
 លិិខិិតបញ្ជាា�ក់់ភាពត្រឹតឹមត្រឹតូវ

យ�ើង Alex Padilla រដ្ឋយេខាធិការនៃរដ្ឋ California សូមបញ្ជាក់ថា 

វិធាៃការដដេបាៃដាក់បញ្ចូេយៅក្នុងឯកសារយៃះៃឹងត្រូវដាក់ជូៃអ្កយបាះយ្នជា្ 

California យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមសតរាប់យបក្ខភាពតបធានាធិប្ីដដេៃឹងយធវើយ�ើង
យៅទូទាំងរដ្ឋយៅន្ងៃទ ី3 ដែមីនា ្នជាំ 2020 យ�ើ�ឯកសារដែនាំយៃះត្រូវបាៃយរៀបចំត្ឹម
ត្រូវតសបយៅតាមចជាបាប ់។ �្្ថយេខារបស់ែ្នុ ំៃិងតតារដ្ឋ យៅ Sacramento California 

ន្ងៃទ ី9 ដែធ្ចូ ្នជាំ2019 ។

Alex Padilla រដ្ឋលលិខាធិការ

 ការល�ះល�ោ�តបឋមសត្រឹ�ប់
លបក់ខភាពត្រឹបធានាធិបតីត្រឹបចាំំ
រដ្ឋ California 
ថ្ងៃ�ៃអង្គាា�រទីី 3 ខែខិមីនា �ោ� ំ
2020

ការល�ះល�ោ�ត លបើក់ដំល�ើរការពីល�ោ�ង 7:00 ត្រឹពឹក់ ដលិ់ល�ោ�ង 8:00 ល្ងាា�ច ល�ថ្ងៃ�ៃល�ះល�ោ�ត!

        ឯកសារព័័ត៌៌មានអ្ននកបោះ�ះបោះ�ោ�ត៌ផ្លូូ�វការ        

អ្កអាចយស្ើសុំឯកសារព័្៌រាៃអ្កយបាះយ្នជា្បដៃ្ថមយដា�ទាក់ទងយៅមនៃ្ីយបាះយ្នជា្ក្នុងតសុករបស់អ្ក ឬយដា�ទូរស័ព្ទយៅយេែ (800) 345-VOTE (8683)
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ត្រឹបសិនលបើអ្នក់ល�ឿថា អ្នក់ត្រឹតូវ�នបដិលសធសិទី្ិទាំងលនះណាមួយ យេែទូរស័ព្ទទាៃ់យ�្ុការែ៍សតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្ 

ឥ្គិ្ន្លៃ ៃិងយដា�សរា្ជា្់របស់រដ្ឋយេខាធិការ តាមយេែ (800) 345-VOTE (8683) ។

យសចក្ីតបកាសសិទិិឯក្្ជៃរបស់

អ្នក់ល�ះល�ោ�ត
អ្នក់�នសិទី្ិដូចខាងលត្រឹកាម ៖

 1 សិទី្ិល�ះល�ោ�តត្រឹបសិនលបើអ្នក់ជាអ្នក់ល�ះល�ោ�តខែដលិ�ន
ចះះបញ្ជីីី។ អ្ករាៃសិទិិយបាះយ្នជា្តបសិៃយបើអ្កជា ៖

• ពេរដ្ឋអាយមរិករស់យៅរដ្ឋ California

• រាៃអា�ុយ៉ជាង្ិច 18 ្នជាំ
• បាៃចុះយ្មជាះយៅកដៃលៃងដដេរស់យៅបច្នុបជាបៃ្
• បច្នុបជាបៃ្មិៃជាប់ក្នុងពៃិនាគារដ្ឋ ឬស�ព័ៃ ិឬត្រូវបាៃយដាះ

ដេងរាៃេក្ខែែឌយដា�ត្រូវបាៃកា្់ឱ្ជាយជាប់យទាសឧតកិដ្ឋ
• មិៃត រ្ូវបាៃ្ុលាការរកយ�ើញថារាៃសាមជារ្ីមិៃតគប់តគាៃ់យដើមជាបី

យធវើការយបាះយ្នជា្

 2 សិទី្ិល�ះល�ោ�តត្រឹបសិនលបើអ្នក់ជាអ្នក់ល�ះល�ោ�តខែដលិ�ន
ចះះបញ្ជីីី លទាះបីអ្នក់គ្មាា�ន ល�ា�ះល�លលិើបញ្ជីី ី។  
អ្កៃឹងត្រូវយបាះយ្នជា្យដា�យតបើសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះ
អាសៃ្ ។ សៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កៃឹងត្រូវរាប់ជាសៃលៃឹក
យ្នជា្បាៃការតបសិៃយបើមនៃ្ីយបាះយ្នជា្កំែ្់ថា 
អ្ករាៃសិទិិយបាះយ្នជា្ ។

 3 សិទី្ិល�ះល�ោ�តត្រឹបសិនលបើអ្នក់ល�សិិតក់្ន�ង�ួរល�លពលិ
ការល�ះល�ោ�តបិទី ។

 4 សិទី្ិល�ះល�ោ�តល�យស�ា�ត់ យដា�គាមជាៃរដ្ឋយេខាធិការ 
តបាប់អ្កអំពីរយបៀបយបាះយ្នជា្ ។

 5 សិទី្ិទីទីួលិ�នសនឹឹក់ល�ោ�ត�ីីត្រឹបសិនលបើអ្នក់គូូសត្រឹច
ឡំំ តបសិៃយបើអ្កមិៃទាៃ់ទរាាជាក់សៃលៃឹកយ្នជា្យទ ។ 
អ្កអាច ៖

សះំឱ្�យមន្រ្តីនីីល�ះល�ោ�តល�ស្ថាា�នីយ៍ល�ះល�ោ�ត ផ្ដដេ់សៃលៃឹកយ្នជា្្ី ី។
បូ�រសនឹឹក់ល�ោ�តល�ះល�ះតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ៍
យដើមជាបី�កសៃលៃឹកយ្នជា្្ីីយៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្ 

ឬយៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្របស់អ្ក ឬ ល�ះល�ោ�តល�យលត្រឹបើ
សនឹឹក់ល�ោ�តបលណាះ�ះអាសន្ន ។

 6 សិទី្ិទីទីួលិ�ន�ំនួយក់្ន�ងការល�ះសនឹឹក់ល�ោ�តរ
បស់អ្នក់ ពីអ្កដដេអ្កបាៃយតជើសយរ�សយេើកដេង
ដ្ៃិយយជករបស់អ្ក ឬ្ំ�ងស�ជីព ។

 7 សិទី្ិទី�ា�ក់់សនឹឹក់ល�ោ�តល�ះតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ៍ខែដលិ
បំលពញរួចល�ស្ថាា�នីយ៍ល�ះល�ោ�ត ណាមួយ យៅរដ្ឋ 
California ។

 8 សិទី្ិទីទីួលិ�នឯក់ស្ថារល�ះល�ោ�តជាភាស្ថាល���ងលត្រឹ�
ពីភាស្ថាអង់លគូឹស តបសិៃយបើរាៃមៃុសជាសតគប់តគាៃ់យៅ
មែឌេយបាះយ្នជា្របស់អ្កៃិយ�ភាសាយនាះ ។

 9 សិទី្ិសួរសំ�ួរល�មន្រ្តីនីីល�ះល�ោ�ត អំពីនីតិវិធីល�ះល�ោ�ត 
ៃិងពិៃិ្ជាយយមើេដំយែើរការយបាះយ្នជា្ ។ 

តបសិៃយបើអ្កដដេអ្កបាៃសួរមិៃអាចយ�លៃើ�សំែួររបស់អ្កបាៃ 

គា្់ត្រូវបញូចូៃអ្កយៅអ្កដដេអាចយ�លៃើ�សំែួររបស់អ្កបាៃ ។ 

តបសិៃយបើអ្កៃិយ�កា្ ់ពួកគា្់អាចឈប់យ�លៃើ�សំែួររបស់
អ្កបាៃ ។

 10 សិទី្ិរាយការ�៍សក់មីភាពល�ះល�ោ�តខិះសច�បាប់  
ឬបនំឹ យៅមនៃ្ីយបាះយ្នជា្ 
ឬការិយេ័�យេខាធិការរដ្ឋ ។

 យៅយេើយគ�ទំព័រ www.sos.ca.gov

 តាមទូរស័ព្ទយេែ (800) 345-VOTE (8683)

 តាមអី�ដមេ elections@sos.ca.gov

http://www.sos.ca.gov
mailto:elections%40sos.ca.gov


 ឯក់ស្ថារល�ងរហ័័ស 5

 សំល�ើ

13 អៃុញាជា្ឱ្ជាយសញាជាប័ែណសតរាប់ការជួសជុេ សំែង់ ៃិងទំយៃើបកមីទីកដៃលៃង យៅសាលាមយ្្�ជាយសាធារែៈ សាលាយរៀៃកតមិ្ K–12 

មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�។ េក្ខៃ្ិកៈៃី្ិបញញ្្ ិ  10

 ទិីដ្ឋភាពទូីល�អំពីបំ�ុលិសញ្ជាា�ប័�ណរដ្ឋ 18

 លសចក់ូីខែ�ឹងការ�៍របស់ គូ�ៈបក់��នល��យ 24

 អតិបទីច�បាប់ខែដលិ�នលស្នើលឡំើង 36

 ព័ត៌�នអ្នក់ល�ះល�ោ�ត

យសចក្ីតបកាសសិទិិឯក្្ជៃរបស់អ្កយបាះយ្នជាះ  2

យសចកដីដ្លៃងការែ៍របស់យបក្ខជៃតបធានាធិប្ី  3

សារេិែិ្ពីរដ្ឋយេខាធិការរ  4

ដសវងរកសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្របស់អ្ក  6

រយបៀបយបាះយ្នជា្តបធានាធិប្ី  7

យសចក្ីតបកាសសិទិិឯក្្ជៃនៃជំយរឿៃ  8

ជំយរឿៃ្នជាំ 2020  9

ការយបាះយ្នជា្យៅរដ្ឋ California  20

អ្ករួមចំដែកចមជាបងយេើសំយែើ  21

ការចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្  22

ព័្៌រាៃឯកជៃភានៃពការចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្  22

ការចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្យៅន្ងៃដ្មួ�  22

ពិៃិ្ជាយយមើេសា្ជាៃភាពអ្កយបាះយ្នជា្របស់អ្កតាមអៃឡាញ  23

ចុះយ្មជាះជាមុៃយៅអា�ុដប់តបាំមួ�្នជាំ  23

អ្កយបាះយ្នជា្ជាយយធា ៃិងយៅបរយទស  26

ការយបាះយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្  27

ចជាបាប់សដីពីជយតមើសរបស់អ្កយបាះយ្នជា្  28

រយបៀបយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍  29

ដ្មដដេបាៃបង់មុៃ  29

ជំៃួ�សតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្ដដេរាៃពិការភាព  30

សំែួរដដេយគ សួរញឹកញាប់  31

ការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុក  35

កាេបរិយចឆេទត្រូវចងចាំ  47

លបក់ខ�នត្រឹបធានាធិបតីអាលមរិក់
ព័្៌រាៃអំពីយបក្ខជៃឈរយ្មជាះជាតបធានាធិប្ីៃឹងរាៃបង្ហាាជាញជូៃយៅយេើវិបសា�្៍ឯកសារ្៌

រាៃអ្កយបាះយ ន្ជ្ា របសរ់ដ្ឋ យេខាធកិារ ។ សមូចូេយមើេយគ�ទពំរ័ voterguide.sos.ca.gov សតរាបព់័្ រ៌ាៃបដៃ្ថម ។

For additional copies of the Voter Information Guide 
in any of the following languages, please call:

English: (800) 345-VOTE (8683) 
TTY/TDD: (800) 833-8683 
Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682) 

中文 /Chinese: (800) 339-2857
/Hindi: (888) 345-2692 

/Japanese: (800) 339-2865 
/Khmer: (888) 345-4917 

/Korean: (866) 575-1558 
Tagalog: (800) 339-2957 

/Thai: (855) 345-3933 
/Vietnamese: (800) 339-8163

Text Vote to GOVOTE (468683) to find the location of your polling place.
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ថ្ងៃ�ៃអង្គាា�រទី ី3 ខែខិមីនា �ោ�ំ 2020
ចងចាំថាត្រូវយបាះយ្នជា្!  

ការយបាះយ្នជា្យបើកដំយែើរការពីយរា៉ជាង 7:00 
តពឹកដេ់យរា៉ជាង 8:00 លា្ជាច

ថ្ងៃ�ៃទី ី3 ខែខិក់ះម្ៈ
ន្ងៃដំបូងដដេត្រូវយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍

ខែខិក់ះម្ៈ 18*
ន្ងៃចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ចុងយតកា�

ថ្ងៃ�ៃទី ី25 ខែខិក់ះម្ៈ
ន្ងៃចុងយតកា�ដដេមនៃ្ីយបាះយ្នជា្តបចាំតសុក ៃឹងទទួេពាកជាយសុំ

របស់អ្កយបាះយ្នជា្សតរាប់សៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍ ។

សត្រឹ�ប់ឯក់ស្ថារព័ត៌�នអ្នក់ល�ះល�ោ�តបខែនិមជាភាស្ថាណា
មួយ សូមទីូរស័ព្ទ ៖

សូមពិនិត�យលមើលិស្ថាា�នភាពចះះបញ្ជីីីអ្នក់ល�ះល�ោ�តរបស់អ្នក់តាមរយៈវិបស្ថាយ� ៍voterstatus.sos.ca.gov
* អ្កយៅដ្អាចចុះយ្មជាះ “យដា�រាៃេក្ខែែឌ” ៃិងយបាះយ្នជា្យៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្កយៅបនា្ជាប់ពីន្ងៃផ្ដុ្កំែ្់ចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្ 15 ន្ងៃ ។

ល�ញើស្ថារជាអក់��រ Vote ល� GOVOTE (468683) យដើមជាបីដសវងរកទីតាំងកដៃលៃងយបាះយ្នជា្របស់អ្ក ។

ស
ំខា

ន់

ក់�ំត់ស�ា�លិ
់

http://voterguide.sos.ca.gov
http://voterstatus.sos.ca.gov
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 រដ្ឋលលិខាធិការ
ជូៃចំយពាះបងប្ចូៃពេរដ្ឋ California 

សិទិិយបាះយ្នជា្គឺជាមូេដា្ជាៃនៃតបជាធិបយ្�ជាយអាយមរិក ។ សៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កកំែ្់យជាគវាសនានៃតប
យទសជា្ិរបស់យ�ើង រដ្ឋរបស់យ�ើង ៃិងស�គមៃ៍របស់អ្ក ។ ការចូេរួមរបស់អ្កគឺជាយរឿងសំខាៃ់ ។

ឯកសារដែនាំអ្កយបាះយ្នជា្យៃះជួ�អ្កឱ្ជាយយធវើយសចកដីសយតមចយដា�ត្ឹមត្រូវ ៃិងយត្ៀម
សតរាប់ការយបាះយ្នជា្បឋមសតរាប់យបក្ខភាពតបធានាធិប្ីន្ងៃទ ី3 ដែមីនា ្នជាំ 2020 ។ 

ឯកសារយៃះរួមរាៃការវិភាគមិៃេយម្ៀង មិៃតបកាៃ់បកជាសពួក ៃិងជាទ�្ីករែ៍គាំតទ 

ៃិងជំទាស់សំយែើទូទាំងរដ្ឋ ។ អ្កក៏អាចពិៃិ្ជាយយមើេវិធាៃយបាះយ្នជា្សំខាៃ ់ៃិងសិទិិរបស់អ្កក្នុងនាម
ជាអ្កយបាះយ្នជា្ររដ្ឋ California ផ្ដងដដរ ។

ឯកសារដែនាំយៃះក៏រាៃយៅយេើអៃឡាញផ្ដងដដរ ដដេរាៃចំៃួៃដប់ភាសា យៅយេើវិបសា�្៍របស់រដ្ឋ
យេខាធិការដ្ឋ California voterguide.sos.ca.gov ។

តបសិយបើអ្ករាៃសំែួរ�មួ�អំពីការចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្ ឬការយបាះយ្នជា្របស់អ្ក សូមទំនាក់ទំ
ៃងការិយេ័�រដ្ឋយេខាធិការតាមទូស័ព្ទឥ្គិ្តបាក ់1-800-345-VOTE (8683) ។ 

អ្កអាចចូេយមើេយគ�ទំព័រ vote.ca.gov យដើមជាបីទទួេបាៃធៃធាៃ ៃិងមយធជាយាបា�
យបាះយ្នជា្រាៃសារតបយយជៃ៍ ។

កា្ពវកិច្ជាពេរដ្ឋរបស់យ�ើងមិៃបញ្ប់យៅបនា្ជាប់ពីដំយែើរការយបាះយ្នជា្បិទយៅន្ងៃយបាះយ្នជា្យ�ើ� ។ 

ល��ោ�ំ 2020 លយើងសូមឱ្�យពលិរដ្ឋ California ទាំងអស់ចូលិរួមល�ក់្ន�ង�ំលរឿនសហ័រដ្ឋអាលមរិក់ ។  

ការរាប់ចំៃួៃតបជាជៃមួ�ទសវ្ជាសរ៍មដងយៃះរាៃឥទិិពេយដា�ផ្ជាេ់យៅយេើស�គមៃ៍របស់អ្ក—យដា�កំ
ែ្់មូេៃិធិស�ព័ៃិដដេយ�ើងបាៃទទួេសតរាប់សាលាយរៀៃ យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិ យសវាដ្ទាំសុែភាព 

ៃិងយសវាសយនង្ហា្ជាះបនា្ជាៃ់របស់យ�ើងសតរាប់រ�ៈយពេដប់្នជាំបនា្ជាប់ ។ ការយធវើជំយរឿៃក៏ៃឹងបង្ហាាជាញចំៃួៃ្ំ
�ងសភា ៃិងសៃលៃឹកយ្នជា្គែៈអ្កយបាះយ្នជា្ ។ 

សូមអរគុែចំយពាះការយបដជា្ជាយេើកកម្ស់តបជាធិបយ្�ជាយ ។ យទាះអ្កយតគាងយបាះយ្នជា្តាមនតប សែី�៍ 
ឬយបាះយ្នជា្យដា�ផ្ជាេ់ សូមយរៀបចំដផ្ដៃការយដើមជាបីយបាះយ្នជា្យៅ្នជាំ 2020 ។សៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្ក
រាៃសារសំខាៃ់ ។ រដ្ឋ California កាៃ់ដ្រឹងរាំយៅយពេពេរដ្ឋកាៃ់ដ្យតចើៃ—ដូចជារូបអ្ក—

ចូេរួមយបាះយ្នជា្ ។

http://voterguide.sos.ca.gov
http://vote.ca.gov
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• ការិយេ័�យបាះយ្នជា្ចាប់យផ្ដដើមយបើកពីយរា៉ជាង 7:00 តពឹកដេ់យរា៉ជាង 8:00 លា្ជាច 

យៅន្ងៃដដេបង្ហាាជាញយៅក្នុងឯកសារព័្៌រាៃអ្កយបាះយ្នជា្យខាៃធី ។
• ការដែនាំអំពីរយបៀបយបាះយ្នជា្អាចយស្ើសុំពីបុគ្គេិក សា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ឬ
រាៃយៅក្នុងឯកសារព័្៌រាៃអ្កយបាះយ្នជា្យខាៃធីរបស់អ្ក ។

• អ្កយបាះយ្នជា្្ីីអាចៃឹងត្រូវយស្ើឱ្ជាយផ្ដដេ់ព័្៌រាៃ 

ឬឯកសារយផ្ដជាសងយទៀ្តសបយៅតាមចជាបាប់ស�ព័ៃ ិ។ អ្ករាៃ សិទិិយបាះសៃលៃឹកយ្នជា្
បយ�ះជាះអាសៃ្ យទាះបីអ្កមិៃបាៃផ្ដដេ់ឯកសារក៏យដា� ។

• រាៃដ្អ្កយបាះយ្នជា្ដដេរាៃេក្ខែៈសមជាប្្ិតគប់តគាៃ់ប៉ុយ�ណជាះដដេ
អាចយបាះយ្នជា្បាៃ ។

• ការប៉ះពាេ់យៅដេ់ឧបករែ៍យបាះយ្នជា្គឺជាទយងវើែុសចជាបាប ់។

សូមដក់យក់ឯក់ស្ថារល�ងលនះ 
រួច�ក់់តាម 
ខិឹលួនល�ស្ថាា�នីយល�ះល�ោ�ត!
ឯកសារយយងដកទុកយៃះរាៃ
យសចកដីសយង្ខប ៃិងព័្៌រាៃទំនាក់
ទំៃងសតរាប់យសចកដីដ្លៃងរដ្ឋ
ដដេរាៃយៅយេើសៃលៃឹកយ្នជា្ន្ងៃទ ី3 
ដែមីនា ្នជាំ 2020 ។

ការល�ះល�ោ�តបឋមសត្រឹ�ប់
លបក់ខភាពត្រឹបធានាធិបតីត្រឹបចាំំ
រដ្ឋ California 
ថ្ងៃ�ៃអង្គាា�រទី ី3 ខែខិមីនា �ោ�ំ  
2020

ការល�ះល�ោ�ត លបើក់ដំល�ើរការពីល�ោ�ង 7:00 ត្រឹពឹក់ ដលិ់ល�ោ�ង 8:00 ល្ងាា�ច 
ល�ថ្ងៃ�ៃល�ះល�ោ�ត!

