្ឋាន ។ បញ ្ញតផ
្តិ តួចផ្តើម

សេចក្សង
ដី ្ខេប

ដាក់នៅល�ើសន្ក
លឹ ឆ្នោ តដោយហត្ថលេខាទាមទារ

ិ ីដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌ ដែលបានបង្កើនឡ�ើងសម្រាប់
កំណត់សិទ្ធិទទួលបានកម្មវធ
ជនល្មើ សដែលមិ នប្រើ ហិង្សា ដែលបានបំ ពេញរយៈពេលជាប់ ទោសដំ បូងរបស់ ពួកគេ
ដោយលុបបំបាត់នូវសិ ទ្ធិទទួលបាន សម្រាប់ បទល្មើសមួយចំ នួន ។
ផលប៉ះពាល់ សារព�ើពន្ធ៖ បង្កើនការចំ ណាយល�ើ មន្ទីរកែប្រែរដ្ឋ និ ងមូលដ្ឋា ន និ ងកា
 រអនុវត្ត
ច្បាប់ ដែលទំនងជាមានរាប់ សិបលានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្នាំ អាស្រ័ យល�ើ ការប្រតិបត្តិ។

អនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋា ភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋា នអាចបង្កើតការត្រួតពិនិត្យល�ើ ការជួលអចលនទ្រព្យជា
លំ នៅដ្ឋា ន ដែលមានអាយុកាលល�ើ សពី 15 ឆ្នាំ ។ ការកំណត់អត្រាក�ើនឡ�ើងនៅមូលដ្ឋា ន
អាចខុសពីការកំណត់នៅទូទាំងរដ្ឋ ។ ផលប៉ះពាល់ សារព�ើពន្ធ ៖ ជារ ួម ល�ើ ប្រាក់ចំណូល
សម្រាប់ រដ្ឋល�ើប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ រដ្ឋ និ ងមូលដ្ឋា ន ដែលមានចំ នួនល�ើ សរាប់ សិបលាន
ដុល្លា រក្នុងមួយឆ្នាំ ៗ ទៅតាមពេលវេលា ។ អាស្រ័ យល�ើ ទង្វើរបស់ សហគមន៍ ក្នុងមូលដ្ឋា ន
ការបាត់បង់ ប្រាក់ចំណូល អាចតិចជាង ឬច្រើ នជាងនេះ ។

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

គាំទ្រ

ការបោះឆ្នោត គាំទ្រ ល�ើ
វិធានការនេះ មានន័យថា៖ អ្នក
ដែល ប្រព្រឹត្ត បទល្មើស ចោរកម្ម មួយចំនន
ួ
(ដូចជា ការ លួចទំនញ
ិ តាម ហាង ច្រើន ដង)
អាច ទទួល ការ ពិនយ
័ បន្ថែម (ដូចជា ការ
ជាប់ ពន្ធនាគារ កាន់តែយូរ)។ កត្តាបន្ថែម នឹង
ត្រូវបាន ពិចារណា សម្រាប់ ដំណ�ើរការ
របស់ រដ្ឋ ក្នុង ការ ដោះលែង អ្នកទោស មួយ
ចំនន
ួ ពីពន្ធនាគារ មុន កំណត់។ ការ អនុវត្ត
ច្បាប់ នឹងត្រូវបាន តម្រូវ ដ�ើម្បី ប្រមូល
សំណាក DNA ពី មនុស្ស ពេញ វ ័យ ដែល
ជាប់ ទោស ពី បទមជ្ឈិម មួយ ចំនន
ួ ។

សេចក្តីសអា
ំ ង

ខាងគាំ

ទ្រសំណ�ើប្រ.មតិ 20
បិទចន្លោះប្រហោង ដែល
ឥឡវនេះអនុញ្ញាតឲ្យទណ្ឌិតបំពានផ្វភេទកុ
មា
លូ
រជនល្មើសផ្វភេទ
និង ទណ្ឌិត នៃឧក្រិដ្ឋកម្ម
លូ
ហិង្សាផ្សេងទ�ៀតត្រូវបាន
ដោះលែងពីពន្ធនាគារមុនកំណត់។ សំណ�ើ
ប្រ.មតិ 20 ក៏ពង្រីកការប្រមូល DNA ដ�ើម្បី
ជួយដោះស្រាយបទល្មើស រំលោភ
សេពសន្ធវៈ ឃាតកម្មនង
ិ បទល្មើសធ្ងនធ
់ រ្ង
ផ្សេងទ�ៀត និងពង្រឹងការដាក់ទោសប្រឆាំង
នឹង ចោរដែលទម្លាប់លច
ួ ច្រើនដង។

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

សម្រាប់

Nina Salarno Besselman,
អ្នកជំទាស់
គាំទ្រ ល�ើ សំ ណ�ើ 20—រក្សា រដ្ឋ
California ឲ្យមាន សុវត្ថិភាព
YesOn20.org