      ឯកសារបោះ�ងរហ័័ស     
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ឯក់ស្ថារល�ងរហ័័ស
 សំល�ើ អនះញ្ជាា�តឱ្�យសញ្ជាា�ប័�ណសត្រឹ�ប់ការ�ួស�ះលិ សំ�ង់ និងទីំលនើបក់មីទីីក់ខែនឹង 

ល�ស្ថាល្ងាមលតីយ�យស្ថាធារ�ៈ ស្ថាល្ងាលរៀនក់ត្រឹមិត K–12 
មហាវិទី�យាលិ័យសហ័គូមន ៍និងស្ថាក់លិវិទី�យាលិ័យ។ លិក់ខនីិក់ៈនីតិបញ្ជីញតីិ13

យសចកដីសយង្ខប ដំយែើរការសៃលៃឹកយ្នជា្យដា�អង្គៃី្ិបញញ្្ិ
អៃុញាជា្ចំៃួៃ 15 ពាៃ់លាៃដុលាាជារជាសញាជាប័ែណកា្ពវកិច្ទូយៅតបចាំរដ្ឋសតរាប់
ការសាងសង ់ៃិងយធវើទំយៃើបកមីយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិអប់រំសាធារែៈ ។ 
ផ្ដេប៉ះពាេ់សារយពើពៃ ិ៖ បយងកើៃចំ��រដ្ឋយដើមជាបីសងសញាជាប័ែណដដេបាៃបា៉ជាៃ់
សាមជាៃតបរាែ 740 លាៃដុលាាជារក្នុងមួ�្នជា ំ(រួមទាំងការតបាក)់ ក្នុងរ�ៈយពេ 35 
្នជាំបនា្ជាប ់។

គូះ�វិបតី ិវិធាៃការយៃះអៃុញាជា្ឱ្ជាយ
រាៃទឹកតបាក ់15 ពាៃ់លាៃដុលាាជារជាកម្ ី
ដដេយធវើឱ្ជាយអ្កជាប់ពៃិចំ�� 27 
ពាៃ់លាៃដុលាាជារ រួមទាំងការតបាក់ 
យដើមជាបីកសាង ៃិងជួសជុេសាលា។ កម្ី
រាៃចំៃួៃជិ្យសីើពីរដងនៃការបង់ន្លៃ
សតរាប់ការសាងសង់សាលាពី្វិកា 
ដដេរាៃអ្ិយរកយ៉ជាងយតចើៃចំៃួៃ 21 
ពាៃ់លាៃដុលាាជារ ។ យៃះគឺជាែូះខា្ជា� 
្វិការបស់រដា្ជាភិបាេបដៃ្ថមយទៀ្ ។ 
យបាះយ្នជា្ជំទាស់ ។

គូះ�សម�បតី ិគាំតទសំយែើ 13 ផ្ដដេ់
មូេៃិធិដេ់ការជួសជុេសំខាៃ់យដើមជាបី
យធវើឱ្ជាយសាលាសាធារែៈរដ្ឋ California 
កាៃ់ដ្រាៃសុវ្្ថិភាព ៃិងសុែភាព។ 
ដកពុម ្ៃិងសារធា្ុមិៃយ�ះដដេរាៃ
ជា្ិពុេពីថានជាក់យរៀៃចាស់ ។ យ�ដា្ជា
រចនាសម្័ៃិគុលាៃុបដា្ជា�ិកាសាលា 
បដៃ្ថមយទៀ្ ។ ទឹកពិសារកាៃ់ដ្សា្ជា្ ។ 
ការបយងកើៃសុវ្្ថិភាពអគ្គិភ័� 
ៃិងរញូជួ�ដផ្ដៃដ ី។ 
ការតគប់តគងអ្កជាប់ពៃិរឹងរា ំ។ ត្រូវបាៃ
គាំតទយដា�អ្កពៃលៃ្់អគ្គីភ័� យវជូបែឌិ្ 
គិលាៃុបដា្ជា�ិកា ៃិងតគរូបយតងៀៃ ។ 
សតរាប់កុរាររដ្ឋ California ។ 
YesonProp13.com

ទ�្ីករែ៍

�ំទាស់ ការយបាះយ្នជា្ជំទាស់ 
យៅយេើវិធាៃការយៃះគឺរាៃៃ័�ថា ៖ 
រដ្ឋមិៃអាចេក ់15 ពាៃ់លាៃដុលាាជារជា
សញាជាប័ែណកា្ពវកិច្ទូយៅយដើមជាបីផ្ដដេ់មូេ
ៃិធិដេ់គយតរាងយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិអប់រំ ។ 
រដ្ឋក៏ៃឹងអាចយធវើឱ្ជាយរាៃការផាជាស់បដចូរចំយពាះ
ដដៃកំែ្់កម្ីមូេដា្ជាៃដដេ
រាៃតសាប់របស់កតមងសាលា 
ៃិងកតមងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍ឬវិធា
ៃដដេរាៃតសាប់សតរាប់កតមងសាលាយដើ
មជាបីដក�ូ្ន្លៃអ្កអភិវឌជាឍៃ ៍។

គ្មាំត្រឹទី ការយបាះយ្នជា្គាំតទ 
យៅយេើវិធាៃការយៃះគឺរាៃៃ័�ថា ៖ 
រដ្ឋអាចេក ់15 ពាៃ់លាៃដុលាាជារជា
សញាជាប័ែណកា្ពវកិច្ទូយៅយដើមជាបីផ្ដដេ់មូេ
ៃិធិដេ់គយតរាងយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិសាលា 
មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍
ៃិងសាកេវិទជាយាេ័� ។ ជាងយៃះយៅយទៀ្ 
កតមងសាលា ៃិងកតមងមហាវិទជាយាេ័�
ស�គមៃ៍ៃឹងត្រូវអៃុញាជា្ឱ្ជាយយចញសញាជា
ប័ែណមូេដា្ជាៃបដៃ្ថមយទៀ្ យ�ើ�កតមង
សាលាៃឹងរាៃដដៃកំែ្់្ីីយៅយេើេទ ិ
ភាពរបស់ែលៃជួៃយដើមជាបីដក�ូ្ន្លៃអ្កអភិវឌ្
ឍៃ ៍។

អវីដដេអ្កយបាះយ្នជា្គឺរាៃៃ័�ថា

គ្មាំត្រឹទី
ពេរដ្ឋ California យដើមជាបីការសិកជាសា
តបកបយដា�សុវ្្ថិភាព ៃិងសុែភាព គាំតទ 
សំយែើ 13
info@safeschoolsandhealthylearning.com
YesonProp13.com

�ំទាស់
Jon Coupal
សរាគមអ្កជាប់ពៃ ិHoward Jarvis
921 11th St. #1201 
Sacramento, CA 95814
(916) 444-9950
info@hjta.org
www.hjta.org

សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថម

 ខែសែងរក់ស្ថាា�នីយ៍ល�ះល�ោ�ត 
ឬម�ឌលិល�ះល�ោ�តរបស់អ្នក់
សា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ ឬមែឌេយបាះយ្នជា្ត្រូវបាៃបយងកើយ�ើងយដា�មនៃ្ី
យបាះយ្នជា្តបចាំតសុក ។ ដសវងរកអាស�ដា្ជាៃសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ ឬទីតាំ
ងមែឌេយបាះយ្នជា្យៅក្នុងឯកសារដែនាំព័្៌រាៃអ្កយបាះយ្នជា្ក្នុង
តសុកដដេអ្កទទួេបាៃរ�ៈយពេប៉ុនាមជាៃសបា្ជា�៍មុៃន្ងៃយបាះយ្នជា្ ។

អ្កក៏អាចចូេយមើេយគ�ទំព័ររបស់រដ្ឋយេខាធិការតាម  
vote.ca.gov ឬទូរស័ព្ទយៅដផ្ដ្កយសវាអ្កយបាះយ្នជា្តាមរ�ៈយេែ 
(800) 345-VOTE (8683) ។

អ្កក៏អាចសរយសរសារជាអកជាសរ Vote យផ្ដ្ើយៅ GOVOTE (468683) 
យដើមជាបីដសវងរកទីតាំងនៃសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្របស់អ្ក ។

យបើសិៃអ្ករស់យៅក្នុងតសុក Amador, Butte, Calaveras, El 
Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, 
Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, 
Santa Clara ឬ Tuolumne អ្កអាចយបាះយ្នជា្ក្នុងមែឌេ
យបាះយ្នជា្�មួ�ក៏បាៃក្នុងតសុករបស់អ្ក ។ សូមចូេយៅយមើេ 
voterschoice.sos.ca.gov ឬយមើេទំព័រ 28 នៃឯកសារដែនាំយៃះ 
សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថម ។

ចង់យមើេេទិផ្ដេការយបាះយ្នជា្បឋមសតរាប់យបក្ខភាពតបធានាធិប្ី
ន្ងៃទ ី3 ដែមីនា ្នជាំ 2020 បនា្ជាប់ពីដំយែើរការយបាះយ្នជាត្រូវបាៃបិទយរា៉ជាង  
8:00 �ប?់ ចូេយមើេេទិផ្ដេយបាះយ្នជា្របស់រដ្ឋយេខាធិការនៃរដ្ឋ 
California តាមយគ�ទំព័រ electionresults.sos.ca.gov ។

យគ�ទំព័រេទិផ្ដេយបាះយ្នជា្ត្រូវបាៃយធវើបច្នុបជាបៃ្ភាពយរៀងរាេ់តបាំនាទី
យៅរាត្ីយបាះយ្នជា្យៅយពេប�ះជាតសុករា�ការែ៍អំពីេទិផ្ដេយៅរដ្ឋ
យេខាធិការ ។ មនៃ្ីយបាះយ្នជា្តបចាំតសុកបញូចូៃេទិផ្ដេយបាះយ្នជា្ពាក់
ក�ះជាេផ្ដលៃចូវការយៅវិបសា�្៍របស់រដ្ឋយេខាធិការបនា្ជាប់ពីការិយដំយែើ
រការយបាះយ្នជា្បិទយៅយរា៉ជាង 8:00 �ប ់ៃិងបៃ្បញូចូៃេទិផ្ដេ្ីីៗ
យៅរ�ៈយពេយ៉ជាង្ិចពីរយរា៉ជាងមដងរ�ូ្ដេ់សៃលៃឹកយ្នជា្នៃន្ងៃយបាះយ្នជា្ 
ទាំងអស់ត្រូវបាៃរាប ់។  

យដា�ចាប់យផ្ដដើមយៅន្ងៃទី 5 ដែមីនា រ�ូ្ដេ់ន្ងៃទ ី2 ដែយមសា ្នជាំ 
2020 យគ�ទំព័រេទិផ្ដេយបាះយ្នជា្ៃឹងយធវើបច្នុបជាបៃ្ភាពជាយរៀងរាេ់
ន្ងៃ យៅយវលាយរា៉ជាង 5:00 លា្ជាច យៅយពេប�ះជាតសុករាប់សៃលៃឹកយ្នជា្
ដដេយៅសេ់ ។

េទិផ្ដេយបាះយ្នជា្ផ្ដលៃចូវការៃឹងត្រូវផ្ដជាសពវផ្ដជាសា�ត្ឹមន្ងៃទ ី10 ដែយមសា ្នជាំ 
2020 តាមរ�ៈ sos.ca.gov/elections ។

 លិទី្�លិការល�ះល�ោ�តបឋមសត្រឹ�ប់
លបក់ខភាពត្រឹបធានាធិបត ី។

http://YesonProp13.com
mailto:info%40safeschoolsandhealthylearning.com?subject=
http://YesonProp13.com
http://www.hjta.org
http://vote.ca.gov
http://voterschoice.sos.ca.gov
http://electionresults.sos.ca.gov
https://www.sos.ca.gov/elections/
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 រលបៀបល�ះល�ោ�តលត្រឹ�ើសលរ�ស 

ត្រឹបធានាធិបតី
 �នចះះល�ា�ះល�ះល�ោ�តជា អ្នក់គ្មាា�ននិនាោ�ការនល��យលលិើគូ�បក់��ណាមួយ*? 

ក្នុងនាមជាអ្កយបាះយ្នជា្ដដេបាៃចុះយ្មជាះជា អ្កគាមជាៃៃិនានជាការៃយយបា�យេើគែបកជាស�មួ�  
តបសិៃយបើអ្កចង់យបាះយ្នជា្យតជើសយរ�សតបធាៃធិប្ ីអ្កត្រូវយស្ើសុំសៃលៃឹកយ្នជា្បឋមដដេរាៃយបក្ខជៃតប
ធាៃធិប្ីពីគែៈបកជាស�មួ�ដូចខាងយតកាម ៖

• គែបកជាសឯករាជជាយអាយមរិកាំង
• គែបកជាសតបជាធិបយ្�ជាយ
• គែបកជាសយសរ�ៃិ�ម

តបសិៃយបើអ្កយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍ អ្កៃឹងត្រូវយស្ើសុំសៃលៃឹកយ្នជា្យៃះពីការិយេ័�យបាះយ្នជា្
តបចាំតសុករបស់អ្ក ។ 

តបសិៃយបើអ្កយបាះយ្នជា្យៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្ អ្កអាចយស្ើសុំសៃលៃឹកយ្នជា្យៅយពេចុះយ្មជាះ
ចូេកដៃលៃងយបាះយ្នជា្ ។

សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថមអំពីដំយែើរការយៃះ សូមចូេយមើេ HowToVoteForPresident.sos.ca.gov ។

តបសិៃយបើអ្កយបាះយ្នជា្ឱ្ជាយយបក្ខជៃតបធានាធិប្ីមកពីគែបកជាស នប្ង សៃ្ិភាព ៃិងយសរ�ភាព ឬ
សាធារែៈរដ្ឋ អ្កត្រូវចុះយ្មជាះយ�ើងវិញជាមួ�គែបកជាសជាក់លាក់មួ�យនាះ ។ យដើមជាបីបដចូរការចុះយ្មជាះ
យបាះយ្នជា្របស់អ្ក សូមចូេយមើេ registertovote.ca.gov ។
*អ្កយបាះយ្នជា្ដដេរាៃចុះយ្មជាះជាមួ�គែៈបកជាសៃយយបា�គាមជាៃេក្ខែៈសមជាប្្ិតគប់តគាៃ់ត្រូវបាៃចា្់ទុកជាអ្កយបាះយ្នជា្ដដេ គាមជាៃៃិនានជាការៃ

យយបា�យេើគែបកជាស�មួ� ។

 �នចះះល�ា�ះជាមួយគូ�ៈបក់��នល��យ�នលិក់ខ�ៈសម�បតីិត្រឹគូប់ត្រឹគ្មាន់?

តបសិៃយបើអ្កបាៃចុះយ្មជាះជាមួ�គែៈបកជាសៃយយបា�រាៃេក្ខែៈសមជាប្្ិតគប់តគាៃ់�មួ�
ដូចខាងយតកាម អ្កអាចយបាះយ្នជា្ឱ្ជាយដ្យបក្ខជៃតបធានាធិប្ីនៃគែៈបកជាសៃយយបា�យនាះប៉ុយ�ណជាះ ៖

• គែបកជាសឯករាជជាយអាយមរិកាំង
• គែបកជាសតបជាធិបយ្�ជាយ
• គែៈបកជាសនប្ង
• គែបកជាសយសរ�ៃិ�ម
• គែៈបកជាសសៃ្ិភាពៃិងយសរ�ភាព
• គែៈបកជាសសាធារែៈរដ្ឋ

តបសិៃយបើអ្កចង់យបាះយ្នជា្ឱ្ជាយយបក្ខជៃតបធានាធិប្ីរបស់គែៈបកជាសយផ្ដជាសង អ្កត្រូវចុះយ្មជាះ
យ�ើងវិញជាមួ�គែបកជាសជាក់លាក់មួ�យនាះ ។ យដើមជាបីបដចូរការចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្របស់អ្ក 
សូមចូេយមើេ registertovote.ca.gov ។

ការល�ះល�ោ�ត

2020

http://HowToVoteForPresident.sos.ca.gov
http://registertovote.ca.gov
http://registertovote.ca.gov
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1. ត្រឹតូវ�នរាប់ល�ក់្ន�ងការលធែើ�ំលរឿន�ោ� ំ2020 ។
• ពេរដ្ឋទាំងអស់ដដេរស់យៅក្នុងរដ្ឋ California យៅន្ងៃទ1ី ដែយមសា ្នជាំ 2020 យទាះបីរាៃសា្ជាៃភាពសញ្ជា្ិដូចយមដចក៏យដា� ត្រូវដ្ត្រូវ

បាៃរាប់យៅក្នុងការយធវើជំយរឿៃ ។

2. ត្រឹតូវចូលិរួមល�ក់្ន�ងការលធែើ�ំលរឿនសហ័ព័ន្រយៈលពលិដប់�ោ�ំមូងល�យគ្មាា�នការគូំរាមក់ំខែហ័ង 
ឬបំភិតបំភ័យ ។

3. ត្រឹតូវ�នភាពស�ា�ត់ និងឯក់�នភាព ។ 
• យយងតាមចជាបាប់ស�ព័ៃ ិ(គៃ្ថីទ ី13) ការិយេ័�ជំយរឿៃអាយមរិកមិៃត្រូវបាៃអៃុញាជា្ឱ្ជាយបង្ហាាជាញចយមលៃើ�ជំយរឿៃរបស់អ្កជាមួ�សាធារែៈ

ជៃ ឬជាមួ�ទីភានជាក់ង្ហាររដា្ជាភិបាេយផ្ដជាសងយទៀ្ ដូចជាដផ្ដ្កអយនាតជាតបយវសៃ ៍ឬដផ្ដ្កអៃុវ្្ចជាបាប់យ�ើ� ។

4. ត្រឹតូវល្ឹើយសំ�ួរ�ំលរឿន តាមអនឡាញ តាមទីូរស័ព្ទ ឬលលិើត្រឹក់�ស ។

5. ត្រឹតូវលស្នើសះំ�ំនួយខែ�្នក់ភាស្ថា ។
• ទតមង់ឯកសារជំយរឿៃៃឹងត្រូវផ្ដដេ់ជូៃជាភាសាអង់យគលៃស ៃិងភាសាយអសជាបា៉ជាញ ។

• កតមងសំែួរតាមអៃឡាញ ៃិងជំៃួ�តាមទូរស័ព្ទរាៃជាភាសាដូចខាងយតកាម ៖ យអសជាបា៉ជាញ ចិៃ យវៀ្�ម កូយរេ រុសជាសនុី អារា៉ជាប ់តាកា�នុក 

ប៉ូ�ចូញ បារាំង ន�ទី យតកអូេ ព័រទុ�ហា្ជាេ់ ៃិងជប៉ុៃ ។ 

• ឯកសារជំៃួ�ភាសារបស់ការិយេ័�ជំយរឿៃស�រដ្ឋអាយមរិករាៃផ្ដដេ់ជូៃជាភាសាចំៃួៃ 59 ដដេមិៃដមៃជាភាសាអង់យគលៃស 

រួមទាំងភាសាសញាជាអាយមរិកផ្ដងដដរ ។

6. ត្រឹតូវល�្ទៀងផ្�ត់អតីសញ្ជាា��មន្រ្តីនីី�ំលរឿន ។ 
• តបសិៃយបើមនៃ្ីការិយេ័�ជំយរឿៃស�រដ្ឋអាយមរិកមកដេ់ផ្ដ្ទះរបស់អ្ក ឬទាក់ទងអ្ក អ្កអាចសុំយមើេប័ែណសរា្ជាេ់ែលៃជួៃឬយ្មជាះ

របស់គា្់យដើមជាបីបញ្ជាក់ថា ពួកគា្់ពិ្ជាអ្កយធវើការឱ្ជាយការិយេ័�ជំយរឿៃតបាកដដមៃ ។ អ្ករាៃសិទិិបដិយសធផ្ដដេ់ព័្៌រាៃផ្ជាេ់ែលៃជួៃ
ដេ់បុគ្គេដដេមកដេ់ផ្ដ្ទះរបស់អ្កយដា�គាមជាៃប័ែណសរា្ជាេ់ែលៃជួៃស�ព័ៃិដដេបញ្ជាក់ថាពួកគា្់គឺជាមនៃ្ីការិយេ័�ជំយរឿៃស�
រដ្ឋអាយមរិក ។

 លសចក់ីីត្រឹបកាសសិទី្ិឯក់តី�នថ្ងៃន�ំលរឿន

 ក់ំ�ត់ស�ា�លិ់ពិលសស ៖ 

យយងតាមចជាបាប ់California បុគ្គេដដេយធវើទយងវើ�មួ�ខាងយតកាមគឺរាៃបទយេីើសមជជាឈិិម ដដេត្រូវដាក់យទាសជាប់ពៃិនាគារតសុករ�ៈយពេមិៃ
យេើសពីមួ�្នជា ំឬពិៃ័�ជាទឹកតបាក់មិៃយេើសពីមួ�ពាៃ់ដុលាាជារ ($1,000) ឬពិៃ័�ទាំងជាទឹកតបាក ់ឬជាប់ពៃិនាគារ ។

• អះអាងយដា�មិៃត្ឹមត្រូវថា ពួកយគគឺជាអ្កតសង់ទិៃ្ៃ័�ជំយរឿៃយដា�រាៃយគាេបំែងយតជៀ្ដតជកក្នុងដំយែើរការយធវើជំយរឿៃ 

ឬយដា�រាៃយគាេបំែងទទួេបាៃព័្៌រាៃ ឬការ�េ់តពមឱ្ជាយយធវើការតសាវតជាវ ឬការរឹបអូសែុសចជាបាប់យផ្ដជាសងៗ ។

• យធវើសកមីភាពមួ�ចំៃួៃ ឬទាំងអស់របស់អ្កតសង់ទិៃ្ៃ័�ជំយរឿៃយដា�រាៃយគាេបំែងយតជៀ្ដតជកក្នុងដំយែើរការយធវើជំយរឿៃ 

ឬយដា�រាៃយគាេបំែងទទួេបាៃព័្៌រាៃ ឬការ�េ់តពមឱ្ជាយយធវើការតសាវតជាវ ឬការរឹបអូសែុសចជាបាប់យផ្ដជាសងៗ ។

 អ្នក់�នសិទី្ិដូចខាងលត្រឹកាម ៖

ចាំប់ល�ីើម លមស្ថា 2020!
californiacensus.org

�ំលរឿន

2020

�ំលរឿន

2 0 2 0

CALIFORNIA

ទាំងអស់គានជា
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 កាលិបរិលចេទី សំខាន់ៗរបស់ ការិ�លិ័យ�ំលរឿនសហ័រដ្ឋអាលមរិក់ក់្ន�ង�ោ�ំ 2020

 �ំលរឿន �ោ�ំ 

2020
យដា�បំយពញទតមង់ជំយរឿៃ្នជា ំ2020 អ្កៃឹង
ជួ�ស�គមៃ៍របស់អ្កឱ្ជាយទទួេបាៃធៃធាៃ 
ៃិងមូេៃិធិយដើមជាប ី៖

ទិៃ្ៃ័�ជំយរឿៃ្នជា ំ2020 របស់អ្ករាៃសុវ្្ថិភាព ៃិងត្រូវបាៃរកជាសាការសរា្ជា្ ់។ រដ្ឋ California 
យបដជា្ជាធានាថា ពេរដ្ឋ California ទាំងអស់ៃឹងត្រូវរាប់បាៃយពញយេញ ៃិងត្ឹមត្រូវ ។

CALIFORNIACENSUS.ORG 
#CALIFORNIAFORALL

េិែិ្អយញូើញឱ្ជាយបំយពញកតមងសំែួរជំយរឿៃ្នជា ំ2020 ៃឹងត្រូវយផ្ដ្ើជូៃ 
តាមនតបសែី�៍

េិែិ្រំឭកចុងយតកា�ៃឹងត្រូវយផ្ដ្ើជូៃ តាមនតបសែី�៍ យៅមុៃការិ
យេ័�ជំយរឿៃចុះតាមដាៃយដា�ផ្ជាេ់

េិែិ្រំឭកៃឹងត្រូវយផ្ដ្ើជូៃ តាមនតបសែី�៍

េិែិ្រំឭក ៃិងកតមងសំែួរ យេើក ទីពីរៃឹងត្រូវយផ្ដ្ើជូៃ តាមនតបសែី�៍

ថ្ងៃ�ៃទី ី1 ខែខិលមស្ថា

ខែខិ ឧសភា–ខែខិ ក់ក់ក�

ថ្ងៃ�ៃទី ី20–27 ខែខិលមស្ថា

ថ្ងៃ�ៃទី ី12–20 ខែខិមីនា

ថ្ងៃ�ៃទី ី8–16 ខែខិលមស្ថា

ដំយែើរការតាមដាៃបឋមចំយពាះការមិៃយ�លៃើ�្បចំយពាះតគរួសារដដេ
មិៃបាៃយ�លៃើ�្បយដា�ែលៃជួៃឯង ។

ក់ស្ថាង�ឹ�វ និងស្ថាល្ងាលរៀនកាន់ខែតលិ្អត្រឹបលសើរ 

ខែក់លិម្អលិំល��្�ន

�ូលិ់មូលិនិធិដលិ់ក់មីវិធីសហ័គូមន៍សត្រឹ�ប់
មនះស��ចាំស់ ក់ះ�រ និងត្រឹគូរួស្ថារ

ចាំប់ល�ីើម លមស្ថា 2020!
californiacensus.org

�ំលរឿន

2020

�ំលរឿន

2 0 2 0

CALIFORNIA

ទាំងអស់គ្មាោ�

ថ្ងៃ�ៃ�ំលរឿន

ថ្ងៃ�ៃទី ី26 ខែខិមីនា–ថ្ងៃ�ៃទី ី3 ខែខិលមស្ថា

https://californiacensus.org/
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• អៃុញាជា្ឲជាយយតបើតបាស់ទឹកតបាក ់15 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ ប័ែណបំ
ែុេកា្ពវកិច្ទូយៅរបស់រដ្ឋ សតរាប់យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិអប់
រំសាធារែៈ 9 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ សតរាប់សាលាមយ្្�ជាយៃិង 
K–12 (រួមញ្ចូេ 5.2 ពាៃ់លាៃដុលាាជារសតរាប់ការយធវើទំ
យៃើបកម ី2.8 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ សតរាប់ ការសាងសង់្ី ី
500 លាៃដុលាាជារ សតរាប់សាលាដដេបាៃមូេៃិធិ
ឧប្្ថម្ភពីរដ្ឋដ្រាៃការតគប់តគងយដា�ឯករាជជាយ ៃិង 500 
លាៃដុលាាជារសតរាប់ការអប់រំបយច្កយទសអាជីព); 6 
ពាៃ់លាៃដុលាាជារ សតរាប់សាកេវិទជាយាេ័�សាធារែៈ ៃិង 
មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍។  

• គយតរាងៃឹងយធវើឱ្ជាយតបយសើរយ�ើងៃូវសា្ជាៃភាព
សុែភាព / សុវ្្ថិភាព (រួមទាំងការរញូជួ�ដី / 
សុវ្្ថិភាពអគ្គីភ័�ៃិង ការយតចាះជា្ិសំែយចញពីទឹក) 
ៃិងបយងកើៃេំយៅដា្ជាៃរបស់សិសជាស ដដេរាៃ្ំនេសមរមជាយ ។

• កំែ្់ការចំ��រដ្ឋបាេត្ឹម 5% ។

• ដបងដចកតបាក់កាសពីមូេៃិធិទូយៅយដើមជាបី
បង់សងសញាជាប័ែ ។

 លសចក់ីីសលងខបថ្ងៃនការ�ោ�ន់ត្រឹប��របស់អ្នក់វិភាគូច�បាប់សីី
ពី�លិបះះពាលិ់ស្ថារលពើពន្ដះលិរបស់រដ្ឋនិងរ�្�ភិ�លិមូលិ
�្�ន ៖

• ការចំ��របស់រដ្ឋបាៃយកើៃយ�ើងយដើមជាបីទូទា្់ប័ែណ
បំែុេដដេបាៃបា៉ជាៃ់សាមជាៃរាៃតបដ�េ 740 
លាៃដុលាាជារ ក្នុងមួ�្នជា ំ(រួមទាំង ការតបាក់) ក្នុងរ�ៈយពេ 
35 ្នជាំខាងមុែ ។

• ផ្ដេប៉ះពាេ់ចតមុះយេើចំៃួៃប័ែណបំែុេក្នុង្ំបៃ ់ដដេ 
យចញយដា�សាលាយរៀៃ ៃិងកតមងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍
យ�ើ�យៅន្ងៃយតកា�ទំៃងជារាៃការកា្់បៃ្ថ�ៃូវចំៃួៃ
ទឹកតបាក់នៃន្លៃយសវារបស់អ្កអភិវឌជាឍៃ៍ដដេបាៃតបមូេ 
យដា�កតមងសាលាមួ�ចំៃួៃ ។ 
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 សិទី្ិទីទួីលិ�ឹ�វការ និងលសចក់ីីសលងខប លរៀបចំល�យអគូគលមធាវ�

 ត្រឹបវតីិ
រដ្ឋ California �ីលិ់ការអប់រំស្ថាធារ�ៈដលិ់សិស��និស��ិតចំ
នួន 9.2 ល្ងាននាក់ ់។ រដ្ឋ California ផ្ដ្េ់ការអប់រំសាធារែៈ 
ចាប់ពីសាលាមយ្្�ជាយដេ់កតមិ្ សាកេវិទជាយាេ័� ។ 
សិសជាសចំៃួៃពីរភាគប ីចុះយ្មជាះចូេយរៀៃយៅសាលាមយ្្�ជាយ 

បឋមសិកជាសា ឬថានជាក់មធជាយមសិកជាសា ។ បច្នុបជាបៃ្រដ្ឋ California 
រាៃតបយភទសាលាទាំងយៃះតបដ�េ 10,000 
ដដេដំយែើរការយដា�កតមងសាលាចំៃួៃ 944 ។
 (សាលាទាំងយៃះតបរាែ 1,300 គឺជាសាលា ដដេបាៃមូេ
ៃិធិឧប្្ថម្ភពីរដ្ឋដ្រាៃការតគប់តគងយដា�ឯករាជជាយ  
ដដេជាធមីតាបាៃការឯកភាពពីកតមងសាលាដដេយៅ

 ការវិភាគូល�អ្នក់វិភាគូខែ�្នក់ច�បាប់

សំយេងយ្នជា្ចុងយតកា� ដដេយបាះយដា�អង្គៃី្ិបញញ្្ ិយេើ AB 48 (សំយែើ 13)
(ជំពូក 530, េក្ខៃ្ិកៈ្នជា ំ2019)

តពឹទិសភា ៖ គាំតទ 35 ជំទាស់ 4

សភា ៖ គាំតទ 78 ជំទាស់ 1

អតិបទីថ្ងៃនវិធានការលនះ អាចរក់�នល�ទីំព័រ 36 និងវិបស្ថាយ�៍របស ់រដ្ឋលលិខាធិការ ខែដលិ�នអសយ�្�ន  
https://voterguide.sos.ca.gov ។

សំយែើ អនះញ្ជាា�តឱ្�យសញ្ជាា�ប័�ណសត្រឹ�ប់ការ�ួស�ះលិ សំ�ង់ និងទីំលនើបក់មីទីីក់ខែនឹង 
ល�ស្ថាល្ងាមលតីយ�យស្ថាធារ�ៈ ស្ថាល្ងាលរៀនក់ត្រឹមិត K–12 
មហាវិទី�យាលិ័យសហ័គូមន ៍និងស្ថាក់លិវិទី�យាលិ័យ។ លិក់ខនីិក់ៈនីតិបញ្ជីញតីិ13

លសចក់ីីសលងខបថ្ងៃនការចំណាយរបស់រដ្ឋ

ក់ម្ី�ីី

តបាក់យដើម 15 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ
ការតបាក់ 11 ពាៃ់លាៃ
ការ�ោ�ន់ស្ថាា�នចំណាយសរះប 26 ពាន់ល្ងានដះល្ងាា�រ 

ការទីូទាត់
ចំ��តបចាំ្នជាំមធជាយម 740 លាៃដុលាាជារ
រ�ៈយពេទូទា្់ 35 ្នជាំ
តបភពដដេ�កមកទូទា្់ តបាក់ចំែូេពៃិយេើមូេៃិធិទូយៅ
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ការវិភាគូល�យអ្នក់វិភាគូខែ�្នក់ច�បាប់ ត

ជិ្បំផ្ដុ្ ប៉ុដៃ្ដំយែើរការរាៃេក្ខែៈឯករាជជាយបៃ្ិច ។) 
សិសជាសៃិសជាសិ្មួ�ភាគបីយទៀ្ ចុះយ្មជាះចូេយរៀៃតាមមហាវិទជាយា
េ័�សាធារែៈ ឬសាកេវិទជាយាេ័� ។ តបព័ៃិមហាវិទជាយាេ័
�ស�គមៃ៍នៃរដ្ឋ California (CCC) រាៃទីតាំងចំៃួៃ 115 
ដំយែើរការយដា�តសុកទាំង 73 ។ រដ្ឋរាៃតបព័ៃិសាកេវិទជាយា
េ័�សាធារែៈពីរ —សាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ California 
(CSU) ៃិង សាកេវិទជាយាេ័� California (UC) ។ តបព័ៃ ិ
CSU រាៃទីតាំងសាលាចំៃួៃ 23 កដៃលៃង យ�ើ�តបព័ៃ ិUC 
រាៃ 10 កដៃលៃង ។ 

រដ្ឋ�ួយទីូទាត់ថ្ងៃ�ឹចំណាយលលិើលហ័�្�រចនាសម្័ន្អប់រំ
ស្ថាធារ�ៈ ។ តាមទរាាជាប ់រដ្ឋជួ�ទូទា្់ន្លៃចំ��
យេើការសាងសង ់ឬជួសជុេដកេម្យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិ
សិកជាសា ដូចជាថានជាក់យរៀៃ មៃ្ទីរពិយសាធៃ៍វិទជាយាសានស ្
ៃិងកដៃលៃងអប់រំបយច្កយទសអាជីព (ដូចជា យរាងជាងរ្�ៃ ្
ជាយដើម) ។ ជាធមីតា យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិ្ីី ត្រូវកសាងយ�ើង 
យៅយពេរាៃកំយែើៃចុះយ្មជាះសិសជាសចូេយរៀៃ ។ 
គយតរាងជួសជុេដកេម ្(ឬការយធវើទំយៃើបកម)ី ក៏ត្រូវយធវើដដរ 
យៅយពេសរាសភាពនៃអាគារ (ដូចជាតបព័ៃិយភលៃើង 
ទឹក ឬកំយៅ ៃិងរា៉ជាសុីៃត្ជាក)់ រាៃភាពតទុឌយតទាម 
យ�ើ�ដេងអាចទុកចិ្្បាៃ ឬយគរកយ�ើញថាជាបញាជាសុវ្្ថិ
ភាពជីវិ្ (ដូចជា្តមរូវការយរ�តទង់តទា� ឬពតងឹងសម្្ថភាព
អគារយដើមជាបីទប់ទេ់ៃឹងការរញូជួ�ដ)ី ។ តាមទរាាជាប ់រដ្ឋមិៃ
ផ្ដ្េ់មូេៃិធិសតរាប់យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិសាលាមយ្្�ជាយយទ 
យដា�សារកតមងសាលា ជាអ្កផ្ដ្េ់មូេៃិធិសតរាប់គយតរាង
ទាំងយៃះ យដា�យតបើតបាស់មូេៃិធិមូេដា្ជាៃ ។ 

រដ្ឋពិនិត�យលមើលិសំល�ើសះំលហ័�្�រចនាសម្័ន ្។ សតរាប់
គយតរាងយស្ើសុំយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិសាលា កតមងសាលា
បញូចូៃពាកជាយយស្ើសុំមូេៃិធ ីយៅកាៃ់ការិយេ័�ទទួេ
បៃ្ទនុកសាងសង់សាលាសាធារែៈ ។ ការិយេ័� 
យធវើការពិៃិ្ជាយយមើេពាកជាយយស្ើសុំ យ�ើ��កពាកជាយយស្ើដដេបំ
យពញតគប់េក្ខែែឌយៅសុំការឯកភាពពីតកុមតបឹកជាសាភិបាេ
វិភាចៃ៍រដ្ឋ យដា�ឈរយេើយគាេការែ៍មកមុៃបាៃមុៃ ។ 
សតរាប់មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍ៃិងសាកេវិទជាយាេ័� 
សាលាទាំងយនាះ ត្រូវបញូចូៃសំយែើយៅកាៃ់ការិយេ័�តបព័ៃិ
របស់ពួកយគ ។ (តបព័ៃ ិCCC ត្រួ្ពិៃិ្ជាយយដា�តកុមតបឹកជាសាភិ
បាេ តបព័ៃ ិCSU យដា� Board of Trustees ៃិងតបព័ៃ ិ
UC យដា� Board of Regents ។) បនា្ជាប់មកតកុមតបឹកជាសាភិ

បាេនៃតបព័ៃិៃីមួ�ៗ ចងតកងសំយែើរបស់សាលាទាំងយៃះ  
យ�ើ�បញូចូៃគយតរាងដដេបាៃយតជើសយរ�សរួច យៅឲជាយអង្គៃី្ិបញញ្្ ិ
ៃិងអភិបាេ យដើមជាបីពិៃិ្ជាយ ៃិងសយតមច ។ 

រដ្ឋ�នវិធានក់្ន�ងការខែចក់រំខែលិក់ថ្ងៃ�ឹចំណាយសត្រឹ�ប់គូលត្រឹ�ងជា
មួយស្ថាល្ងា ។ សតរាប់កតមងសាលា តាមទរាាជាប់រដ្ឋទូទា្់ន្លៃចំ
��ត្ឹមចំដែកស្ង់ដារមួ�នៃគយតរាងយស្ើសុំយ�ដា្ជារចនា
សម្័ៃិដដេបាៃសយតមចៃីមួ�ៗ ។ ជាពិយសស រដ្ឋយចញឲជាយ 50  
ភាគរ�នៃន្លៃចំ��យេើគយតរាងសាងសង់្ីី យ�ើ� 60 ភាគ
រ�នៃន្លៃចំ��នៃគយតរាងជួសជុេដកេម្យ�ើងវិញ ។ 
កតមងសាលា ត្រូវបាៃយគរំពឹងថាត្រូវទូទា្់ន្លៃចំ��យៅសេ់ 
យដា�យតបើមូេៃិធិមូេដា្ជាៃ យបើយទាះជាកតមងសាលាដដេរាៃ
ការេំបាកយចញចំដែករបស់ពួកយគ អាចរាៃសិទិិទទួេបាៃ
មូេៃិធិរដ្ឋបដៃ្ថម ។ សតរាប់កតមងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍
ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�នានា ជាញឹកញាប់រដ្ឋដចករំដេកន្លៃចំ
��គយតរាង យបើយទាះជាចជាបាប់មិៃរាៃ្តមរូវការដបងដចកន្លៃចំ
��ស្ង់ដារក៏យដា�សតរាប់ពួកយគ ។ 