បដិ

សេធ ការបោះឆ្នោត បដិសេធនឹង
វិធានការនេះ មានន័យថា៖
ការដាក់ទោស មនុស្ស ដែល ប្រព្រឹត្ត
បទល្មើស ចោរកម្មមយ
ួ ចំនន
ួ នឹង មិន ត្រូវ
បាន បង្កើន ទេ។ នឹង មិន មាន ការផ្លាស់ប្ដូរ
ល�ើ ដំណ�ើរការរបស់ រដ្ឋ សម្រាប់ ការ
ដោះលែង អ្នកទោស មួយ ចំនន
ួ ពីពន្ធនាគារ
មុន កំណត់ទេ។ ការ អនុវត្ត ច្បាប់ នឹង
បន្តតម្រូវឲ្យ ប្រមូល សំណាក DNA ពី
មនុស្ស ពេញវ ័យ តែ ក្នុង ករណី ដែល
ពួកគេ ត្រូវ បាន ឃាត់ខន
លួ្ ចំពោះ បទ
ព្រហ្មទណ្ឌ ឬ ដែល តម្រូវ ឲ្យ ចុះ ឈ្មោះ
ក្នុងនាមជាជន ល្មើស ផ្វភេទ
ឬ បង្ក
លូ
អគភ
្គិ យ
័ ។

ខាងប

ដិសេធ សំណ�ើប្រ.មតិ 20
គឺជា ការ បោកប្រាស់ការចំ
ណាយផ្នែកពន្ធនាគារ។ រដ្ឋ California មាន
ការដាក់ទោសដែលធន
្ង ធ
់ រ្ង និងរយៈពេលវែង
ស្រាប់ហ�យ
ើ —រ ួមទាំងការជាប់ពន្ធនាគារអស់
ិ —សម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្ម ធន
មួយជីវត
្ង ធ
់ រ្ង និង
ហិង្សា។ អត្ថប្រយោជន៍ពសេសន
ៅពន្ធនាគារគឺ
ិ
ចង់បន្លា ចអ្នកឲ្យចំណាយប្រាក់ រាប់សប
ិ លាន
ល�ើពន្ធនាគារដែលអាចបង្ខំឲ្យមានការ
កាត់យ៉ា ងធ្ងនធ
់ រ្ង ចំពោះការស្ដារ
នីតស
្ត ង
ិ ម្បទារសាលា រ�ៀនសុខភាពផ្វចិ
ិ
លូ តន
ភាពគ្មា នផ្ទះសម្បែង។

ប្រឆាំង

Dana Williamson
បញ្ឈប់ ការបោកប្រាស់ ការចំ ណាយ
ផ្នែកពន្ធនាគារ។ បដិ សេធល�ើ សំ ណ�ើ 20
1787 Tribute Road, Suite K
Sacramento, CA 95815
(916) 382-4686
NoOnProp20@gmail.com
NoProp20.vote

គាំទ្រ

ការបោះឆ្នោត គាំទ្រ ល�ើ
វិធានការនេះ មានន័យថា៖ រដ្ឋ
នឹង អនុញ្ញាត ឲ្យ ទីក្ រុង និង ខោនធី អនុវត្ត
ការ គ្រប់គ្រង ផ្ទះជល
ួ កាន់តែ ច្រើន ប្រភេទ
ល�ើ អចលនទ្រព្យ កាន់តែច្រន
ើ នៅ ក្រោម
ច្បាប់ បច្ចុប្បន។្ន

សេចក្តីសអា
ំ ង

ខាងគាំ

ទ្រ សំណ�ើប្រ.មតិ 21
គឺជាការ ផ្លាស់ប្ដូរ ដែល
យ�ើង ត្រូវ ការ ដ�ើម្បី ដោះស្រាយ ភាព គ្មា ន
ផ្ទះ សម្បែង។ ការ បោះឆ្នោត គាំទ្រ ល�ើ
សំណ�ើ 21 គឺជាការ បោះឆ្នោត ដ�ើម្បី រក្សា
គ្រួសារ ឲ្យ ស្ថិត នៅ ក្នុង ផ្ទះ របស់ ពួកគេ។
សម្ព័នភា
្ធ ពដ៏រង
ឹ មាំ នៃអ្នក ដឹកនាំ
ដែលជាប់ឆ្នោត អ្នកផ្ដល់សេវាកម្ម លំនៅដ្ឋា ន
តម្លៃសមរម្យ និងអក
្ន តស៊ម
ូ តិសម្រាប់ មនុស្ស
ចាស់ អតីតយុទជ
្ធ ន និង អ្នកគ្មា ន ទីជម្រក
យល់ស្របថា សំណ�ើប្រ.មតិ 21 នឹង ជួយ
បង្ការ ភាពគ្មា ន ទីជម្រក។