ជាត្រឹបវតីិស្ថាន្រ្តីសី រដ្ឋ�នលត្រឹបើត្រឹ�ស់សញ្ជាា�ប័�ណរដ្ឋមក់
�ីលិ់មូលិនិធិដលិ់លហ័�្�រចនាសម្័ន្អប់រ ំ។ ជាធមីតា 
រដ្ឋយតបើតបាស់ប័ែណបំែុេ (ទតមង់មួ�នៃតបាក់កម្)ី មកទូទា្់
ចំដែកន្លៃចំ��យេើគយតរាងរបស់ែលៃជួៃ ។ ទូទាំងរដ្ឋ 
សំយេងភាគយតចើៃនៃអ្កយបាះយ្នជា្ ត្រូវដ្តសបជាមួ�ៃឹង
ប័ែណបំែុេទាំងយៃះ ។ អ្កយបាះយ្នជា្ ផ្ដ្េ់ការអៃុញាជា្
ឲជាយរដ្ឋេក់ប័ែណបំែុេទាំងយៃះយៅឲជាយវិៃិយយគិៃ ។ 
ប័ែណបំែុេទាំងយៃះ ផ្ដ្េ់មូេៃិធ ិដដេរដ្ឋយតបើតបាស់សតរាប់
គយតរាងនានា ។ បនា្ជាប់មករដ្ឋ សងវិៃិយយគិៃ ទាំងការតបាក ់
ដកយចញពីមូេៃិធិទូយៅ ។ (មូេៃិធិទូយៅ គឺជាគែៃីសតរាប់
តប្ិប្្ិការសំខាៃ់របស់រដ្ឋ ដដេទទួេបាៃតបាក់ចំយែញ
បឋមមកពីពៃិយេើតបាក់ចំែូេបុគ្គេ ការេក់របស់រដ្ឋ 
ៃិងពៃិយេើការយតបើតបាស់ ៃិងពៃិយេើតកុម�ីុៃសាជីវកម ី។) 
ជាធមីតា រដ្ឋសងយៅវិៃិយយគិៃ យដា�បង់យរៀងរាេ់្នជាំ 
ក្នុងរ�ៈយពេពីរបីទសវ្ជាស ។ ការសងប័ែណបំែុេ 
ត្រូវបាៃធានាយដា� អំ�ចពៃិទូយៅរបស់រដ្ឋ ។ (សតរាប់
ព័្៌រាៃបដៃ្ថមអំពីការយតបើតបាស់ប័ែណបំែុេរបស់រដ្ឋ  
សូមយមើេ “ទិដ្ឋភាពទូយៅនៃបំែុេសញាជាប័ែណរដ្ឋ” 
ខាងយតកាមក្នុងឯកសារដែនាំយៃះ ។) 

អៃុញាជា្ឱ្ជាយសញាជាប័ែណសតរាប់ការជួសជុេ សំែង់ ៃិងទំយៃើបកមីទីកដៃលៃង 
យៅសាលាមយ្្�ជាយសាធារែៈ សាលាយរៀៃកតមិ្ K–12 

មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�។ េក្ខៃ្ិកៈៃី្ិបញញ្្ិ

សំយែើ
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ការវិភាគូល�យអ្នក់វិភាគូខែ�្នក់ច�បាប់ ត

សំយែើ អៃុញាជា្ឱ្ជាយសញាជាប័ែណសតរាប់ការជួសជុេ សំែង់ ៃិងទំយៃើបកមីទីកដៃលៃង 
យៅសាលាមយ្្�ជាយសាធារែៈ សាលាយរៀៃកតមិ្ K–12 
មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍ ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�។ េក្ខៃ្ិកៈៃី្ិបញញ្្ិ13

រដ្ឋ�នល�សលិ់សិទី្ិអំណាចលលិើប័�ណបំ�ុលិខិឹះ 
បះះខែនីភាគូលត្រឹចើនត្រឹតូវ�នលគូអនះវត ី។ រូបទ ី1 បង្ហាាជាញថាចាប់ពី្នជា ំ
2002 ដេ់្នជាំ 2016 អ្កយបាះយ្នជា្ឯកភាពយេើវិធាៃការ
បួៃក្នុងការយតបើតបាស់ប័ែណបំែុេសតរាប់យ�ដ្ឋរចនា
សម្័ៃិអប់រ ំដដេបាៃផ្ដ្េ់ចំៃួៃទឹកតបាក់សរុប 
45 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ យៅក្នុងមូេៃិធិប័ែណបំែុេរដ្ឋ ។ 
វិធាៃការបីនៃប័ែណបំែុេ បាៃផ្ដ្េ់មូេៃិធិយៅកតមងសាលា 
ៃិងកតមងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�។ 
ផ្ដ្ទនុ�យៅវិញ វិធាៃការមួ� (សំយែើ 51 ក្នុង្នជា ំ2016) 
ផ្ដ្េ់មូេៃិធិដ្សាលា ៃិងកតមងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍
ប៉ុយ�ណជាះ ។ ពីទឹកតបាក ់45 ពាៃ់លាៃដុលាាជារក្នុងមូេៃិធិប័ែណ
បំែុេដដេបាៃឯកភាព រដ្ឋបាៃេក់ប័ែណបំែុេសរុប 
37.2 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ ដដេក្នុងយនាះ 7.8 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ 
មិៃទាៃ់បាៃេក់យៅវិៃិយយគិៃយៅយ�ើ�យទ ។  
ជាក់ដស្ង ប័ែណបំែុេទាំងអស់ដដេមិៃទាៃ់បាៃេក ់ 
គឺបាៃមកពីមូេៃិធិនៃសំយែើ 51 ដដេយៅសេ់ ។ 
យទាះបីជាយ៉ជាង�ក៏យដា� រដ្ឋបាៃទទួេពាកជាយយស្ើ
សុំយស្ទើរយេើសអាជា្ជាធរយដេយចញប័ែណបំែុេក្នុងសំ
យែើ 51 សតរាប់គយតរាងសាលា ។ (រដ្ឋកំពុងដំយែើរ
ការពាកជាយយស្ើសុំទាំងយៃះ ។) រដ្ឋក៏បាៃអៃុវ្្រួចយ�ើ� តប
ដ�េពីរភាគបីនៃមូេៃិធិប័ែណបំែុេក្នុងសំយែើ 51 
សតរាប់គយតរាងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍។ (ជាធមីតា 
ការមិៃទាៃ់តគប់ចំៃួៃ ចាប់ពីយពេដដេរដ្ឋអៃុវ្្មូេៃិធិបាៃ
ពីប័ែណបំែុេសតរាប់គយតរាងនានា រ�ូ្ដេ់យពេដដេរដ្ឋ
េក់ប័ែណបំែុេដដេពាក់ព័ៃ ិ។) សំែងតបចាំ្នជាំបច្នុបជាបៃ្
របស់រដ្ឋ យេើប័ែណបំែុេសតរាប់យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិសាលា 
ដដេបាៃេក់ពីមុៃ គ ឺ2.9 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ ។

ឥឡំ�វលនះ រដ្ឋពឹងលលិើប័�ណបំ�ុលិរបស់ស្ថាក់លិវិទី�យាលិ័យ 
លដើម�បីយក់ល��ីលិ់ឲ�យគូលត្រឹ�ងរបស ់CSU 
និង UC ។ ក្នុង្នជា ំ2013 រដ្ឋបាៃបយងកើ្វិ
ធី្ីីមួ�ក្នុងការផ្ដ្េ់មូេៃិធិ
ដេ់គយតរាងសតរាប់យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិ
សាកេវិទជាយាេ័� ។ តាមរយបៀប្ីីយៃះ 
ប�ះជាសាកេវិទជាយាេ័�—
មិៃដមៃរដ្ឋយទ—
ជាអ្កយចញប័ែណបំែុេ ។ 
ែុសពីប័ែណបំែុេទូយៅរបស់រដ្ឋ 
អ្កយបាះយ្នជា្ មិៃឯកភាពយេើប័ែណ
បំែុេសាកេវិទជាយាេ័�យទ ។ 
សាកេវិទជាយាេ័� សងបំែុេត្�ប់
មកវិញយៅយេើប័ែណបំែុេរបស់ពួកយគ 

យដា�យតបើមូេៃិធិដដេពួកយគទទួេពីរដ្ឋ ។ ការផាជាស់ប្ចូរយៃះ 
រាៃបំែងចង់ឲជាយ CSU ៃិង UC រាៃការតគប់តគងឲជាយ
កាៃ់ដ្តបយសើរជាងមុៃ យេើយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិរបស់ពួកយគ  
យ�ើ�យេើកទឹកចិ្្ឲជាយពួកយគកា្់បៃ្ថ�ន្លៃចំ��យេើគយតរាង
នានា ។ ចាប់តាំងពីការបយងកើ្តបព័ៃិផ្ដ្េ់មូៃិធិ្ីីយៃះ CSU ៃិង 
UC ៃីមួ�ៗ បាៃទទួេទឹកតបាក់តបដ�េ 2 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ 
ក្នុងគយតរាងសាតជារយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិសាកេវិទជាយាេ័�
ដដេផ្ដ្េ់មូេៃិធិតាមប័ែណបំែុេ ។ 
សាកេវិទជាយាេ័�នានា ទូទា្់សំែងតបចាំ្នជាំសរុបតបដ�េ 
140 លាៃដុលាាជារសតរាប់គយតរាងទាំងយៃះ ។

ជាធមីតា ត្រឹសះក់នានាត្រឹបមូលិភាគូហ័៊ះនក់្ន�ងមូលិ�្�នរបស់
ពួក់លគូ ល�យល�ះសញ្ជាា�ប័�ណមូលិ�្�ន ។
កតមងសាលា ៃិងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍ទំៃងជាយចញ
ចំដែក�ីុៃមូេដា្ជាៃរបស់ពួកយគសតរាប់ការចំ��
យេើគយតរាង យដា�យតបើប័ែណបំែុេកា្ពវកិច្ទូយៅមូេ
ដា្ជាៃ ។ តសុកនានា ត្រូវដ្ទទួេបាៃយ៉ជាងយហាច�ស់ 
55 ភាគរ�នៃអ្កយបាះយ្នជា្ពួកយគ យដើមជាបីឯកភាពយេើការ
េក់ប័ែណបំែុេកា្ពវកិច្ទូយៅមូេដា្ជាៃ ។ 
ចាប់តាំងពី្នជា ំ2002 អ្កយបាះយ្នជា្បាៃឯកភាពទឹកតបាក់ 
154 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ យេើប័ែណបំែុេកា្ពវកិច្ទូយៅ
មូេដា្ជាៃ សតរាប់គយតរាងសាតជារយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិសាលា 
ៃិងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍។ 

ច�បាប់រដ្ឋ �ន�ក់់ក់ំ�ត់លលិើការខិ្ីក់្ន�ងមូលិ�្�ន ។  
ចជាបាប់រដ្ឋ កំែ្់ចំៃួៃទឹកតបាក់នៃប័ែណបំែុេមូេដា្ជាៃ  
ដដេកតមងសាលា ៃិងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍
អាចយបាះេក់ ។ ការកំែ្ ់គឺដផ្ដ្កយេើ្នមលៃតទពជាយសមជាប្្ ិ
ដដេយគវា�្នមលៃ យៅក្នុងតសុក ។ កតមងសាលាបឋមសិកជាសា 
ៃិងវិទជាយាេ័� អាចយបាះប័ែណបំែុេ យសីើៃឹង 1.25 ភាគ

រូបទី ី1

ប័�ណបំ�ុលិកាតពែក់ិច្ទីូល�របស់រដ្ឋ�ីីៗសត្រឹ�ប់ការអប់រំ
(គិ្ជា ពាៃ់លាៃ)

�ោ�ំ សំល�ើ

ចំនួនអនះញ្ជាា�ត

ស្ថាល្ងា មហាវិទី�យាលិ័យសហ័គូមន៍
ស្ថាក់លិវិទី�យាលិ័យរដ្ឋ 

California
ស្ថាក់លិវិទី�យាលិ័យ 

California សរះប

2002 47 $11.4 $0.7 $0.5 $0.4 $13.1
2004 55 10.0 0.9 0.7 0.7 12.3
2006 1D 7.3 1.5 0.9 0.7 10.4
2016 51 7.0 2.0 — — 9.0

 សរះប $35.7 $5.2 $2.1 $1.8 $44.8
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សតរាប់អ្្ថបទយពញយេញនៃសំយែើ 13 សូមយមើេទំព័រ 36 ។ ការវិភាគ | 13

ការវិភាគូល�យអ្នក់វិភាគូខែ�្នក់ច�បាប់ ត

រ�នៃ្នមលៃតទពជាយសមជាប្្ិរបស់ពួកយគ ដដេបាៃវា�្នមលៃ ។ 
សតរាប់កតមងសាលា ៃិងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍
ដដេបាៃរួមរួមគានជា ការកំែ្់
រាៃកតមិ្ែ្ស់ជា—2.5 ភាគរ�—យបើសិៃតសុកយគារព
តាមេក្ខែែឌែ្ីមួ�ចំៃួៃយទៀ្ ។ កតមងសាលា ដដេ
គាមជាៃេទិភាពតបមូេឲជាយបាៃយ៉ជាង្ិច 5 លាៃដុលាាជារ 
តាមរ�ៈប័ែណបំែុេមូេដា្ជាៃ យតកាមការដាក់កតមិ្ទាំងយៃះ 
អាចដាក់ពាកជាយសុំមូេៃិធិរដ្ឋបដៃ្ថម ។ កតមងសាលា ក៏អាច
ដសវងរកការេះបង់ពីរដ្ឋយដើមជាបីឲជាយបាៃយេើសការដាក់កតមិ្
ទាំងយៃះ ។ ចាប់តាំងពី្នជា ំ2010, 7 ភាគរ�នៃកតមងសាលា 
បាៃទទួេការេះបង់ទាំងយៃះ ។ 

ក់ត្រឹមងស្ថាល្ងា ក់៏ត្រឹបមូលិមូលិនិធិមូលិ�្�ន
ពីក់ថ្ងៃត្រឹមឈ្នលួលិរបស់អ្នក់អភិវឌ�ឍន៍ខែដរ ។ 
មិៃដូចគានជាៃឹងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍
ៃិងសាកេវិទជាយាេ័� កតមងសាលា អាចតប
មូេៃិធិសតរាប់សាតជារយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិរបស់
ពួកយគ យដា�វា�្នមលៃយេើន្លៃឈ្ជួេមួ�ដង 
យេើការអភិវឌជាឍៃ៍គយតរាងេំយៅដា្ជាៃ ពាែិជូកម ី
ៃិងឧសជាសា�កម ី។ ឧទា�រែ ៍កតមងសាលាមួ� 
អាច�កន្លៃឈ្ជួេមួ�ពីអ្កអភិវឌជាឍ នៃគយតរាង
សាងសង់េំយៅដា្ជាៃក្នុងស�គមៃ៍ 
យបើសិៃតសុកអាចបង្ហាាជាញថា ការអភិវឌជាឍៃ៍្ីីយៃះ 
ៃឹងទាក់ទាញសិសជាសៃិសជាសិ្្ីីមកតសុកយៃះ ។ 
ចំៃួៃពិ្តបាកដ ដដេកតមងសាលាអាច�កន្លៃ 
គឺដផ្ដ្កយេើវិធាៃនានា ដដេរាៃដចងក្នុងចជាបាប់រដ្ឋ ។ 
តសុក យតបើតបាស់តបាក់ចំែូេយៅជួ�ទូទា្់ន្លៃ
សាងសង់សាលាយរៀៃ្ីីៗ ដដេស្ថិ្យៅ
ក្នុង្ំបៃ់យនាះ ។ ចាប់តាំងពី្នជា ំ2002 តបដ�េ 
90 ភាគរ�នៃកតមងសាលា បាៃតបមូេតបាក់ចំ
ែូេែលៃះពីន្លៃឈ្ជួេអ្ក អភិវឌជាឍៃ ៍។
ក្នុងយពេយៃះ កតមងសាលា 
បាៃតបមូេបាៃទឹកតបាក់សរុបតបដ�េ 
10 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ ពីន្លៃឈ្ជួេយសវាទាំងយៃះ ។ 
យបើយទាះជាតបាក់ចំែូេដដេបាៃមកពីន្លៃ
ឈ្ជួេយសវាយេើអ្កអភិវឌជាឍៃ ៍
រាៃចំដែកដ៏្ិច្ួច (តបដ�េ 5 ភាគរ�) នៃ
មូេៃិធិសរុបសតរាប់យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិសាលា 
ក៏ន្លៃឈ្ជួេយសវាទាំងយៃះ អាចចូេរួមចំដែកយេើ
ន្លៃចំ��សាងសង់រ�ូ្ដេ់យៅពាក់ក�ះជាេ 
សតរាប់គយតរាងមួ�ចំៃួៃ ។

 សំល�ើ
លស្នើមូលិនិធិ�នមក់ពីប័�ណបំ�ុលិសត្រឹ�ប់លហ័�្�រច
នាសម្័ន្អប់រំស្ថាធារ�ៈ ។  ដូចដដេរូបទ ី2 បង្ហាាជាញ 
វិធាៃការយៃះ អៃុញាជា្ឲជាយរដ្ឋយធវើការេក់ប័ែណបំែុេកា្
ពវកិច្ទូយៅ ដដេរាៃចំៃួៃសរុប 15 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ— 
ដដេ 9 ពាៃ់លាៃដុលាាជារសតរាប់សាលាសាធារែៈ ៃិង  
6 ពាៃ់លាៃដុលាាជារសតរាប់យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិអប់រំយៅឧ្្ម
សិកជាសា ។ មូេៃិធិសតរាប់យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិសាលា 
គឺកំែ្់សតរាប់គយតរាងបួៃតបយភទ ៖ ការជួសជុេដកេម្ 
ការសាងសង់្ី ីសាលាដដេបាៃមូេៃិធិឧប្្ថម្ភពីរដ្ឋដ្រាៃ

រូបទី ី2

ការលត្រឹបើត្រឹ�ស់មូលិនិធិ�នមក់ពីប័�ណបំ�ុលិខែដលិ�នលស្នើ
(គិ្ជា ពាៃ់លាៃ)

ចំនួន

លហ័�្�រចនាសម្័ន្ស្ថាល្ងាស្ថាធារ�ៈ

ការជួសជុេដកេម្ $5.2a,b

ការសាងសង់្ីី 2.8a

យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិអប់រំបយច្កយទសអាជីព 0.5

អាគារសាលាដដេបាៃមូេៃិធិឧប្្ថម្ភពីរដ្ឋដ្រាៃការតគប់
តគងយដា�ឯករាជជាយ

0.5

 សរះប $9.0

លហ័�្�រចនាសម្័ន្ក់ត្រឹមិតឧតីមសិក់�សាស្ថាធារ�ៈ

យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍ $2.0

យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិនៃសាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ California 2.0

យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិនៃសាកេវិទជាយាេ័� California 2.0c

 សរះប $6.0

សរះបរួម $15.0d

a 10ភាគរ�នៃចំៃួៃយៃះ ៃឹងត្រូវរកជាសាទុកសតរាប់កតមងសាលា ដដេរាៃសិសជាសចំៃួៃ 2,500 
នាក ់ឬ្ិចជាងយៃះ ។

b 150លាៃដុលាាជារនៃចំៃួៃយៃះ ៃឹងត្រូវរកជាសាទុកសតរាប់ការយធវើយ្ស ្ៃិងចតរាញ់សំែ
យចញពីទឹក យៅតាមសាលានានា ។

c ចំៃួៃែលៃះអាចត្រូវបាៃយគយតបើតបាស់សតរាប់យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិយៅមហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់
Hastings ដដេជាសាខារបស់សាកេវិទជាយាេ័� California ។

d រ�ូ្ដេ់យៅ 5ភាគរ�នៃមូេៃិធិបាៃមកពីប័ែណបំែុេ អាចត្រូវបាៃយគយតបើតបាស់
សតរាប់យគាេបំែងរដ្ឋបាេ ។

អៃុញាជា្ឱ្ជាយសញាជាប័ែណសតរាប់ការជួសជុេ សំែង់ ៃិងទំយៃើបកមីទីកដៃលៃង 
យៅសាលាមយ្្�ជាយសាធារែៈ សាលាយរៀៃកតមិ្ K–12 

មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�។ េក្ខៃ្ិកៈៃី្ិបញញ្្ិ

សំយែើ

13
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ការវិភាគូល�យអ្នក់វិភាគូខែ�្នក់ច�បាប់ ត

ការតគប់តគងយដា�ឯករាជជាយ ៃិងយ�ដា្ជារចនាស
ម្័ៃិអប់រំបយច្កយទសអាជីព ។ កតមងសាលា 
អាចដសវងរកមូេៃិធិបាៃមកពីប័ែណបំ
ែុេែលៃះ សតរាប់យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃ ិ
សាលាមយ្្�ជាយរបស់ពួកយគ ។ ការផ្ដ្េ់មូេៃិធិសតរាប់
ឧ្្មសិកជាសា គឺត្រូវបាៃយគដបងដចកយដា�យសីើគានជាក្នុង
ចំយ�ម CCC, CSU, ៃិង UC ។ វិធាៃការយៃះ 
រាៃជាប់ទំនាក់ទំៃងជាមួ�ចជាបាប ់ដដេយធវើការផាជាស់ប្ចូរមួ�ចំៃួៃ
យៅយេើវិធាៃតគប់តគងគយតរាងយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិអប់រំសាធារែៈ 
(ពិពែ៌នាខាងយតកាម) ។ យបើវិធាៃការយៃះ ត្រូវបាៃយគអៃុម័្ 
ការផាជាស់ប្ចូរទាំងយៃះ ៃឹងចូេជាធររាៃ ។

ខែក់តត្រឹមូវវិធានសត្រឹ�ប់ស្ថាល្ងា ។  យបើវិធាៃការ ត្រូវបាៃយគអៃុម័្ 
ៃឹងរាៃការផាជាស់ប្ចូរសំខាៃ់ៗចំៃួៃបីយៅយេើវិធាៃសតរាប់យ�ដា្ជារ
ចនាសម្័ៃិសាលា ។ ទីមួ� ចំដែកន្លៃចំ��សតរាប់
គយតរាងដដេរាៃតសាប់របស់រដ្ឋ (50 ភាគរ�សតរាប់ការសាង
សង់្ី ីៃិង 60 ភាគរ�សតរាប់ការជួសជុេដកេម្) 
ៃឹងត្រូវជំៃួសយដា�រាត្ដា្ជាៃរំកិេ ។ យតកាមរាត្ដា្ជាៃរំកិេ 
កតមងសាលា ៃឹងរាៃេក្ខែៈតគប់តគាៃ់សតរាប់មូេៃិធិ
រដ្ឋ យសីើៃឹង ចយនាាជាះ 50 ភាគរា� យៅ 55 ភាគរ�
នៃន្លៃសតរាប់គយតរាងសាងសង់្ីីៗ យ�ើ�ចយនាាជាះព ី
60 យៅ 65 ភាគរ�សតរាប់គយតរាងជួសជុេដកេម ្។ 
ចំដែកបាៃពីរដ្ឋែ្ស់ជាងមុៃ គឺសតរាប់តសុក�ដដេរាៃ
សម្្ថភាព្ិចជាង ក្នុងការតបមូេមូេៃិធិមូេដា្ជាៃ ៃិង
ចុះយ្មជាះសិសជាសរាៃតបាក់ចំែូេទាប ជំរុញ�ុវជៃៃិង 
អ្កយរៀៃភាសាអង់យគលៃស ។ ទីពីរ រដ្ឋៃឹងជំៃួ��ុទិសានស្ដដេ
រាៃរួចយ�ើ� មកមុៃបាៃមុៃ សតរាប់ការពិៃិ្ជាយ
យមើេពាកជាយយស្ើសុំយ�ើងវិញ យដា�យតបើវិធាៃ្ី ី។ វិធាៃ្ី ី
កំែ្់�កដផ្ដ្កអាទិភាពមួ�ចំៃួៃ ។ គយតរាងសុែភាព 
ៃិងសុវ្្ថិភាពជីវិ្ ៃឹងទទួេបាៃអាទិភាពែ្ស់បំផ្ដុ្ 
បនា្ជាប់មកគឺពាកជាយយស្ើសុ ំដដេប�ះជាតសុកនានាបញូចូៃមក 
ដដេពួកយគរាៃការេំបាកតបមូេភាគ�ីុៃមូេដា្ជាៃរបស់
ពួកយគ ៃិងគយតរាងនានា ដដេយធវើយ្ស្រក ៃិងយដាះតសា�
បញាជាជា្ិបារ្ក្នុងទឹក យៅតាមទីតាំងសាលារបស់ពួកយគ 
ក្នុងចំយ�មដផ្ដ្កដនទយទៀ្ ។ យៅក្នុងដផ្ដ្កអាទិភាពៃីមួ�ៗ 
ពាកជាយយស្ើសុំៃឹងត្រូវបាៃយគផ្ដ្េ់អាទិភាពបដៃ្ថមយទៀ្ 
យបើសិៃតសុកទាំងយនាះ រាៃកិច្តពមយតពៀងយតបើតបាស់កមីករសំ
ែង់របស់ស�ជីព ។ ការផាជាស់ប្ចូរទីប ីគឺថា កតមងសាលាៃឹង
ត្រូវបាៃយគ្តមរូវឲជាយដាក់ដផ្ដៃការយមរ�ៈយពេតបាំ្នជាំ ជាេក្ខែែឌ
មួ�ជា្្ចូរៃឹងការទទួេបាៃមូេៃិធិបាៃមកពីប័ែណបំែុេ ។

បលងកើតក់ីីរំពឹងទីះក់�ីីៗសត្រឹ�ប់លត្រឹ�ើសលរ�សចត្រឹ�ញ់យក់គូលត្រឹ�ង

ស្ថាក់លិវិទី�យាលិ័យ ។  រដ្ឋ ក៏ៃឹងយតបើវិធាៃ្ីីទាំងយៃះ
សតរាប់កំែ្់អាទិភាពគយតរាងរបស ់CSU ៃិង UC ។ យដើមជាបី
បំយពញេក្ខែែឌតគប់តគាប់ៃឹងទទួេបាៃមូេៃិធិបាៃមកពី
ប័ែណបំែុេរដ្ឋ Board of Trustees របស់ CSU ៃិង 
Board of Regents របស់ UC ៃឹង្តមរូវឲជាយកំែ្់គយតរាង
អាទិភាពនានា ដដេយដាះតសា�បញាជាសុវ្្ថិភាពជីវិ្ 
ៃិងកងវះខា្ដនទមួ�ចំៃួៃយទៀ្ ជាមួ�ៃឹងយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិ
ដដេរាៃតសាប់ ។ យគក៏្តមរូវឲជាយបរិយវែសាកេវិទជាយាេ័� 
បយងកើ្គយតរាងរ�ៈយពេតបាំ្នជាំ យដើមជាបីពតងីកជយតមើសេំយៅដា្ជាៃ
ក្នុង្នមលៃសមរមជាយ សតរាប់ៃិសជាសិ្របស់ពួកយគ ។ យគក៏្តមរូវឲជាយតកុម
តបឹកជាសារបស់តបព័ៃ ិយធវើការពិចារ�យេើគយតរាងេំយៅដា្ជាៃទាំង
យៃះ ជាកតាតជាបដៃ្ថម ក្នុងការកំែ្់អាទិភាពចំយ�មគយតរាងសាតជារ
យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិរបស់បរិយវែសាកេវិទជាយាេ័� ។ 

ផា�ស់បី�រវិធាន�ីលិ់មូលិនិធិមូលិ�្�នសត្រឹ�ប់បណាះ�លិត្រឹសះក់ ។
រដ្ឋក៏ចង់យធវើការផាជាស់ប្ចូរបីសំខាៃៗ ទាក់ទងៃឹងសម្្ថ
ភាពតបមូេតបាក់ចំែូេមូេដា្ជាៃរបស់កតមងសាលា 
ៃិងកតមងមហាវិទជាយាេ័� ។ ទីមួ� យគអៃុញាជា្ឲជាយតសុកយចញ
ប័ែណបំែុេកា្ពវកិច្ទូយៅក្នុងចំៃួៃមួ�ដដេែ្ស់ជាង ។ 
ជាពិយសស សតរាប់កតមងអៃុវិទជាយាេេ័� ៃិងកតមងវិទជាយាេ័� 
ការដាក់កំែ្ ់គួរដ្បយងកើៃព ី1.25 ភាគរ� យៅ 2 ភាគរ�
នៃ្នមលៃតទពជាយសមជាប្ិ ្ដដេបាៃវា�្នមលៃយ�ើ� ។ 
សតរាប់កតមងសាលា ៃិងកតមងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍
ដដេរួបរួមគានជា ការកំែ្ ់ៃឹងបយងកើៃព ី2.5 ភាគរ� យៅ 4 
ភាគរ�នៃ្នមលៃតទពជាយដដេយគវា�្នមលៃ ។ ទីពីរ កតមងសាលា 
ដដេមិៃរាៃេទិភាពតបមូេបាៃ 15 លាៃដុលាាជារ 
យតកាមការកំែ្់្ីីយៃះ (ចាប់ព ី5 លាៃ
ដុលាាជារដំបូង) អាចដាក់ពាកជាយសុំមូេៃិធិរដ្ឋបដៃ្ថម ។ ទីប ី
រដ្ឋៃឹងបយងកើ្ការកំែ្់្ីីៗ យេើន្លៃឈ្ជួេយសវារបស់អ្កអភិ
វឌជាឍៃ ៍។ ជាពិយសស កតមងសាលាៃឹងត្រូវបាៃយគហាមពីការវា
�្នមលៃន្លៃឈ្ជួេអ្កអភិវឌជាឍ ៃ ៍យេើគយតរាងអភិវឌជាឍេំយៅដា្ជាៃស
តរាប់ព�ុតគរួសារ (ដូចជា អគារផ្ដ្ទះដេវង) រាៃទីតាំងចរា្ជា�ក
ៃលៃះរា៉ជាេ៍ពីចំែ្យម (ដូចជាសា្ជាៃី�រ្យភលៃើងដឹកអ្កដំយែើរ) ។ 
សតរាប់ការអភិវឌជាឍៃ៍គយតរាងេំយៅដា្ជាៃសតរាប់ព�ុតគរួ
សារយផ្ដជាសងយទៀ្ ដដេបច្នុបជាបៃ្អៃុញាជា្ឲជាយកតមិ្ន្លៃឈ្ជួេ
យេើអ្កអភិវឌជាឍៃ ៍ៃឹងត្រូវយគកា្់បៃ្ថ� ត្ឹម 20 ភាគរ� 
គិ្ចាប់ពីយពេយៃះ្យៅ ។ ការកំែ្់ទាំងយៃះ 
ៃឹងត្រូវអៃុវ្្រ�ូ្ដេ់ន្ងៃទ ី1 មករា 2026 ។ 

សំយែើ អៃុញាជា្ឱ្ជាយសញាជាប័ែណសតរាប់ការជួសជុេ សំែង់ ៃិងទំយៃើបកមីទីកដៃលៃង 
យៅសាលាមយ្្�ជាយសាធារែៈ សាលាយរៀៃកតមិ្ K–12 
មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍ ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�។ េក្ខៃ្ិកៈៃី្ិបញញ្្ិ13
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ការវិភាគូល�យអ្នក់វិភាគូខែ�្នក់ច�បាប់ ត

 �លិបះះពាលិ់ស្ថារលពើពន្
វិធានការ នឹងបលងកើនការចំណាយរដ្ឋក់្ន�ងការសងប័�ណបំ
�ុលិ ។  វិធាៃការយៃះ ៃឹងអៃុញាជា្ឲជាយរដ្ឋែី្ទឹកតបាក ់
15 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ យដា�ការេក់ប័ែណបំែុេ
កា្ពវកិច្ទូយៅ ។ រដ្ឋៃឹងទូទា្់សងប័ែណបំែុេ 
ជាមួ�ៃឹងការតបាក់ យដា�ដកពីមូេៃិធិទូយៅ ។ 
្នមលៃនៃប័ែណបំែុេទាំងយៃះ អាតស័�យេើកតាតជាយផ្ដជាសងៗ 
ដូចជាអតតាការតបាក់យេើប័ែណបំែុេ យៅយពេេក់ 
ៃិងរ�ៈយពេដដេយគត្រូវសង ។ យ�ើងបា៉ជាៃ់សាមជាៃយ�ើញថា 
្នមលៃនៃការទូទា្់សងន្លៃប័ែណបំែុេ រាៃទឹកតបាក់សរុប 
26 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ—15 ពាៃ់លាៃដុលាាជារសតរាប់តបាក់យដើម 
បូកៃឹង 11 ពាៃ់លាៃដុលាាជារសតរាប់ការតបាក់ ។ 
រដ្ឋៃឹងសងប័ែណបំែុេ យដា�បង់តបចាំ្នជាំចំៃួៃ ត្រឹបខែហ័លិ 
740 ល្ងានដះល្ងាា�រក់្ន�ងមួយ�ោ�ំសត្រឹ�ប់រយៈលពលិ 35 �ោ�ំ ។ 
ចំៃួៃយៃះ គឺយសីើៃឹងមួ�ភាគពីរនៃ 1 ភាគរ�នៃ្វិកាមូេៃិធិទូ
យៅបច្នុបជាបៃ្របស់រដ្ឋ ។ 

មិនច�បាស់ថាលតើវិធានការលនះនឹងបះះពាលិ់ដលិ់លហ័�្�រចនាសម្័ន្
ស្ថាក់លិវិទី�យាលិ័យល�យរលបៀបណា ។  សតរាប់គយតរាង CSU 
ៃិង UC ផ្ដេប៉ះពាេ់នៃវិធាៃការយៃះ អាតស័�យៅយេើការ
សយតមចនានាយៅយពេអនាគ្ ។ យបើសិៃរដ្ឋបាៃផ្ដ្េ់មូេៃិធិ
សតរាប់ប័ែណបំែុេសាកេវិទជាយាេ័� បដៃ្ថមពីយេើប័ែណបំែុ
េរដ្ឋដដេបាៃយស្ើ យនាះគយតរាង CSU ៃិង UC ៃឹងត្រូវអៃុវ្ ្
យ�ើ�ការចំ��របស់រដ្ឋ ៃឹងរាៃចំៃួៃែ្ស់ជាងការបា៉ជាៃ់សាមជាៃ
ខាងយេើ ។ ជំៃួសមកវិញ យបើសិៃប័ែណបំែុេរដ្ឋដដេបាៃយស្ើ 
ត្រូវបាៃយគយតបើតបាស់ជំៃួសប័ែណបំែុេសាកេវិទជាយាេ័� 
យនាះការចំ��រដ្ឋ ៃឹងមិៃែ្ស់ជាងការបា៉ជាៃ់សាមជាៃខាងយេើយនាះ
យទ ។ 

វិធានការ នឹងអាច�ន�លិបះះពាលិ់ដលិ់ត្រឹសះក់តាមរលបៀបជា
លត្រឹចើន ។ កតមងសាលា ៃិងកតមងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍
ជាយតចើៃ អាចអៃុវ្្គយតរាងសាតជារយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិដ្ម
យទៀ្ យដា�សាររាៃមូេៃិធិបាៃមកពីប័ែណបំែុេរដ្ឋ
បដៃ្ថម ៃិងសម្្ថភាពបដៃ្ថមក្នុងការយបាះប័ែណបំែុេមូេ
ដា្ជាៃ ។ តសុកយផ្ដជាសងយទៀ្ អាចសយតមចអៃុវ្្ចំៃួៃគយតរាងដដដរ 
យបើមិៃដូយចានជាះយទត្រូវយរៀបគយតរាង ប៉ុដៃ្ត្រូវរាៃចំ��មូេ
ដា្ជាៃទាបជាង (ទទួេបាៃមូេៃិធិបាៃមកពីប័ែណ
បំែុេរដ្ឋ ប៉ុដៃ្មិៃបយងកើៃកម្ីមូេដា្ជាៃ) ។ 
កតមងសាលាពីរប ីមុៃយគគឺសាលា ដដេទទួេរងផ្ដេប៉ះ
ពាេ់យដា�ការដាក់កតមិ្្ីីមកយេើន្លៃឈ្ជួេអ្កអភិវឌជាឍៃ ៍
អាចអៃុវ្្គយតរាង្ិចជាងមុៃ ។

សូមចូលិល�លមើលិ http://cal-access.sos.
ca.gov/campaign/measures/ សត្រឹ�ប់បញ្ជីីី 

គូ�ក់មីការ ខែដលិលគូបលងកើតលឡំើងពីដំបូងលដើម�បីគ្មាំត្រឹទី 
ឬ�ំទាស់នឹងវិធានការលនះ ។

សូមចូលិល�លមើលិ http://www.fppc.ca.gov/
transparency/top-contributors.html 

លដើម�បី�នអ្នក់ចូលិរួមក់ំពូលិទាំង 10 របស់គូ�ក់មីការ ។ 
https://www.sos.ca.gov/campaign-lobbying/cal-
access-resources/measure-contributions/2020-

ballot-measure-contribution-totals/

អតិបទីចមឹងលពញលលិញថ្ងៃនវិធានការរដ្ឋលនះ 
អាចរក់�នល�ទីំព័រ 36 ថ្ងៃនឯក់ស្ថារខែ�នាំលនះ ។

អៃុញាជា្ឱ្ជាយសញាជាប័ែណសតរាប់ការជួសជុេ សំែង់ ៃិងទំយៃើបកមីទីកដៃលៃង 
យៅសាលាមយ្្�ជាយសាធារែៈ សាលាយរៀៃកតមិ្ K–12 

មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�។ េក្ខៃ្ិកៈៃី្ិបញញ្្ិ

សំយែើ
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សំយែើ អៃុញាជា្ឱ្ជាយសញាជាប័ែណសតរាប់ការជួសជុេ សំែង់ ៃិងទំយៃើបកមីទីកដៃលៃង 
យៅសាលាមយ្្�ជាយសាធារែៈ សាលាយរៀៃកតមិ្ K–12 
មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�។ េក្ខៃ្ិកៈៃី្ិបញញ្្ិ13

   ទីឡំីីក់រ�៍គ្មាំត្រឹទីសំល�ើលលិខិ 13 

   មតិ�្ទ�យចំលពាះទីឡំីីក់រ�៍គ្មាំត្រឹទីសំល�ើលលិខិ 13 

រា្ជាស់ផ្ដ្ទះ អ្កជួេ ៃិងអ្កជាប់ពៃិទាំងអស់ត្រូវតប�័្្យេើការ្យមលៃើងពៃ!ិ

យដា�មិៃបាៃបង្ហាាជាញយៅក្នុងសំយែើយេែ 13 ក្នុង្នជាំយៃះ គឺថារាៃកតមិ្ជិ្យទវដង
ដដេកតមងសាលាក្នុងតសុកអាចយធវើការែ្ីបាៃ ។ 
យៅយពេដដេកតមងសាលាយធវើការែ្ីេុ� ពំែុេយនាះគឺត្រូវយធវើការទូទា្់វិញ ទាំងតសុង 
យដា�ពៃិអចេៃតទពជាយ! យ្ើអ្ក�ត្រូវបង់ពៃិអចេៃតទពជាយ? យ�ើងទាំងអស់គានជា បង់
ផ្ជាេ់តាមរ�ៈវិកក�បត្ពៃិអចេៃតទពជាយ ឬតាមរ�ៈន្លៃជួេៃិងន្លៃយដើមយផ្ដជាសងៗយទៀ្ ។ 
មិៃដូចចជាបាប់យដើម សំយែើយេែ 13 ចាប់ពី្នជា ំ1978 ។ សំយែើយេែ 13  
យៃះយធវើឲជាយអ្កបង់ពៃិទាំងអស់ស្ថិ្ក្នុងហាៃិភ័�ែ្ស ់។

មិៃធានាយេើសតរាមយនាះយទ!

សំែួរមិៃស្ថិ្យេើថាយ្ើយ�ើងត្រូវដ្រកជាសាអាគារសិកជាសាឲជាយបាៃេ្យ៉ជាង�យនាះយទ ដ្វា
ស្ថិ្យេើថាយ្ើត្រូវចំ��តបាក់យ៉ជាងដូចយម្ច ថាយ្ើការសៃជាយាពីមុៃត្រូវបាៃរកជាសាទុ
កឬយទ ។ អ្កយបាះយ្នជា្បាៃអៃុម័្រួចយ�ើ� 9 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ ក្នុង្នជា ំ2016 
យដើមជាបីសាងសង ់ៃិងជួសជុេសាលាយរៀៃ ។ បច្នុបជាបៃ្ពួកយគតបាប់យ�ើងថាពួកយគមិៃដដេ
បាៃជួសជុេទុយយទឹកដដេែូច ៃិង�កអាបស្ចូសយចញពីបៃ្ទប់យរៀៃ? យម៉ចបាៃជា
រ្ផ្ដលៃចូវយេជាបឿៃយេឿៃទទួេបាៃមូេៃិធិយពញយេញ ប៉ុដៃ្សាលាយរៀៃដបរជាអ្់?

អ្កជាប់ពៃិៃឹងស្ថិ្យៅយេើពាក់ក�ះជាេក្នុងការដសវងរកតបាក់កម្ីៃិងបំែុេ!