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

សម្រាប់

គាំទ្រ សំ ណ�ើ 21—អ្នកជួលផ្ទះ និ ង
ម្ចាស់ ផ្ទះ រ ួមគ្នាដ�ើ ម្បី រក្សា គ្រួសារ ឲ្យនៅ
ក្នុងផ្ទះពួកគេ
6500 Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
(323) 962-0140
contact@YesOn21CA.org
www.YesOn21CA.org

បដិ

សេធ ការបោះឆ្នោត ជំទាស់ នឹង
វិធានការនេះ មានន័យថា៖
ច្បាប់រដ្ឋ នឹង រក្សា ដែន កំណត់ បច្ចុប្បន្ន ល�ើ
ច្បាប់ គ្រប់គ្រង ការជួលផ្ទះ ដែល ក្ រុង និង
ខោនធី អាច អនុវត្ត។

ខាងប

ដិសេធ សំណ�ើប្រ.មតិ 21
នឹង ធ្វើ ឲ្យ វិបត្តិ
លំនៅដ្ឋា ន ក្នុងរដ្ឋ Califonia កាន់តែ
អាក្រក់ឡ�ើង។ សំណ�ើប្រ.មតិ 21 ធ្វើ ឲ្យ ខូច
ច្បាប់គ្រប់គ្រង ការ ជួលផ្ទះ ទូទាំង រដ្ឋ ដែល
រឹងមាំបំផត
ុ នៅ ក្នុង ប្រទេស ធ្វើ ប៉ះពាល់ការងារ
កាត់បន្ថយ តម្លៃ ផ្ទះ បញ្ឈប់ ការសាងសង់ផ្ទះ
មី និងលុបបំបាត់ ការ ការពារ ដល់ ម្ចាស់ផ្ទះ
ថ្ៗ
ខណៈពេល ដែល មិន ផ្ដល់ ការការពារ សម្រាប់
អ្នក ជួល មនុស្ស ចាស់ អតីតយុទជ
្ធ ន ឬ
ជនពិការ។

ប្រឆាំង

info@noonprop21.vote
https://noonprop21.vote/
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មគទ្
ទេ កយ៍ ោងរហស
័
គុ ្ ស
សំ ណ�ើ

22

ល�ើកលែងបណ្តាក្រុមហ៊ន
ុ ដឹកជញននិ
ុ ដឹកចែកចាយដោយប្រើប្រាស់កម្ម
្ជូ ងក្រុមហ៊ន
វិធី បច្ចេកវិទ្យានៅក្ងទូ
្គ ិកទៅដល់អ្ន
នុ រស័ព ្ទដៃទំន�ើប ពីការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍បុគល
កប�ើកបរមួយចំនួន ។ បញ ្ញតផ
៖
្
្តិ តួចផ្តើម

សេចក្សង
ដី ្ខេប

ដាក់នៅល�ើសន្ក
លឹ ឆ្នោ តដោយហត្ថលេខាទាមទារ

សំ ណ�ើ

23

បង្កើតតម្រូវការរដ្ឋសម្រាប់មន្ទីរព្យាបាលលាងឈាមតាមតម្រងនោម។
តម្រូវឲ្យមានអ្នកជំនាញវេជ្ជសាស្រន្ត ៅនឹងកន្លែង។
បញ ្ញតផ
៖
្
្តិ តួចផ្តើម

សេចក្សង
ដី ្ខេប

ដាក់នៅល�ើសន្ក
លឹ ឆ្នោ តដោយហត្ថលេខាទាមទារ

ិ ី ជា “អ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ” ជំ នួសឲ្យ
ចាត់ចំណាត់ថ្នាក់អ្នកប�ើ កបរដោយប្រើ ប្រាស់កម្មវធ
“បុគ្គលិកនិយោជិ ត” លុះណាតែក្ រុមហ៊ុន កំណត់ម៉ោងឲ្យអ្នកប�ើ កបរតម្រូវឲ្យទទួលយកសំ ណ�ើរ
សុំជិះ ឬដឹ កជញ្ជូនជាក់លាក់ ឬកំណត់មិនឲ្យធ្វើ ការឲ្យក្ រុមហ៊ុនផ្សេង ។ ហ�ើយផ្តល់ជូនអ្នក
ប�ើ កបរដែលជា អ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ នូវសំ ណងដទៃទ�ៀត ល�ើ កលែងតែមានលក្ខណៈវិនិចឆ័ យ
្ មួ
យចំ នួនដែលត្រូវតែបានឤេយពេញជាក់លាក់ ។ ផលប៉ះពាល់ សារព�ើពន្ធ ៖
ការក�ើនឡ�ើងតិចតួចល�ើ ពន្ធប្រាក់ចំណូលរដ្ឋ ដែលបានបង់ ដោយអ្នកប�ើ កបររបស់ ក្ រុមហ៊ុនដឹ ក
ជញ្ជូននិ ងដឹ កចែកចាយ និ ងអ្នកវិនិយោគទុន ។