ការែ្ី 15 ពាៃ់លាៃដុលាាជារសតរាប់ការសាងសង់ ៃិងជួសជុេសាលាមិៃសមយទ 
ែែៈដដេ California រាៃគយតរាង្វិកាយេើស 22 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ ។ 
អវីដដេអាតកក់ជាងយៃះ គ ឺ80% នៃចំ��ការតបាក់បា៉ជាៃ់សាមជាៃ 
រាៃៃ័�ថាពួកយ�ើងតបាកដជាយៅ្នមលៃ 27 ពាៃ់លាៃដុលាាជារដ្ម្ង ។ 
ផ្ដ្ទនុ�យៅវិញ សូមចំ��េុ�ដដេយ�ើងរាៃយដា�ផ្ជាេ់សតរាប់ថានជាក់យរៀៃ 
យដើមជាបីកំែ្់ការធាាជាក់ចុះនៃពិៃ្ទនុ ៃិងអតតាយបាះបង់ការសិកជាសា ។

កុំឲជាយរាៃអាទិភាពែុស ៃិងការមិៃទទួេែុសត្រូវរបស ់Sacramento យធវើឲជាយរដ្ឋ 
California ជំពាក់បំែុេកាៃ់ដ្យតរៅ យ�ើ�នាំឲជាយរាៃពៃិក្នុងតសុកែ្ស ់។

យបាះយ្នជា្ជំទាស់យេើសំយែើយេែ 13!
ស��ិក់ត្រឹពឹទី្សភារដ្ឋ BRIAN JONES
តសុក 38
JON COUPAL តបធាៃ
សរាគមអ្កបង់ពៃ ិHoward Jarvis
LARRY SAND, តគរូបយតងៀៃចូេៃិវ្្ៃ៍

សំយែើ យេែ 13 ៃឹងយធវើឲជាយសាលា CALIFORNIA ៃិងមហាវិទជាយាេ័�កាៃ់ដ្រាៃ
សុវ្្ថិភាព ៃិងតបយសើយ�ើង ។

សា្ជាៃភាពបច្នុបជាបៃ្នៃអាគារសាលាយរៀៃ California គឺមិៃអាចទទួេ�កបាៃ ។

យទាះបីជាការតសាវតជាវបង្ហាាជាញថាសិសជាសរាៃការសិកជាសាកាៃ់ដ្តបយសើរក្នុងថានជាក់ដដេទំយៃើប 
ៃិងសុវ្្ថិភាព ក៏រាៃអាគារដដេែូចយែ្ទចែ្ទ ីគាមជាៃសុវ្្ថិភាព ៃិងមិៃេ ្។ មៃុសជាសរាប់ពាៃ់
នាក់ស្ថិ្ក្នុងហាៃិភ័�ពីការយ�ះនតព ៃិងរញូជួ�ដ ី។ ែលៃះយទៀ្ត្រូវបាៃ�លៃងយដា�សារ  
ធា្ុសំែផ្ដជាសិ្អាបស្ចូសៃិងវ្្ថនុធា្ុយដើមយតគាះថានជាក់យផ្ដជាសងយទៀ្ ។ យកីងៗយៅ California 
សមៃឹងទទួេបាៃភាពេ្តបយសើរ ។

សំយែើ យេែ 13 សាលាយរៀៃទូទាំងរដ្ឋដ៏រឹងរាំបំផ្ដុ្ដដេបាៃពីការេក់សញាជាប័ែណ
យតចើៃបំផ្ដុ្ ក្នុងតបវ្្ិសានស ្យធវើយអា�អាគារសាលាយរៀៃយៅ California 
កាៃ់ដ្េ្តបយសើរ កាៃ់ដ្រាៃសុវ្្ថិភាព ៃិងកាៃ់ដ្អំយ��ផ្ដេដេ់ការសិកជាសា ។ វា
ជាជំហាៃចាំបាច់មួ�យ្ះជាះយៅមុែយដើមជាបីការពារ ៃិងអប់រំកូៃៗរបស់យ�ើង ។

យយងតាមវិទជាយាសា្ជាៃយគាេៃយយបា�សាធារែៈ នៃរដ្ឋ California 70% 
នៃសាលាយរៀៃជាង 10,000 របស់រដ្ឋ ៃិង 300,000 ថានជាក់យរៀៃ រាៃអា�ុកាេជាង 
25 ្នជាំ ។ 10% រាៃអា�ុកាេយ៉ជាងយហាច�ស់ 70 ្នជាំ ។ សាលាយរៀៃ
ទូទាំងរដ្ឋត្រូវបាៃយគយតគាង្វិកាជាង 10O ពាៃ់លាៃដុលាាជារយៅទសវ្ជាសបនា្ជាប ់
យដើមជាបីបំយពញតាមស្ង់ដារសុែភាព សុវ្្ថិភាព ៃិងកមីវិធីសិកជាសា ។ ប៉ុដៃ្ការចំ��
សរា្ជារៈសិកជាសាក្នុងសិសជាសរានជាក់យៅរដ្ឋ California រាៃការធាាជាក់ចុះយ៉ជាងខាាជាំងចាប់ពី្នជាំ
2006 មក ។

សំយែើ យេែ 13 ការជួសជុេ ៃិងដកេម្សាលាសាធារែៈរបស់រដ្ឋ 
CALIFORNIA ។ សាលាជាយតចើៃរងការប៉ះពាេ់យដា�សារេក្ខែែឌ
អសុវ្្ថិភាពមួ�ចំៃួៃដូចជា បរិយកាេ ៃិងគុែភាពទឹកមិៃេ ្ៃិង 
ការចមលៃងយរាគពីផ្ដជាសិ្ៃិងអាបស្ចូស ។ សំយែើ យេែ 13 ផ្ដ្េ់មូេៃិធីយដើមជាបីជួសជុេអា
គារតទុឌយតទាម ជំៃួសតបព័ៃិទឹកចាស ់យដា�ទឹកផ្ដឹកសា្ជា្ ៃិង�កសរា្ជារៈដដេអាបងក
យតគាះថានជាក់យចញពីថានជាក់យរៀៃចាស់ៗ ។

សំយែើ យេែ 13 ដាក់បដៃ្ថមវិធាៃការសុវ្្ថិភាពសំខាៃ់ៗដេ់សាលា ។ 
ផ្ដ្េ់ឲជាយសាលាៃូវធៃធាៃដដេចាំបាច ់យដើមជាបីបយងកើៃសុវ្្ថិភាពដេ់សិសជាសដដេរាប់
បញ្ចូេទាំងការបង្ហាាជារអគ្គីភ័� ៃិងអំយពើ�ិងជាសា ។ សំយែើ យេែ 13 ផ្ដ្េ់
ឧបករែ៍បៃលៃឺសយមលៃងយពេរាៃដផ្ដជាសង ៃិងអគ្គីភ័� បយងកើៃសុវ្្ថិភាពរូបវៃ ្
ៃិងការរញូជួ�ដីដដេ�ួសយពេកំែ្់ ។ ៃឹងបៃ្អភិវឌជាឍយៅដេ់សាលាមយ្្�ជាយ 
អ្កតបឹកជាសា ៃិងសាលាគលាៃុបជាបដា្ជាកដផ្ដ្កដ្ទាំសុែភាព ៃិងសុែភាពផ្ដលៃចូវចិ្ ្។

សំយែើ យេែ 13 ជួសជុសយ�ើងវិញរាេ់សាលាដដេបាៃទទួេរងប៉ះពាេ់ពីការយ�ះ
នតព រញូជួ�ដី ៃិងយតគាះម�ៃ្រា�ដនទយទៀ្ ។ ក្នុងភាពអាសៃ ្តប្ិប្ដិការតបកបយដា�
សុវ្្ថិភាពនៃសាលាយរៀៃក្នុងតសុកគឺរាៃសារៈសំខាៃ់ជាងយពេ�ៗទាំងអស់ ។ 
សំយែើ យេែ 13 ផ្ដ្េ់ៃូវជំៃួ�ចាំបាច់ៃិងបនា្ជាៃ់រួមទាំងសំភារៈបយ�ះជាះអាសៃ្ៃិងរា៉ជា
សុីៃយភលៃើងដេ់សាលាយរៀៃដដេរងផ្ដេប៉ះពាេ់យដា�ការយ�ះនតពៃិងយតគាះម�ៃ្រា�
យផ្ដជាសងយទៀ្ ។

សំយែើ យេែ 13 ការអប់រំជំនាញបយច្កយទសសតរាប់ការតទតទង់ដេ់ទាហាៃយជើងចា
ស់ ។ សំយែើ យេែ 13 អៃុញាជា្ឲជាយសាលាក្នុង្ំបៃ ់ៃិងមហាវិទជាយាេ័�ក្នុងស�គមៃ ៍
អាចពតងីកគុែភាពការអប់រំជំនាញដផ្ដ្កបយច្កយទសដេ់តបជាជៃរដ្ឋ California 
រាប់បញ្ចូេទាំង ទាហាៃយជើងចាស់ ដដេបាៃបយតមើតបយទសរបស់យ�ើង 
យត្ៀមសតរាប់ការង្ហារជំនាញែ្ស់ ៃិងតបាក់ដែែ្ស់ក្នុង
យសដ្ឋកិច្សម័�ទំយៃើប ។

សំយែើ យេែ 13 ការត្រួ្ពិៃិ្ជាយទីតាំងមូេដ្ាជាៃយេើរាេ់គយតរាងទាំងអស់ ។ ផ្ដ្េ់មូេ
ៃិធិដេ់សាលាក្នុង្ំបៃ់យដើមជាបីអភិវឌជាឍគយតរាង ដដេជាកដៃលៃងស�គមៃ៍ក្នុង្ំបៃ ់ៃិង
អ្កបង់ពៃិអាចបយញ្ញម្ិក្នុងការសយតមចចិ្្ថាយ្ើមូេៃិធិគួរដ្យតបើតបាស់យ៉ជាងយម៉ច
យដើមជាបីជាអាទិភាពក្នុងការពតងឹងសាលាយរៀៃយៅតាម្ំបៃ ់។

សំយែើ យេែ 13 រាៃវិធាៃការ្ឹងរឹងយតចើៃចំយពាះគែយៃ�ជាយភាពអ្កបង់ពៃ ិ។ 
ទំៃួេែុសត្រូវសារយពើពៃ ិសំយែើ យេែ 13 រឹ្បៃ្ឹងការចំ��ដផ្ដ្ករដ្ឋបាេ យដើមជាបី
ឲជាយតបាកដថាមូេៃិធិត្រូវបាៃចំ��យដា�ផ្ជាេ់យេើសាលា មិៃដមៃការិយធិបយ្�ជាយ
របស់រដា្ជាភិបាេយទ ។ វា្តមរូវឲជាយរាៃសវៃកមីឯករាជជាយ្ឹងរឹងៃិងយបើកសវនាការជាសាធា
រែៈ ។

សំយែើ យេែ 13 រាៃជំៃួ�ឧប្្ថម្ភពីការរួបរួម ។ វាត្រូវបាៃដាក់យេើសៃលៃឹកយ្នជា្យដា�
សរាជិករដ្ឋសភាគាគយតចើៃដដេរាៃចំៃួៃយតចើៃយេើសេប ់។ វាក៏ត្រូវបាៃគាំតទផ្ដងដដរ
យដា�តកុមតគរូយពទជាយ គិលាៃុបដា្ជា�ិកា អ្កពៃលៃ្់អគ្គិភ័� ៃិងអ្ី្យយធិៃ ។

វិវិទជាយាសានស្គឺចជាបាស់លាស់—សុវ្្ថិភាព អាគារសាលាដដេរាៃគុែភាពែ្ស់បយងកើៃ
ការសិកជាសា ។ យ�ើ�សិសជាសយៅរដ្ឋ California មិៃអាចទៃ្ទឹងរង់ចាំ�ូរបាៃយទ ។

សតរាប់សុវ្្ថិភាពយកីងៗ ៃិងអនាគ្របស់យ�ើងក្នុងរដ្ឋទាំងមូេ 
សូមចូេរួមក្នុងការយបាះយ្នជា្ គាំតទសំយែើ យេែ 13 ។
BRIAN RICE, តបធាៃ
អ្កជំនាញពៃលៃ្់អគ្គីភ័�តបចាំរដ្ឋ California
E. TOBY BOYD, តបធាៃ
សរាគមតគរូបយតងៀៃតបចាំរដ្ឋ California
PAMELA KAHN, តបធាៃ
សរាគមគិលាៃុបដា្ជា�ិកាសាលា California

ទ�្ីករែ ៍ ទ�្ីករែ៍ដដេរាៃក្នុងទំព័រយៃះម្ិរបស់អ្កៃិពៃ ិយ�ើ�មិៃទាៃ់រាៃការពិៃិ្ជាយសុតកិ្ភាពពីភានជាក់ង្ហារផ្ដលៃចូវការយៅយ�ើ�យទ ។



13

 |  17

អៃុញាជា្ឱ្ជាយសញាជាប័ែណសតរាប់ការជួសជុេ សំែង់ ៃិងទំយៃើបកមីទីកដៃលៃង 
យៅសាលាមយ្្�ជាយសាធារែៈ សាលាយរៀៃកតមិ្ K–12 

មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�។ េក្ខៃ្ិកៈៃី្ិបញញ្្ិ

សំយែើ

13
   ទីឡំីីក់រ�៍�ំទាស់សំល�ើលលិខិ 13 

   មតិ�្ទ�យចំលពាះទីឡំីីក់រ�៍�ំទាស់សំល�ើលលិខិ 13 

កុំយជឿការវា�តបហារមិៃពិ្ ។

សំយែើយេែ 13 ៃឹងជួ�ជួសជុេ ៃិងដកេម្សាលាយរៀៃសាធារែៈទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋ 
California ដដេគាមជាៃសុវ្្ថិភាព ចាស់ យ�ើ�ត្រូវការជួសជុេ ។ វាត្រូវបាៃគាំតទយ៉ជាង
យពញទំ�ឹងយដា�តគរូ នា�កសាលា អ្កពៃលៃ្់អគ្គីភ័� តគរូយពទជាយៃិងគិលាៃុបដា្ជា�ិកា  

យ�ើ�រាៃការគាំតទយ៉ជាងខាាជាំងពីគែបកជាសសាធារែរដ្ឋ អ្កតបជាធិបយ្�ជាយៃិងអ្ក
ឯករាជជាយដូចគានជា ។

សំយែើយេែ 13 យធវើឲជាយអាគារសាលាក្នុងតសុកកាៃ់ដ្រឹងរាំ ៃិងេ ្។ ដកអាបស្ចូស 

ផ្ដជាសិ្ពុេ ៃិងវ្្ថនុធា្ុយដើមដដេរាៃយតគាះថានជាក់យចញពីថានជាក់យរៀៃចាស់ៗ ។ 

�កបំពង់ចាស់ៗយចញ យដើមជាបីឲជាយយកីងៗរាៃសុវ្្ថិភាពក្នុងការផ្ដឹកទឹក ។ បដៃ្ថមកដៃលៃងដ្
ទាំសរា្ជារៈបរិកា្ជារសាលាយរៀៃ ។ យធវើឲជាយសាលាកាៃ់ដ្រាៃសុវ្្ថិភាពពីការយ�ះនតព រញូជួ�ដី 
ៃិងយតគាះធមីជា្ិយផ្ដជាសងៗ ។ ការសិកជាសាបង្ហាាជាញថា អាគារសាលាយរៀៃដដេរាៃសុវ្្ថិភាព 

យធវើឲជាយេទិផ្ដេនៃការសិកជាសារបស់សិសជាសកាៃ់ដ្េ្ ។

សំយែើយេែ 13 ក៏ធានាដដរថា រាេ់ការចំ��ត្រូវរាៃគែយៃ�ជាយភាព សវៃកម ី

ៃិង្រាាជាភាពចំយពាះអ្កបង់ពៃិរដ្ឋ ។ វាចាំបាច់ត្រូវរាៃការកំែ្់យេើការចំ��ដផ្ដ្ក
រដ្ឋបាេ មិៃឲជាយយេើសព ី5% ត្រូវឲជាយតបាកដថារាៃមូេៃិធិកាៃ់ដ្យតចើៃដដេត្រូវវិៃិ
យយគយៅយេើសាលាយរៀៃជាងយពេ�ៗទាំងអស់ ។

កុំ�កសម្ីរបស់ពួកយ�ើងជាធ ំ។ សាតជាប់អ្កជំនាញ:

អ្កជំនាញពៃលៃ្់អគ្គីភ័�តបចាំរដ្ឋ California យលាកតបធាៃ Brian Rice ៃិយ�ថា: 
“សំយែើយេែ 13 ៃិងរាៃមូេៃិធីកាៃ់ដ្តបយសើរ យដើមជាបីយធវើឲជាយសាលាយរៀៃកាៃ់ដ្រាៃសុ
វ្្ថិភាព ។ សាលាកាៃ់ដ្រាៃសុវ្្ថិភាព យធវើឲជាយស�គមៃ៍កាៃ់ដ្រាៃសុវ្្ថិភាព ។ យនាះ
ជាមូេយ�្ុយធវើឲជាយអ្កជំនាញសុវ្្ថិភាពសាធារែៈគាំតទសំយែើ យេែ 13 ។”

យលាកបែឌិ្ Peter Bretan តបធាៃសរាគមតគរូយពទជាយរដ្ឋ California 
ដដេជាមៃ្ទីរយពទជាយធំជាងយគយៅរដ្ឋ California ៃិយ�ថា: 
“សិសជាសសមៃឹងទទួេបាៃសាលាដដេេ្ ជាមួ�ៃឹងទឹកសា្ជា្ ែជាយេ់អាកាសបរិសុទិ 
ៃិងយពទជាយតបចាំសាលា ។ អ្កផ្ដ្េ់យសវាសុែភាពយៅរដ្ឋ California 
គាំតទសំយែើយេែ13 ។”

សរាគមសាលាធុរកិច្នៃរដ្ឋ California នា�កតប្ិប្្ ិMolly McGee Hewitt 
ៃិយ�ថា: “សញាជាប័ែណសាលា បាៃបង្ហាាជាញថាជាវិធីមួ�ដដេរាៃតបសិទិភាពបំផ្ដុ្ 
ៃិងជាទំៃួេែុសត្រូវសារយពើពៃ ិដេ់មូេៃិធិជួសជុេអាគារសាលាចាស់ៗ ។ គាំតទ 
សំយែើយេែ 13!”
CELIA JAFFE, តបធាៃ
សរាគមតគរូបយតងៀៃៃិងរាតាបិតាសិសជាសនៃ�រដ្ឋ California
DR. LINDA KAMINSKI, តបធាៃ
សរាគមរដ្ឋបាេសាលារដ្ឋ California
PAMELA KAHN, តបធាៃ
សរាគមគិលាៃុបដា្ជា�ិកាសាលា California

សំយែើយេែ 13 ្នជាំយៃះ គឺដកលៃងកាាជា�!

កុំតច�ំយដា�ចំែងយជើងយបាកបយញឆជា្នៃវិធាៃការចំ��យៃះថាជា “សំយែើ 
យេែ 13 ។” មិៃដូចយៅៃឹងការការពារអ្កបង់ពៃិដីធលៃីក្នុង្នជា ំ1978 
សំយែើយេែ 13 សតរាប់្នជាំយៃះ ផ្ដ្ទនុ�យៅវិញ ៃឹងយធវើឲជាយអ្កបង់ពៃិជាប់អនា្ជាក ់27 
ពាៃ់លាៃដុលាាជារ ។

គែិ្វិទជាយាដផ្ដ្កកា្ឥែទាៃយដា�អ្កៃយយបា� SACRAMENTO

អ្កៃយយបា�យតគាងែ្ ី15 ពាៃ់លាៃដុលាាជារព ីWall Street បនា្ជាប់មកឲជាយ
អ្កបង់ពៃិសងត្�ប់យៅវិញជាមួ�ៃឹងការតបាក់សរុប 80% យទៀ្ ។ 12 
ពាៃ់លាៃដុលាាជារបដៃ្ថមយនាះ ៃឹងត្រូវបាៃយគបង្ខំឲជាយសង យដា�រាប់បញ្ចូេទាំងវិកក�បត្ 
27 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ ។ 

គែៈអភិបាេ ៃិងដផ្ដ្កចជាបាប់មិៃបាៃចា្់ទុកសាលាយរៀៃជាអាទិភាពយទ

ផ្ដ្ទនុ�យៅវិញ ការចំ�� 21 ពាៃ់លាៃដុលាាជារជាងរបស់រដ្ឋ ក្នុងការដកេម្សាលាយរៀៃ 
ៃិងការផ្ដ្េ់ការអប់រំដដេរាៃគុែភាពសតរាប់យកីងៗ គែៈអភិបាេ ៃិងដផ្ដ្ក 
ៃី្ិបជាបញញ្្ ិកំពុងដ្ែូះខា្ជា�េុ�របស់ពួកយ�ើងយៅយេើគយតរាងស្វចិញ្ឹមរបស់ពួក
យគ ។ េុ�ដដេយេើសគួរដ្ត្រូវបាៃយដាះតសា�សតរាប់តបព័ៃិអប់រំរបស់យ�ើង — ទាំង 
ការបយតងៀៃក្នុងថានជាក់យរៀៃ ៃិងសតរាប់អាគារ្ីីៗ — យដា�គាមជាៃបំែុេ្ីី
ដដេកូៃៗរបស់យ�ើងចាំបាច់សងសតរាប់រ�ៈយពេបីទសវ្ជាស!

កតមិ្បំែុេែ្ស ់នាំឲជាយពៃិយកើៃកាៃ់ដ្ែ្ស់

ពួកយ�ើងបាៃយ�ើញពីបញាជាយៃះពីមុៃ ពីអ្កៃយយបា� Sacramento—
ដដេពួកយគចំ��យេើស ពួកយគយបាះសញាជាប័ែណ យ�ើ�្យមលៃើងពៃិឡាៃ ពៃិសាំង 
ៃិងពៃិចំែូេ ។ ការ្ំយ�ើងពៃិទាំងយនាះ មិៃដដេត្រូវបាៃយគ�កយៅយតបើតបាស់យេើអវី
ដដេអ្កៃយយបា�ទាំងយនាះបាៃៃិយ�យ�ើ�—តកយ�កយមើេយៅផ្ដលៃចូវែូចយែ្ទចែ្ទ ី 
យ�ើ�យមើេយៅេុ�រាប់លាៃដុលាាជារដដេបាៃយតបើតបាស់យៅយេើផ្ដលៃចូវយេជាបឿៃយេឿៃ!

រាប់ពាៃ់លាៃដូចយបាះយចាេ មិៃបាៃយតបើតបាស់យៅយេើការបយតងៀៃក្នុងថានជាក់យរៀៃយសាះ

ជាការែូះខា្ជា�យ៉ជាងធំយធងយៅយេើការិយធិបយ្�ជាយអប់រំ ែែៈដដេគាមជាៃមួ�យសៃត្រូវ

បាៃយគយតបើតបាស់យៅយេើការបយតងៀៃក្នុងថានជាក់ ។ េុ�ទាំងយៃះៃឹងយតបើតបាស់យេើគយតរាង
សាងសង់ែូះខា្ជា�ដដេជាអ្្ថតបយយជៃ៍ពិយសសសតរាប់ដ្មៃុសជាសមួ�តកុម ។

កតមងសាលាក្នុងតសុកៃឹងរាៃបំែុេកាៃ់ដ្យតចើៃ

ការផ្ដ្េ់់សំយែើកំបាំងយៃះ ៃឹងជំរុញឲជាយកតមងសាលាក្នុង្ំបៃ់កាៃ់ដ្រាៃបំែុេយកើៃ
យ�ើងជាង 60% ។ បំែុេសាលាក្នុង្ំបៃ់ត្រូវសងត្�ប់យៅវិញជាមួ�
អតតាពៃិអចេៃតទពជាយែ្ស ់។ ពួកយ�ើងបាៃចំ��តបាក់សតរាប់ការែ្ីពីមុៃ 
យ�ើ�បញាជាមិៃដដេបាៃយគយដាះតសា�យនាះយទ ។

កិច្តពមយតពៀងដដេផ្ដ្េ់ឲជាយដ្តកុម�ីុៃអភិវឌជាឍៃ ៍មិៃផ្ដ្េ់ឲជាយអ្កដដេបាៃយ�លៃើ�្បមុៃ

រាៃដ្វិរាៃរដ្ឋសភា ដ្មួ�គ្់ដដេអាចយធវើការសយតមចចិ្្ឧប្្ថម្ភធៃដេ់តកុម�ីុៃ
អភិវឌជាឍៃ ៍ែែៈដដេ យ�ើងកំពុង កា្់ពៃិទុកពីប៉ូេីសក្នុង្ំបៃ ់
ៃិងអ្កពៃលៃ្់អគ្គីភ័� ។ យនាះគឺជាអវីដដេសំយែើអាចយធវើបាៃ ។ អ្កៃយយបា�ទាំ
ងយនាះសងជាឃឹមថាគាមជាៃៃរ�រានជាក់អាចដឹង ប៉ុដៃ្ពួកយ�ើងបាៃដឹងៃិងចាប់បាៃយៅៃឹង
មុែ ។

ពួកយ�ើងអាចយធវើបាៃេ្ជាងយៃះសតរាប់កូៃ ៃិងយៅរបស់យ�ើង

សាលាយរៀៃរដ្ឋ California ជាប់ចំ�្់ថានជាក់ទាបជាងយគជាៃិច្យៅក្នុងតបយទស ។ 
ជាជាងការយបាះេុ� 27 ពាៃ់លាៃដុលាាជារយចាេយៅយេើគយតរាងសាងសង់សាលា
យរៀៃ រដ្ឋចាំបាច់រាៃដំយ�ះតសា�ដដេេ្ ៃិងរាៃរ�ៈយពេ�ូរអដងវង យដើមជាបី
ទទួេបាៃស្ង់ដារែ្ស់ក្នុងការអាៃ សរយសរ ៃិងគែិ្វិទជាយា ។ វិធាៃការដដេ
ចំ��្វិកាយតចើៃយៃះមិៃបាៃជួ�ការបយតងៀៃក្នុងថានជាក់ឲជាយរាៃភាពេ្តបយសើរ 
ឬជួ�កូៃៗរបស់យ�ើងឲជាយរ�កចយតមើៃយនាះយទ ។

យបាះយ្នជា្ជំទាស់យេើសំយែើដកលៃងកាាជា� យេែ 13 ។
ស��ិក់ត្រឹពឹទី្សភា BRIAN JONES
តសុក 38
JON COUPAL តបធាៃ
សរាគមអ្កបង់ពៃ ិHoward Jarvis
LARRY SAND, តគរូបយតងៀៃចូេៃិវ្្ៃ៍

ទ�្ីករែ ៍ ទ�្ីករែ៍ដដេរាៃក្នុងទំព័រយៃះម្ិរបស់អ្កៃិពៃ ិយ�ើ�មិៃទាៃ់រាៃការពិៃិ្ជាយសុតកិ្ភាពពីភានជាក់ង្ហារផ្ដលៃចូវការយៅយ�ើ�យទ ។ ទ�្ីករែ៍ដដេរាៃក្នុងទំព័រយៃះម្ិរបស់អ្កៃិពៃ ិយ�ើ�មិៃទាៃ់រាៃការពិៃិ្ជាយសុតកិ្ភាពពីភានជាក់ង្ហារផ្ដលៃចូវការយៅយ�ើ�យទ ។  ទ�្ីករែ៍
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 ទីិដ្ឋភាពទីូល�ថ្ងៃនបំ�ុលិសញ្ជាា�ប័�ណរដ្ឋ លរៀបចំល�យអ្នក់វិភាគូខែ�្នក់ច�បាប់

ដផ្ដ្កយៃះពិពែ៌នាអំពីបំែុេសញាជាប័ែនរដ្ឋ ។ វាក៏
ពិភាកជាសាផ្ដងដដរអំពីវិធីដដេសញាជាប័ែណវាស់់ដវងបំែុេ
យេើសៃលៃឹកយ្នជា្ (សំយែើយេែ13) យបើសិៃជារាៃការអៃ ុ
ម័្ពីអ្កយបាះយ្នជា្ ៃឹងរាៃការប៉ះពាេ់ដេ់រដ្ឋរាេ់ 
ចំ��ន្លៃយដើមក្នុងការសងបំែុេយៅវិញ ។

 សញ្ជាា�ប័�ណរដ្ឋ និងថ្ងៃ�ឹលដើម
លតើសញ្ជាា�ប័�ណជាអែ?ី សញាជាប័ែណគឺជាមយធជាយាបា�មួ� 
ដដេរដា្ជាភិបាេ ៃិងតកុម�ីុៃយធវើការែ្ីេុ� ។ រដា្ជាភិបាេ
យតបើតបាស់សញាជាប័ែណជាចមជាបងយដើមជាបីយធវើការទូទា្់យៅ
យេើដផ្ដៃការ ការសាងសង ់ៃិងការជួសជុេគយតរាងយ�
ដា្ជារចនាសម្័ៃិ ដូចជាសាះជាៃ ទំៃប ់ពៃិធនាគារឧទជាយាៃ 
សាលាយរៀៃ ៃិងអាគារការិយេ័�នានា ។ រដ្ឋេក់សញាជា
ប័ែណយៅឲជាយវិៃិយយគិៃយដើមជាបីទទូេបាៃមូេៃិធ ិ“ជាមុៃ” 
សតរាប់គយតរាងទាំងយៃះ យ�ើ�បនា្ជាប់មកទូទា្់យៅវិៃិយយ
គិៃវិញជាមួ�ការតបាក់ក្នុងរ�ៈយនាះ ។

លហ័តះអែីសញ្ជាា�ប័�ណត្រឹតូវ�នលគូលត្រឹបើត្រឹ�ស?់ 
មូេយ�្ុចំបងនៃការយចញសញាជាប័ែណគឹយដា�សារ
ដ្យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិជាធមីតាផ្ដ្េ់យសវាកមីរ�ៈយពេ
ជាយតចើៃ្នជាំ ។ ដូយច្ះយ�ើ� វាជាយ�្ុផ្ដេមួ�សមរមជាយ 
សតរាប់តបជាជៃ ទាំងយពេបច្នុបជាបៃ ្ៃិងអនាគ្ 
យដើមជាបីជួ�យធវើការទូទា្់យេើគយតរាង ។ ជាមួ�គានជាផ្ដងដដរ  
ការចំ��ដ៏ធំនៃគយតរាងទាំងយៃះអាចរាៃផ្ដេពិបាក 
ក្នុងការទូទា្់ទាំងអស់វិញ ក្នុងយពេដ្មួ� ។

លតើត្រឹបលភទីសំខាន់ៗថ្ងៃនសញ្ជាា�ប័�ណ�នអែីខិឹះ? តបយភទ
សំខាៃ់នៃសញាជាប័ែណៗរាៃពីរដដេត្រូវបាៃយតបើតបាស់  
យដា�រដ្ឋក្នុងយនាះគឺ សញាជាប័ែណកា្ពវកិច្ទូយៅ 
ៃិងសញាជាប័ែណចំែូេ ។ រាៃភាពែុសគានជាមួ�រវាង
សញាជាប័ែណកា្ពវកិច្ទូយៅ ៃិងសញាជាប័ែណចំែូេ 
យនាះគឺវិធីនៃការទូទា្ ់។ ចំយពាះសញាជាប័ែណកា្ពវកិច្ទូ
យៅរដ្ឋសងទូទា្់យដា�យតបើមូេៃិធិទូយៅ (គែៃីតប្ិ
ប្្ិការសំខាៃ់របស់រដ្ឋ ដដេយតបើតបាស់សតរាប់ការអប់រំ 
ពៃិធានាគារ ការដ្ទាំសុែភាព ៃិងយសវាកមីយផ្ដជាសងៗ) ។ 
មូេៃិធិទូយៅត្រូវបាៃតទតទង់ជាចមជាបងពីពៃិយេើចំែូេ 
ៃិងចំែូេពៃិពីការេក ់។ រដ្ឋទូទា្់សញាជាប័ែណ
ចំែូេពីមូេៃិធិទូយៅ ប៉ុដៃ្ក៏រួមចំដែកពីដផ្ដ្កយផ្ដជាសងៗ
ដូចជា កនតមដដេបាៃពីអ្កយតបើតបាស់គយតរាងមូេ

ៃិធ(ិដូចជាការេក់សំបុត្�លៃងកា្់សាះជាៃ) ។ រាៃ
ភាពែុសគានជាមួ�យទៀ្រវាងសញាជាប័ែណកា្ពវកិច្ទូ
យៅ ៃិងសញាជាប័ែណចំែូេ យនាះគឺវិធីនៃការអៃុម័្ ។ 
សញាជាប័ែណកា្ពវកិច្ទូយៅ
យចញយដា�រដ្ឋដដេអៃុម័្យដា�អ្កយបាះយ្នជា្ ែែៈ  
ដដេសញាជាប័ែណចំែូេមិៃត្រូវបាៃអៃុម័្យដា�អ្ក
យបាះ យ្នជា្យ�ើ� ។

លតើអែីជាថ្ងៃ�ឹលដើមថ្ងៃនហ័ិរញ្ជីញប�បទានសញ្ជាា�ប័�ណ? បនា្ជាប់ពីបាៃ
យធវើការេក់សញាជាប័ែណ រដ្ឋត្រូវយធវើការទូទា្់យ៉ជាងយទៀង
ទា្ ់ជាទូយៅជាងពីរទសវ្ជាសបនា្ជាប ់រ�ូ្ដេ់សញាជាប័ែណ្្
រូវបាៃយគទូទា្់អស ់។ (យៃះគឺរាៃភាពតសយដៀងយៅៃឹងតគរូ
សារយធវើការបង់រំយលាះ ។) រដ្ឋយធវើការទូទា្់
បដៃ្ថមែលៃះយទៀ្សតរាប់គយតរាងដដេែលៃជួៃផ្ដ្េ់មូេៃិធិតាមរ  
�ៈសញាជាប័ែណ ជាជាងគយតរាងដដេផ្ដ្េ់មូេៃិធិមុៃ 
យដា�សារដ្ការតបាក់ ។ ចំៃួៃចំ��បដៃ្ថម អាតស័�
ជាចមជាបងយៅយេើអតតាការតបាក់ ៃិងរ�ៈយពេដដេសញាជា
ប័ែណត្រូវយធវើការទូទា្់ត្�ប់យៅវិញ ។ 

 ការចណំាយរបសរ់ដ្ឋល�លលិើសញ្ជាា�ប�័ណ
ចំនួនបំ�ុលិថ្ងៃនមូលិនិធិទីូល� ។ រដ្ឋរាៃតបដ�េ 80 
ពាៃ់លាៃដុលាាជារនៃមូេៃិធិទូយៅ-តទតទង់
សញាជាប័ែណដដេជួ�ក្នុងការទូទា្់តបាក់យដើម 
ៃិងការតបាក់ក្នុង្នជាំៃីមួ�ៗ ។ បដៃ្ថមពីយៃះ អ្កយបាះយ្នជា្
ៃិងអង្គៃី្ិបញញ្្ិបាៃយធវើការអៃុម័្តបដ�េ 
42 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ នៃមូេៃិធិទូយៅ-តទតទង់សញាជាប័ែណ
ដដេមិៃទាៃ់បាៃេក់យៅយ�ើ� ។ ភាគយតចើៃនៃសញាជា
ប័ែណទាំងយៃះត្រូវបាៃយគរំពឹងទុកថាៃឹងត្រូវបាៃេក់យចញ
នា្នជាំខាងមុែ យដា�សារគយតរាងបដៃ្ថមមួ�ចំៃួៃត្រូវការ
មូេៃិធ ិ។ បច្នុបជាបៃ ្ពួកយ�ើងបា៉ជាៃ់សាមជាៃថា រដ្ឋកំពុងយធវើការ
ទូទា្់ត្�ប់យេើសញាជាប័ែណ 6 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ ក្នុងមួ�
្នជាំយដា�យតបើតបាស់មូេៃិធិទូយៅ ។

សំល�ើលលិើសនឹឹក់ល�ោ�តលនះ ។ រាៃសញាជាប័ែណកា្ពវកិច្
ទូយៅមួ�ក្នុងសៃលៃឹកយ្នជា្យៃះ ។ សំយែើ 
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ទីិដ្ឋភាពទីូល�ថ្ងៃនបំ�ុលិសញ្ជាា�ប័�ណរដ្ឋ ត

13 អៃុញាជា្ឲជាយរដ្ឋែ្ ី15 ពាៃ់លាៃដុលាាជា រ 
សតរាប់ការយធវើទំយៃើបកម ីៃិងការសាងសង់សាលាមយ្្�ជាយ 
K–12 ៃិងថានជាក់ឧ្្មសិកជាសា ។

ការ�ះឥទី្ិពលិថ្ងៃនការល�ះល�ោ�តល�លលិើការសងបំ�ុលិ ។ 
ពួកយ�ើងបា៉ជាៃ់សាមជាៃថាចំ��សរុប(រាប់បញូចូេទាំងការ
តបាក់)យដើមជាបីសងយេើសញាជាប័ែណកា្ពវកិច្ទូយៅ វាស់ដវង
ក្នុងសៃលៃឹកយ្នជា្យៃះតបដ�េជា 26 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ ។ 
ចំៃួៃសរុបជាមធជាយមតបដ�េយសីើៃឹង 740 លាៃដុលាាជារ 
ក្នុងមួ�្នជាំក្នុងរ�ៈយពេ 35 ្នជាំបនា្ជាប ់ដដេតបរាែជា 
13 ភាគរ�យតចើៃជាអវីដដេររដ្ឋចំ��បច្នុបជាបៃ្ពីមូេៃិធិ
ទូយៅ យៅយេើបំែុេសញាជាប័ែណ ។  ចំ��ពិ្តបាកដ
អាតស័�យៅយេើព័្៌រាៃេម្ិ្នៃការេក់សញាជាប័ែណ ។ 

ការ�ះឥទី្ិពលិថ្ងៃនការល�ះល�ោ�តលនះលលិើភាគូហ័៊ះនថ្ងៃនចំ
�ូលិរដ្ឋខែដលិត្រឹតូវ�នលត្រឹបើត្រឹ�ស់លដើម�បីទីូទាត់បំ�ុលិ ។ 
សូចនាករមួ�នៃសា្ជាៃភាពបំែុេរបស់រដ្ឋគឺជាចំដែកនៃ
ចំែូេមូេៃិធិទូយៅតបចាំ្នជាំ ដដេត្រូវបាៃកំែ្់ទុកយដើ

មជាបីទូទា្់បំែុេសញាជាប័ែណ ។ ត្រូវបាៃយគសា្ជាេ់ថាអតតា
យសវាកមីបំែុេរបស់រដ្ឋ (DSR) ។ យដា�សារចំែូេ 
ទាំងយៃះត្រូវបាៃយតបើតបាស់យដើមជាបីទូទា្់បំែុេ ដដេមិៃ
អាចយតបើតបាស់ក្នុងការចំ��យៅយេើកមីវិធីយផ្ដជាសងៗបាៃយទ
ដូចជាតប្ិប្្ិការមហាវិទជាយាេ័� ឬដផ្ដ្កដ្ទាំសុែភាព ។ 
ដូចដដេបង្ហាាជាញក្នុងរូបទ ី1 DSR បច្នុបជាបៃ្តបដ�េ 
4 ភាគរ� ។ យបើសិៃអ្កយបាះយ្នជា្មិៃបាៃអៃុម័្
យេើសញាជាប័ែណដដេបាៃយស្ើក្នុងសៃលៃឹកយ្នជា្យៃះយទ 
ពួកយ�ើងយតគាងថា DSR របស់រដ្ឋត្រូវបាៃអៃុម័្រួចយ�ើ� 
សញាជាប័ែណៃឹងរាៃការរ�កេូ្លាស់ក្នុងរ�ៈពីរបី្នជាំ
បនា្ជាប—់ែ្ស់បំផ្ដុ្តបដ�េ 4.1 ភាគរ�ក្នុង្នជាំ 2020-
21—យ�ើ�បនា្ជាប់មករាៃការ្�ចុះ ។ យបើសិៃជាអ្ក
យបាះយ្នជា្អៃុម័្យេើសញាជាប័ែណកា្ពវកិច្ក្នុងសៃលៃឹកយ្នជា្
យៃះ ពួកយ�ើងយតគាងថាវាអាចៃឹងយកើៃ DSR ្ិចជាងមួ�-
កៃលៃះភាគរ� យតបៀបយធៀបយៅៃឹងអវីដដេធាាជាប់រាៃកៃលៃង
មក ។ DSR នាយពេអនាគ្របស់រដ្ឋ គួរដ្ែ្ស់ជាងដដេ
បាៃបង្ហាាជាញយៅក្នុងដជាយាតកាម យបើសិៃជារដ្ឋ 
ៃិងអ្កយបាះយ្នជា្ អៃុម័្យៅយេើសញាជាប័ែណបដៃ្ថមនាយពេ
អនាគ្ ។
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រូបទី ី1