តម្រូវឲ្យមានគ្រូពេទ្យ គិលានុបដ្ឋា យិ កាជំ នាញផ្នែកណាមួយ ឬជំ នួយការគ្រូពេទ្យ ប្រចាំកា
រក្នុងពេលមានការព្យាបាលការលាងឈាមតាមតម្រងនោម ។
ហាមគ្លីនិកមិ នឲ្យកាត់បន្ថយសេវាកម្មនានាដោយគ្មា នការឯកភាពពីរដ្ឋឡ�ើយ ។ ហាមឃា
ត់គលី្និកពីការបដិ សេធមិ នព្យាបាលអ្នកជំ ងឺដោយផ្អែកល�ើ ប្រភពបង់ ប្រាក់។
ផលប៉ះពាល់ សារព�ើពន្ធ ៖ បង្កើនការចំ ណាយរបស់ រដ្ឋា ភិបាលរដ្ឋ និ ងមូលដ្ឋា ន ទំនងជាមា
នចំ នួនតិចជាងរាប់ សិបលានដុល្លា រជារ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ ។

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

គាំទ្រ

ការបោះឆ្នោតគាំទ្រល�ើ
វិធានការនេះ មានន័យថា៖
ក្ រុមហ៊ន
ុ ដឹកជញន
្ជូ និងដឹកអ្នកដំណ�ើរ ផ្អែក
ិ ីកងទូ
ល�ើកមវ្ម ធ
រ
ស័
ព្ទដៃអាចជល
ួ
្នុ
អ្នកប�ើកបរកងនាមជាអ
ក
្ន ម៉ៅការឯករាជ្យ។
្នុ
អ្នកប�ើកបរអាចសម្រេចចិត្តថាធ្វើការនៅពេល
ណាទីកន្លែងណា និងច្រើនប៉ុនណា ប៉ុន្តែនង
ឹ មិ
នទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ ស្តង់ដារ
និងការការពារដែលអាជីវកម្មត្រូវ
ផ្ដល់ដល់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ ទេ។

សេចក្តីសអា
ំ ង

ខាងគាំ

ទ្រគាំទ្រល�ើសំណ�ើ 22
ការពារជម្រើសរបស់អក
្ន
ិ ីទូរស័ព្ទដៃ ក្នុងការធ្វើជា
ប�ើកបរផ្អែកល�ើកម្មវធ
អ្នកម៉ៅការឯករាជ្យ—ត្រឹមប្រាក់ចំណេញ 4:1
ដល់អក
្ន ប�ើកបរគាំទ្រឯករាជ្យភាព! • ជួយ
សង្រ្គោះការធ្វើដំណ�ើររ ួមគ្នា សេវាកម្ម ដឹកជញន
្ជូ
និង រាប់សែនការងារ ។ • ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ ថ្មី
និងការ ធានា ល�ើប្រាក់ចណ
ំ ូ លដល់
អ្នកប�ើកបរ • ពង្រឹង សុវតភា
្ថិ ពសាធារណៈ
• ត្រូវបានគាំទ្រ ដោយ
ភាគច្រើនល�ើសលប់នៃក្ រុមអ្នកប�ើកបរ
សហគមន៍ សុវតភា
្ថិ ពសាធារណៈ និងអាជីវកម្ម
ខ្នា តតូច • VoteYesProp22.com

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

សម្រាប់

គាំទ្រសំ ណ�ើ 22—សង្គ្រោះ ការងារ និ ង
ិ ី ក្នុងទូរស័ ព្ទ
សេវាកម្មដែលផ្អែកល�ើ កម្មវធ
(877) 581-8711
info@protectdriversandservices.com
www.VoteYesProp22.com
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បដិ

សេធការបោះឆ្នោតជំទាស់ នឹង
វិធានការនេះមានន័យថា៖
ក្ រុមហ៊ន
ុ ដឹកជញន
្ជូ និងដឹកអ្នកដំណ�ើរ ផ្អែក
ិ ីកងទូ
ល�ើកមវ្ម ធ
ឹ ត្រូវតែ
្នុ រស័ព្ទដៃនង
ជល
ួ អក
្ន ប�ើកបរជាបុគល
្គ ក
ិ ប្រសិនប�ើ
មី នេះ
តុលាការនិយាយថា ច្បាប់រដ្ឋនាពេលថ្ៗ
ជល
គល
ួ អក
្ន ប�ើកបរកងនាមជាបុ
្គ ក
ិ ។
្នុ
អក
្ន ប�ើកបរនង
ឹ មានជម្រើសតិចជាងមុន អំពី
ពេលណាទីកន្លែងណា និង ច្រើនប៉ុនណាដ�ើម្
បីធ្វើការប៉ុន្តែនឹងទទួលបាន
អត្ថប្រយោជន៍ស្តង់ដារ និងការការពារ ដែល
អាជីវកម្ម ត្រូវតែផ្ដល់ដល់បគ
ុ ល
្គ ក
ិ ។

ខាងប

ដិសេធ ការបដិសេធល�ើ
សំណ�ើ 22 បញ្ឈប់ ក្ រុ
ិ ីរាប់ពាន់លានដុល្លា រ
មហ៊ន
ុ ដែលប្រើកម្មវធ
ដូចជា Uber, Lyft, និង DoorDash ពីការ
សរសេរការល�ើកលែងផ្ទា ល់ខន
លួ្ របស់គេ
ទៅល�ើច្បាប់រដ្ឋ California និងការយក
ចំណេញ ពីវា។ សំណ�ើ 22
បដិសេធអក
្ន ប�ើកបររបស់ពក
ួ គេ
នូវសិទ្ធិអ្នកប�ើកបរ និងការការពារសុវតភា
្ថិ ព
ដែលពក
ួ គេសម នង
ឹ ទទួលបានដូចជាការសម្
រាកពេលឈឺថ្កាត់ការថែទាំសុខភាព
និងភាពអត់ការងារ ធ្វើ។
ក្ រុមហ៊ន
ុ បានចំណេញហ�ើយ អ្នក
ប�ើកបរដែលត្រូវបានគេ កេងប្រវ ័ញបា
្ច ត់បង់
សិទ្ធិនិងការការពារ។ បោះឆ្នោតជំទាស។
់

ប្រឆាំង

ជំ ទាស់សំណ�ើប្រ.មតិ 22 ចាប់
ហ្វ្រាំ ងនៅល�ើ Uber, Lyft និ ង
DoorDash
600 Grand Avenue #410
Oakland, CA 94610
(213) 537-4863
info@nooncaprop22.com
nooncaprop22.com

គាំទ្រ

បដិ

សេធការបោះឆ្នោតជំទាស់ នង
ឹ
ការបោះឆ្នោតគាំទ្រល�ើ វិធានការ
វិ
ធា
នការនេះមានន័
យ
ថា៖
គ្
ន
ក
លី
ិ
នេះ មានន័យថា៖ គ្ន
លី ក
ិ
លាងឈាមអ្នកជំងឺរំ រ៉ៃ
៉ា នឹងមិនត្រូវបានតម្រូវ
លាងឈាមអ្នកជំងឺរំ រ៉ៃ
៉ា នឹងត្រូវបានតម្រូវឲ្យ
ឲ្យមានវេជ្ជបណ្ឌិតប្រចាំការ ក្នុងអំឡងម៉
ុ ោ ងព្
មានវេជ្បណ្ឌិតប្រចាំការ ក្នុងអំឡងម៉
ុ ោង
ឺ
យាបាលអ្ន
ក
ជំ
ង
ទា
ងអស់
ទេ
។
ំ
ព្យាបាលអ្នកជំងឺទាំងអស់។

សេចក្តីសអា
ំ ង

ខាងគាំ

ទ្រប្រឆាំងនង
ឹ ការខ្វះអនា
ម័យនៅគ្ន
លី ក
ិ លាងឈា
មដោយការតម្រូវឲ្យមានការរាយការណ៍
អំពកា
ី រឆ្លងរោគ។ កែលម្អការចាត់ចែងបុគក
លិ្
រ ួមមានការតម្រូវឲ្យមានវេជ្បណ្ឌិត នៅកង
្នុ
គ្ន
បញ្ឈប់ការ រ�ើស
លី ក
ិ អំឡងពេលព្យាបាល។
ុ
ឺ
អ�ើងផ្អែកល�ើធានារ៉ាប់រងរបស់អក
្ន ជំង។
អនុវត្តការកែលម្អ ចំពោះគ្ន
លី ក
ិ ទាំងអស់
មិនថានៅក្នុងតំបន់អក
្ន មាន ឬ អ្នកក្រទីក្ រុង
ឬ ដាច់ស្រយាលសហគមន៍ស្បែកខ្មៅ ឬ
ត្នោត។ អ្នកជំងឺអក
្ន ជំនាញថែទាំសុខភាព អតី
តយុទជ
្ធ នអ្នកដឹកនាំសាសនាយល់ស្រប៖
YesOnProp23.com

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

សម្រាប់

គាំទ្រ សំ ណ�ើប្រ.មតិ 23: ការថែទាំ
កាន់ តែល្អ សម្រាប់ អ្នកជំ ងឺលាងឈាម
(888) 251-5367
info@YesOnProp23.com
www.YesOnProp23.com

ខាងប

ដិសេធ
សមាគមគិលានុប្បដ្ឋា ក
អាមេរិក/California, សមាគមវេជ្ជសាស្រ្ត
California, អ្នកតស៊ម
ូ តិសម្រាប់អក
្ន ជំងឺ
ជំរ ុញយ៉ា ងខ្លាំ ងឲ្យជំទាស់ល�ស
ើ ំណ�ើ 23!
សំណ�ើប្រ.មតិ 23 នឹងបង្ខំគន
លី្ ក
ិ លាងឈាម
តាមសហគមន៍ជាច្រើនឲ្យបិទដែលគំរាម
ិ អក
កំហែងដល់អាយុជីវត
្ន ជំងឺ
80,000 នាក់នៅរដ្ឋ California
ដែលត្រូវការការលាងឈាមដ�ើម្បីរស់។
សំណ�ើប្រ.មតិ 23 បង្កើនថ្លៃចណា
ំ យថែទាំសុខ
ភាពរាប់រយ លានដុល្លា រក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលធ្វើឲ្យខ្វះ
វេជ្ជបណ្ឌិត ហ�ើយភាពចង្អៀតណែននៅកន្លែង
សង្រ្គោះបន្ទា ន់ នឹងកាន់តែអាក្រក់។
NoProposition23.com

ប្រឆាំង

ជំ ទាស់ សំ ណ�ើ 23—បញ្ឈប់ សំ ណ�ើប្រ.
មតិដែលថាការលាងឈាម
មានគ្រោះថ្នាក់ និ ង ចំ ណាយខ្ពស់
(888) 424-0650
info@NoProposition23.com
www.NoProposition23.com

មគទ្
ទេ កយ៍ ោងរហស
័
គុ ្ ស
សំ ណ�ើ

24

ិ ធនកម្មច្បាប់ស្តីពឯ
ធ្វើវសោ
៖
្ន ប្រើប្រាស់ ។ បញ ្ញតផ
្
ី កជនភាពរបស់អក
្តិ តួចផ្តើម

សេចក្សង
ដី ្ខេប

ដាក់នៅល�ើសន្ក
លឹ ឆ្នោ តដោយហត្ថលេខាទាមទារ

អនុញ្ញាតអ្នកប្រើ ប្រាស់ដ�ើម្បី ៖ ការពារអាជី វកម្មនានាមិ នឲ្យចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទា ល់ ខលួ្ន
កែប្រែព័ត៌មានផ្ទា ល់ ខលួ្នដែលមិ នត្រឹមត្រូវ ហ�ើយដាក់កម្រិតការប្រើ ប្រាស់របស់ អាជី វកម្មទាំ
ងនោះចំ ពោះ “ព័ត៌មានផ្ទា ល់ ខលួ្នដែលរស�ើ ប” រាប់ បញ្ចូលទាំងទីតាំងភូ មិសាស្រ្តជាក់ស្តែង
ពូជសាសន៍ ជាតិពន្ធ និ ងព័ត៌មានសុខភាព ។ បង្កើតទីភ្នា ក់ងាររដ្ឋការពារឯកជនភាព
California ។ ផលប៉ះពាល់ សារព�ើពន្ធ៖ បង្កើនការចំ ណាយរដ្ឋយ៉ា ងតិច $10 លាន
ដុល្លា ររ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ ប៉ុន្តែ ទំនងជាមិ នល�ើ សពីក្រោមលានដុល្លា ររ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ ដ�ើ ម្បីអនុវត្តការ
ពង្រីកច្បាប់ ឯកជនភាពរបស់ អ្នកប្រើ ប្រាស់ ។
ការចំ ណាយខ្លះនឹ ងត្រូវទូទាត់ដោយការផាកពិន័យតាមរយៈការរំលោភល�ើ ច្បាប់ ទាំងនេះ។

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

គាំទ្រ

ការបោះឆ្នោតគាំទ្រ ល�ើ
វិធានការនេះ មានន័យថា៖
ច្បាប់នង
្ន យ
្ន ប្រើប្រា
ិ សិទ្ធិឯកជនភាព ទិនន
័ អក
ស់ដែលមានស្រាប់ នឹងត្រូវបានពង្រីក។ អាជីវ
កម្មដែលត្រូវបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌ
ឯកជនភាព នង
ឹ មានការផ្លាស់ប្ដូរ។ ទីភ្នា ក់ងាររ
ដ្ឋថមីន
្ ង
ិ ក្រសួងយុតធ
តិ្ ម៌របស់រដ្ឋ នឹងចែក
រំលែកការទទួលខុសត្វរូ គ្នាសម្រាប់ ការពិនត
ិ ្យ
ម�ើលនិងការអនុវត្តច្បាប់ឯកជនភាពអក
្ន ប្រើប្
រាស់របស់រដ្ឋ។

សេចក្តីសអា
ំ ង

ខាងគាំ

ទ្រគាំទ្រល�ើសំណ�ើ 24
ដ�ើម្បីពង្រឹងសិទ្ធិឯកជន
ភាពមាតាបិតាប្រព័នផ
្ធ ្សព្វផ្សាយសមស្រប,
California NAACP និងអក
្ន សេដ្ឋកច
្ច ប់
ិ ជា
ពានរង្វាន់ណូបែលនិយាយថា
បោះឆ្នោតគាំទ្រដល់សំណ�ើប្រ.មតិ 24 ។ ធ្វើ
ឲ្យច្បាប់ឯកជនភាពកាន់តែរឹងមាំឡ�ើង!
ការពារកូនៗនៅល�ើអ៊ីនធឺណិត! ពង្រឹងច្បាប់ឯ
កជនភាពនិងឲ្យសាជីវកម្មទទួលខុសត្វរូ
នៅពេលពួកគេរំលោភបំពាន
ល�ើសទ្ធិ
្ន ។
ិ ជាមូលដ្ឋា នរបស់អក
គាំទ្រល�ើសំណ�ើប្រ.មតិ 24!

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

សម្រាប់

Robin Swanson
ពលរដ្ឋ California សម្រាប់ ឯកជនភាព
អ្នកប្រើ ប្រាស់
1020 16th Street #31
Sacramento, CA 95814
(916) 440-0424
info@caprivacy.org
www.caprivacy.org

បដិ

សេធការបោះឆ្នោតជំទាស់ នឹង
វិធានការនេះមានន័យថា៖ អាជីវក
មន
្ម ង
ឹ បន្តត្រូវបានតម្រូវឲ្យអនុវត្ត
តាមច្បាប់ឯកជនភាពទិនន
្ន យ
័ អ្នកប្រើប្រាស់
ដែលមានស្រាប់។ អ្នកប្រើប្រាសន
់ ង
ឹ បន្ត មាន
សិទ្ធិឯកជនភាពទិនន
្ន យ
័ ដែលមានស្រាប់។ ក្រ
សួងយុតធ
តិ្ ម៌របស់រដ្ឋនង
ឹ បន្តត្រួតពិនត
ិ ្យម�ើល
និងអនុវត្តច្បាប់ទាំងនេះ។

ខាងប

ដិសេធ សំណ�ើ
24 កាត់បន្ថយ
សិទ្ធិឯកជនភាព របស់អក
្ន នៅក្នុងរដ្ឋ
California ។ សំណ�ើប្រ.មតិ 24 អនុញ្ញាត
គម្រោង “បង់ប្រាក់សម្រាប់ឯកជនភាព” ធ្វើ
ឲ្យបុគល
្គ ក
ិ រង់ចាំច្រើនឆ្នាំ ដ�ើម្បីដឹង ថាត�ើ និ
យោជកប្រមូលព័តមា
៌ នសម្ងា ត់អខ
្វី លះ្
ពីបុគល
្គ ក
ិ ហ�ើយធ្វើឲ្យវាកាន់តែពិបាក ដ�ើម្បីប
ញ្ឈប់យក្សបច្ចេកវិទ្យាទាំងឡាយ ពីការលក់
ព័តមា
្ន ។ សំណ�ើប្រ.មតិ 24 ត្រូវ
៌ នរបស់អក
បានសរសេរនៅក្នុងបន្ទប់បិទទ្វារជិត ដោយ
មានមតិយោបល់ពីសាជីវកម្មបណ្ដា ញផ្សពផ
្វ ្
សាយ សង្គម។

ប្រឆាំង

ពលរដ្ឋ Californian សម្រាប់ ឯកជនភាព
ពិតប្រាកដ
CaliforniansForRealPrivacy.org
mail@RealPrivacyNoOn24.org
(415) 634-0335

សំ ណ�ើ

25

ការធ្វើប្រជាមតិចំពោះច្បាប់ដែលបានជំនួសប្រាក់ធានាដោយប្រព័នម
្ធ ួយ
ដោយផ្អែកល�ើសុវតភា
្ថិ ពសាធារណៈ និងហានិភយ
័ នៃការហោះហ�ើរ ។

សេចក្សង
ដី ្ខេប

ដាក់នៅល�ើសន្ក
លឹ ឆ្នោ តដោយហត្ថលេខាទាមទារ

ការបោះឆ្នោត «គាំទ្រ» មានន័ យថាឯកភាព ហ�ើយការបោះឆ្នោត «ជំ ទាស់» មានន័ យថា
បដិ សេធ ច្បាប់ ដែលជំ នួសប្រព័ន្ធការដាក់ការដាក់ប្រាក់ធានា
ល�ើ ការកំណត់របស់ សុវត្ថិភាពសាធារណៈ និ ងហានិ ភ័យ នៃការហោះហ�ើរ ។
ផលប៉ះពាល់ សារព�ើពន្ធ ៖ បង្កើនការចំ ណាយដែលអាចមានចំ នួនពាក់កណ្តា លរយលានដុ
ល្លា ររ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ សម្រាប់ ដំណ�ើរការថ្មីមួយនេះសម្រាប់ ការដោះលែងមនុស្សពីពន្ធនាគារ
មុនពេលកាត់កតី្ ។ កាត់បន្ថយការចំ ណាយល�ើ ពន្ធនាគារតាមខោនធី ដែលអាចល�ើ សរាប់ សិ
បលានដុល្លា ររ�ៀងរាល់ ឆ្នាំ ។

ត�ើសំឡេងឆ្នោ តអ្នកមានន័យយ៉ាងណា

គាំទ្រ

ការបោះឆ្នោត គាំទ្រ ល�ើ
វិធានការនេះមានន័យថា៖
បី ្
មិនមាននរណាម្នា ក់ នង
ឹ បង់ប្រាក់ធានាដ�ើម្ត
រ ូវបានដោះលែង ពីពន្ធនាគារមុនពេល
កាត់ក្ដីទេ។ ផយទៅវិ
ញមនុស្សនឹងត្រូវបាន
្ទុ
ដោះលែងដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឬ អាស្យ
រ័ ល�ើ
ហានិភយ
ួ គេ
័ ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃរបស់ពក
នៃការប្រព្រឹត្ត បទល្មើសមយ
ួ ទ�ៀត ឬការមិនប
ង្ហាញខ្ននៅតុ
លាការប្រសិនប�ើដោះ
លួ
លែង។ មិនមាននរណាម្នា ក់ត្វរូ បានគិតប្រាក់
ជាលក្ខខណ្ឌ នៃការដោះលែងទេ។

សេចក្តីសអា
ំ ង

ខាងគាំ

ទ្រ គាំទ្រសំណ�ើ 25
ជំនួសប្រាក់ធានាដោយ
ដំណ�ើរការកាន់តែត្ម
រឹ ត្រូវ
មានសុវតភា
្ថិ ពជាងនិងមិនសូវចំណាយថ្លៃ។
បច្ចុប្បន្ន ប្រសិនប�ើមនុស្សម្នា ក់អាចមានលទ្ធភាព
បង់ប្រាក់ឲ្យក្ រុមហ៊ន
ុ ប័ណក
្ណ ម្ចីប្រាក់ធានា
ពួកគេនឹងមានសេវីភាព រហូតដល់ថ្ងៃកាត់ក។្ដី
ប្រសិនប�ើ ពួកគេមិនអាចមាន លទ្ធភាពបង់បាន
ប�ើទោះបីជាពក
ួ គេមិនមានទោសក៏ដោយពក
ួ គេនឹ
ងនៅក្នុងពន្ធនាគារ។ នោះគឺជាការរ�ើសអ�ើងច្បាស់
ក្រឡែត។ បោះឆ្នោតគាំទ្រ។

សម្រាប់ពត
័ មា
៌ នបនែ្ថម

សម្រាប់

គាំទ្រ ល�ើ សំណ�ើប្រ.មតិ 25
បញ្ឈប់ ការបង់ ប្រាក់ធានា
1130 K Street, Suite 300
Sacramento, CA 95814
(213) 373-5225
info@yesoncaprop25.com
yesoncaprop25.com

បដិ

សេធការបោះឆ្នោតបដិសេធនង
ឹ
វិធានការនេះ មានន័យថា៖ អក
្ន ខ្លះ
នង
ឹ បន្តបង់ប្រាក់ធានា ដ�ើម្បីត្រូវបានដោះលែង
ពព
ី ន្ធនាគារមុនពេលកាត់ក។
្ដី
អ្នកខ្លះទ�ៀតនឹងបន្តទទួលបាន ការដោះ
លែងដោយមិនបង់ប្រាក់ធានា។ ថ្លៃឈលអា
្នួ
ចបន្តត្រូវបានគិតថ្លៃដ�ើម្បី
ជាលក្ខខណ្ឌនៃការដោះលែង។

ខាងប

ដិសេធ សំណ�ើប្រ.មតិ
25 ត្រូវ បាន
សរសេរដោយអ្នកនយោបាយ Sacramento
ដ�ើម្បីដកយកចេញជម្រើស គ្រប់យ៉ា ងរបស់
ពលរដ្ឋ California ក្នុងការបង់ប្រាក់ធានា
និង ជំនួសសិទ្ធិនេះដោយប្រព័ន្ធ រ�ើសអ�ើងថ្មី នៃ
ការកំណត់ទម្រង់ដោយប្រើកព
ំុ ្យូទ័រគ្រប់គ្រង
ដោយ ការិយាធិបតេយ្យរបស់រដ្ឋា ភិបាល
—ដែលចេញ ថ្លៃដោយអ្នកបង់ពន្ធ
រាប់រយលាន ដុល្លា រក្នុងមួយឆ្នាំ ។ សំណ�ើប្រ.
មតិ 25 គឺមិនត្រឹមត្រូវមិនមានសុវតភា
្ថិ ព
និងចំណាយច្រើន។ បោះឆ្នោត
ជំទាស់ល�ស
ើ ំណ�ើ 25 ។

ប្រឆាំង

ជំ ទាស់សំណ�ើ 25—បញ្ឈប់ សំណ�ើប្រ.
មតិការបោះឆ្នោត ដែលមិ នត្រឹមត្រូវ
មិ នមានសុវត្ថិភាព និ ងចំ ណាយខ្ពស់
(916) 209-0144
info@stopprop25.com
StopProp25.com
មគ្គុទ្ទេសក៍យោង រហ័ស  |
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