បំ�ុលិមូលិនិធិទីូល�-អត្រឹតាលសវាក់មី
ភាគរ�នៃចំែូេមូេៃិធិទូយៅ ដដេបាៃចំ��យៅយេើយសវាកមីបំែុេ

សញាជាប័ែណ  
សៃលៃឹកយ្នជា្ដែមីនា ្នជាំ 2020

បាៃទទួេសា្ជាេ់ ។ 
មិៃបាៃេក់

សញាជាប័ែណដដេបាៃេក់

ការពជាយាករែ៍
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 ការល�ះល�ោ�ត ល�ក់្ន�ង រដ្ឋ California
ចជាបាប់យបាះយ្នជា្បឋមយដា�យបើកចំ�សតរាប់យតជើសយរ�សយបក្ខជៃកំពូេៗពីររូប្ តមរូវឱ្ជាយយបក្ខជៃទាំងអស់
ដដេឈរយ្មជាះសតរាប់ការិយេ័�ដដេបាៃយតជើសយរ�សយដា�អ្កយបាះយ្នជា្ ចុះយ្មជាះយៅយេើសៃលៃឹកយ្នជា្ដ្មួ� ។ 
យដា�កាេពីមុៃត្រូវបាៃយគសា្ជាេ់ថាជាការិយេ័�គាំតទគែបកជាសៃយយបា� ការិយេ័�ដដេបាៃយតជើសយរ�ស
យដា�អ្កយបាះយ្នជា្រួមរាៃការិយេ័�ៃី្ិបជាបញញ្្ិរដ្ឋ ការិយេ័�សភាស�រដ្ឋអាយមរិក ៃិងការិយេ័�រដ្ឋធមីៃុញញ ។

យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមយដា�យបើកចំ� ៃិងការយបាះយ្នជា្សកេ អ្កអាចយបាះយ្នជា្ឱ្ជាយយបក្ខជៃ�មួ�ក៏បាៃ 
យដា�មិៃគិ្ពីៃិនានជាការៃយយបា�គែបកជាសដដេអ្កបាៃបង្ហាាជាញយៅក្នុងទតមង់ចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ ។ យៅក្នុង
ការយបាះយ្នជា្បឋម យបក្ខជៃពីររូបដដេទទួេបាៃសៃលៃឺកយ្នជា្យតចើៃជាងយគ—យដា�មិៃគិ្ពីៃិនានជាការៃយយបា�
គែបកជាស—ៃឹងបៃ្យៅកាៃ់ការយបាះយ្នជា្សកេ ។ តបសិៃយបើយបក្ខជៃ�មួ�ទទួេបាៃសៃលៃឹកយ្នជា្យតចើៃជាងយគ 
(យ៉ជាងយហាច�ស់ 50 ភាគរ� +1) ការយបាះយ្នជា្សកេយៅដ្ត្រូវដំយែើរការដដដេ ។

តបព័ៃិយបាះយ្នជា្បឋមយដា�យបើកចំ�របស់រដ្ឋ California មិៃអៃុវ្្ចំយពាះយបក្ខជៃដដេឈរយ្មជាះសតរាប់
តបធានាធិប្ីស�រដ្ឋអាយមរិក គែៈករាមជាធិការក�ះជាេតបចាំតសុក ឬការិយេ័�ក្នុង្ំបៃ់យទ ។ 

យបក្ខជៃដដេគាមជាៃយ្មជាះយៅយេើសៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់ការិយេ័�ដដេបាៃយតជើសយរ�សយដា�អ្កយបាះយ្នជា្ យៅដ្
អាចឈរយ្មជាះយៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមបាៃដដដេ ។ ប៉ុដៃ ្យបក្ខជៃដដេគាមជាៃយ្មជាះយៅយេើសៃលៃឹកយ្នជា្អាចបៃ្
យៅកាៃ់ការយបាះយ្នជា្សកេបាៃ េុះតតាដ្យបក្ខជៃយនាះជាប់េំដាប់ថានជាក់ជាអ្កទទួេបាៃសំយ�ងយ្នជា្យតចើៃជាងយគ
ពីររូបយៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋម ។ យតរៅពីយៃះ គាមជាៃដំយែើរការដ្ងតាំងឯករាជជាយសតរាប់ការយបាះយ្នជា្សកេយទ ។

តបធាៃដផ្ដ្កដែនាំសាធារែៈគឺជាការិយេ័�មិៃេំយអៀងយៅគែបកជាសៃយយបា��មួ�យ�ើ� ។ តបសិៃយបើ
យបក្ខជៃឈរយ្មជាះសតរាប់តបធាៃដផ្ដ្កដែនាំសាធារែៈទទួេបាៃការយបាះយ្នជា្យតចើៃជាងយគ (យ៉ជាងយហាច�ស់ 
50 ភាគរ� +1) យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋម យបក្ខជៃយនាះៃឹងត្រូវបាៃយតជើសយរ�ស យ�ើ�ការយបាះយ្នជា្សកេៃឹង
មិៃដំយែើរការយទ ។ ព័្៌រាៃបដៃ្ថមអំពីការិយេ័�មិៃេំយអៀងយៅគែបកជាសៃយយបា�អាចរកបាៃយៅខាងយតកាមយៃះ ។

ចជាបាប់របស់រដ្ឋ California ្ តមរូវឱ្ជាយយបាះពុម្ព័្៌រាៃខាងយតកាមយៅក្នុងឯកសារដែនាំយៃះ ។

 ការិ�លិ័យ គ្មាំត្រឹទីគូ�បក់�� នល��យ/ខែដលិ�ន លត្រឹ�ើសលរ�ស ល�យគូ�បក់��
គែបកជាសៃយយបា�នានាអាចអាចដ្ងតាំងយបក្ខជៃជាផ្ដលៃចូវការសតរាប់ការិយេ័�គាំតទគែបកជាសៃយយបា�/
ដដេបាៃយតជើសយរ�សយដា�គែបកជាសយៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមបាៃ ។ យបក្ខជៃដដេបាៃដ្ងតាំងៃឹង្ំ�ងឱ្ជាយ
គែបកជាសយនាះក្នុងនាមជាយបក្ខជៃផ្ដលៃចូវការរបស់គែបកជាសយនាះសតរាប់ការិយេ័�ជាក់លាក់យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្សកេ 
យ�ើ�ការយបាះយ្នជា្យនាះៃឹងបង្ហាាជាញឱ្ជាយយ�ើញពីការចា្់តាំងផ្ដលៃចូវការ ។ អ្កទទួេបាៃសំយ�ងយ្នជា្យតចើៃជាយគយៅក្នុង
ការយបាះយ្នជា្បឋមៃឹងបៃ្យៅកាៃ់ការយបាះយ្នជា្សកេ ។ គែបកជាសនានាក៏យតជើសយរ�សមនៃ្ីនៃគែៈករាមជាធិការ
ក�ះជាេតបចាំតសុកយៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមយៃះផ្ដងដដរ ។

អ្កយបាះយ្នជា្អាចយបាះយ្នជា្បាៃយៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមរបស់គែបកជាសៃយយបា�ដដេគា្់បាៃបង្ហាាជាញការគាំតទ 
យៅយពេចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ដ្ប៉ុយ�ណជាះ ។ ប៉ុដៃ្គែបកជាសៃយយបា�អាចៃឹងអៃុញាជា្ឱ្ជាយអ្កដដេបាៃបដិយសធមិៃ
បង្ហាាជាញការគាំតទគែបកជាសអាចយបាះយ្នជា្យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមរបស់គែបកជាសយនាះបាៃ ។
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 ការិ�លិ័យ ខែដលិ�ន លត្រឹ�ើសលរ�ស ល�យ អ្នក់ល�ះល�ោ�ត
គែបកជាសៃយយបា�នានាមិៃត្រូវបាៃផ្ដដេ់សិទិិឱ្ជាយដ្ងតាំងយបក្ខជៃសតរាប់ការិយេ័�ដដេបាៃយតជើសយរ�ស
យដា�អ្កយបាះយ្នជា្យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមយទ ។ យបក្ខជៃដដេបាៃដ្ងតាំងសតរាប់ការិយេ័�ដដេបាៃយតជើសយរ�ស
យដា�អ្កយបាះយ្នជា្យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមគឺជាយបក្ខជៃដដេយតជើសយរ�សយដា�តបជាជៃ ៃិងមិៃដមៃជាយបក្ខជៃផ្ដលៃចូវការ
របស់គែបកជាស�មួ�យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្សកេយនាះយទ ។ យបក្ខជៃដដេដ្ងតាំងយៅក្នុងការិយេ័�ដដេបាៃ
យតជើសយរ�សយដា�អ្កយបាះយ្នជា្ត្រូវដ្រាៃការគាំតទគែបកជាសដដេរាៃេក្ខែសមជាប្្ិតគប់តគាៃ ់ឬមិៃគាំតទគែបកជាស
ដដេរាៃេក្ខែសមជាប្្ិតគប់តគាៃ ់ដដេបាៃបញ្ជាក់យៅយេើសៃលៃឹកយ្នជា្ ប៉ុដៃ្ការចា្់តាំងការគាំតទគែបកជាសត្រូវ
បាៃយតជើសយរ�សយដា�យបក្ខជៃដ្ប៉ុយ�ណជាះ យ�ើ�វាៃឹងត្រូវបាៃបង្ហាាជាញសតរាប់ព័្៌រាៃអ្កយបាះយ្នជា្ដ្ប៉ុយ�ណជាះ ។ 
យៃះមិៃរាៃៃ័�ថា យបក្ខជៃត្រូវបាៃដ្ងតាំងឬ�េ់តពមយដា�គែបកជាសដដេបាៃចា្់តាំង ឬថារាៃទំនាក់ទំៃង
រវាងគែបកជាសៃិងយបក្ខជៃយទ យ�ើ�យបក្ខជៃដដេបាៃយតជើសយរ�សយដា�អ្កយបាះយ្នជា្ៃឹងមិៃត្រូវបាៃចា្់ទុកថាជា
យបក្ខជៃដដេបាៃដ្ងតាំងជាផ្ដលៃចូវការរបស់គែបកជាសៃយយបា��មួ�យ�ើ� ។ យៅក្នុងឯកសារ ការដែនាំព័្៌រាៃ
សតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្តាមតសុក គែបកជាសនានាអាចចុះយ្មជាះយបក្ខជៃសតរាប់ការិយេ័�ដដេបាៃយតជើសយរ�ស
យដា�អ្កយបាះយ្នជា្ ដដេបាៃទទួេការគាំតទជាផ្ដលៃចូវការយៅក្នុងគែបកជាសយនាះ ។

អ្កយបាះយ្នជា្ទាំងឡា�អាចយបាះយ្នជា្គាំតទយបក្ខជៃនានាសតរាប់ការិយេ័�ដដេបាៃយតជើសយរ�សយដា�អ្កយបាះយ្នជា្ 
តបសិៃយបើពួកយគបំយពញតគប់េក្ខែែឌយផ្ដជាសងៗដដេចាំបាច់ សតរាប់យបាះយ្នជា្ឱ្ជាយការិយេ័�យនាះ ។ អ្កដដេទទួេបាៃ
សំយ�ងយ្នជា្យតចើៃជាយគយៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមៃឹងបៃ្យៅកាៃ់ការយបាះយ្នជា្សកេសតរាប់ការិយេ័�ដដេបាៃ
យតជើសយរ�សយដា�អ្កយបាះយ្នជា្ យទាះបីជាយបក្ខជៃទាំងពីររូបបាៃបញ្ជាក់ការចា្់តាំងការគាំតទគែបកជាសដ្មួ�ក៏យដា� ។ 
គាមជាៃគែបកជាស�មួ�រាៃសិទិិដាក់យបក្ខជៃដដេរាៃការចា្់តាំងការគាំតទគែបកជាសរបស់ែលៃជួៃឱ្ជាយបៃ្យៅកាៃ់
ការយបាះយ្នជា្សកេបាៃយទ យេើកដេងដ្យបក្ខជៃយនាះគឺជាយបក្ខជៃរានជាក់ក្នុងចំយ�មអ្កដដេទទួេបាៃសៃលៃឹកយ្នជា្
យតចើៃជាងយគពីររូបយៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋម ។

 ការិ�លិ័យ មិនលិំលអៀង ល�គូ�បក់�� នល��យ
គែបកជាសៃយយបា�នានាមិៃត្រូវបាៃផ្ដដេ់សិទិិឱ្ជាយដ្ងតាំងយបក្ខជៃឈរយ្មជាះសតរាប់ការិយេ័�មិៃេំយអៀង
យៅគែបកជាសៃយយបា�យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមយទ យ�ើ�យបក្ខជៃយៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមមិៃដមៃជាយបក្ខជៃ
ផ្ដលៃចូវការរបស់គែបកជាស�មួ�សតរាប់ការិយេ័�ជាក់លាក់យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្ទូយៅយនាះយទ ។ យបក្ខជៃដដេ
ដ្ងតាំងសតរាប់ការិយេ័�មិៃេំយអៀងយៅគែបកជាសៃយយបា�មិៃអាចចា្់តាំងគែបកជាសដដេគា្់គាំតទ 
ឬមិៃគាំតទយៅយេើសៃលៃឹកយ្នជា្បាៃយទ ។ អ្កដដេទទួេបាៃសំយ�ងយ្នជា្យតចើៃជាងយគយៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមៃឹងបៃ្
យៅកាៃ់ការយបាះយ្នជា្ទូយៅសតរាប់ការិយេ័�មិៃេំយអៀងយៅគែបកជាសៃយយបា� ។

 អ្នក់ចូលិរួមចំខែ�ក់ចម�បងលលិើលបក់ខ�នរដ្ឋ និងសំល�ើ
យៅយពេគែៈករាមជាធិការ (បុគ្គេ ឬតកុមអ្កដដេទទួេ ឬចំ��តបាក់យដើមជាបីរាៃឥទិិពេយៅយេើអ្កយបាះយ្នជា្ឱ្ជាយគាំតទ 
ឬជំទាស់ៃឹងយបក្ខជៃ ឬសំយែើ) គាំតទ ឬជំទាស់ៃឹងសំយែើ ឬយបក្ខជៃ ៃិងនរអង្ហា្ជាសយ៉ជាង្ិច 1 លាៃដុលាាជារ 
យនាះគែៈករាមជាធិការត្រូវរា�ការែ៍អ្កចូេរួមចំដែកកំពូេទាំង10 របស់ែលៃជួៃយៅគែៈកមីការអៃុវ្្ៃយយបា�
យដា��ុ្្ិធម៌ រដ្ឋ California (FPPC) ។ គែៈករាមជាធិការត្រូវយធវើបច្នុបជាបៃ្ភាពបញូីេំដាប់កំពូេទាំង 10 
យៅយពេរាៃការផាជាស់បដចូរ�មួ� ។

បញូីទាំងយៃះរាៃយៅយេើយគ�ទំព័ររបស់ FPPC គឺ
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html ។

ក់ំពូលិ

http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html
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 ការចះះល�ា�ះអ្នក់ល�ះល�ោ�ត
តបសិៃយបើអ្កចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្រួចយ�ើ� អ្កមិៃចាំបាច់ចុះយ្មជាះមដងយទៀ្យ�ើ�  ត្រឹបសិនលបើ អ្កមិៃបាៃបដចូរយ្មជាះ 
អាស�ដា្ជាៃេំយៅដា្ជាៃ អាស�ដា្ជាៃសំបុត្ ឬតបសិៃយបើអ្កចង់បដចូរ ឬយតជើសយរ�សគែៈបកជាសៃយយបា� ។

អ្កអាចចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្តាមអៃឡាញតាម registertovote.ca.gov ទូរស័ព្ទមកយេែទូរស័ព្ទទាៃ់យ�្ការែ៍សតរាប់អ្កយបាះ
យ្នជា្ ឥ្គិ្ន្លៃរបស់រដ្ឋយេខាធិការតាមរ�ៈយេែ (800) 345-VOTE (8683) យដើមជាបីឱ្ជាយយគយផ្ដ្ើទតមង់ជូៃអ្ក ។

ទតមង់ចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្រាៃផ្ដដេ់ជូៃយៅការិយេ័�នតបសែី�៍ភាគយតចើៃ ប�ណជាេ័� ការិយេ័�រដា្ជាភិបាេទីតកុង ៃិងតសុក
ការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុកៃិងការិយេ័�របស់រដ្ឋយេខាធិការនៃ រដ្ឋ California ។

 ការចះះល�ា�ះអ្នក់ល�ះល�ោ�តល�ថ្ងៃ�ៃខែតមួយ
យ្ើអ្កយភលៃចចុះយ្មជាះ ឬយធវើបច្នុបជាបៃ្ភាពបញូីចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្របស់អ្កឬ? គាមជាៃបញាជា! ចជាបាប់្ី ីអៃុញាជា្ឲជាយអ្កយៅចុះយ្មជាះយបាះ
យ្នជា្ យ�ើ�យបាះយ្នជា្បាៃដេ់យរា៉ជាង 8:00 លា្ជាច យៅន្ងៃយបាះយ្នជា្ យៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក ឬយៅមែឌេ 
ឬសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្�មួ�ក្នុងតសុករបស់អ្ក ។ យគយ�ដំយែើរការយៃះថា ការចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្យដា�រាៃេក្ខែែឌ (CVR) 
យ�ើ�ដដេយគៃិយ�ជាទូយៅថា ចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្យៅន្ងៃដ្មួ� ។ ខាងយតកាមយៃះ គឺជារយបៀបដំយែើរការ ៖

1 យៅកាៃ់ការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក មែឌេយបាះយ្នជា្ ឬសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្មួ�យៅក្នុងតសុករបស់អ្ក ដដេយគ
អាចរកបាៃយៅក្នុងឯកសារព័្៌រាៃដែនាំអ្កយបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក ឬយៅយមើេ vote.ca.gov ។

2 បំយពញប័ែណចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្ ។
3 គូសសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កយៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក មែឌេយបាះយ្នជា្ ឬសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ ។
4 យពេដដេមនៃ្ីយបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក ដំយែើរការការចុះយ្មជាះរបស់អ្ក យ�ើ�សយតមចថាអ្ករាៃសិទិិចូេរួម អ្កៃឹង

ត្រូវបាៃយគចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ យ�ើ�សៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្ក ៃឹងត្រូវបាៃយគរាប ់។

យដើមជាបីដសវង�េ់បដៃ្ថមអំពីការចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្ យដា�រាៃេក្ខែែឌ សូមចូេយមើេ vote.ca.gov ។

មែឌេយបាះយ្នជា្រាៃសតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្ដដេរស់យៅក្នុងតសុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, 
Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, ៃិង 
Tuolumne ។ សូមចូេយមើេ voterschoice.sos.ca.gov ឬយមើេទំព័រទ ី28 សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថមអំពីចជាបាប់ជយតមើសរបស់អ្កយបាះ
យ្នជា្ ៃិងមែឌេយបាះយ្នជា្ ។

 ព័ត៌�នឯក់�នភាពថ្ងៃន ការចះះល�ា�ះអ្នក់ល�ះល�ោ�ត
ក់មីវិធីចះះល�ា�ះអ្នក់ល�ះល�ោ�តស�ា�ត់�នសះវតិិភាពតាម�្ទះ (Safe at Home)៖ អ្កយបាះយ្នជា្�រានជាក់ដដេតបឈមមុែៃឹងសា្ជាៃភាព  
គំរាមកំដ�ងដេ់អា�ុជីវិ្ (ដូចជា ជៃរងយតគាះ ៃិងអ្កយៅរស់រាៃនៃអំយពើ�ិងជាសាក្នុងតគរួសារ ការឈលៃបចាប ់ការបំពារបំពាៃផ្ដលៃចូវយភទ 
ការជួញដូរមៃុសជាស ការរំយលាភបំពាៃមៃុសជាសយពញវ័� ជាមៃុសជាសធ/ំអ្កក្នុងបៃ្ទនុក) អាចរាៃេក្ខែៈសមជាប្្ិជាអ្កយបាះយ្នជា្សរា្ជា្់តបសិៃ
យបើយបើពួកយគជាសរាជិកសកមីនៃកមីវិធីសុវ្្ថិភាពយៅផ្ដ្ទះ (Safe at Home) ។ សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថម សូមទំនាក់ទំៃងកមីវិធ ីSafe at 
Home របស់រដ្ឋយេខាធិការ ទូរស័ព្ទឥ្គិ្ន្លៃ (877) 322-5227 ឬចូេយមើេ sos.ca.gov/registries/safe-home ។

ឯក់�នភាពព័ត៌�នអ្នក់ល�ះល�ោ�ត ៖ ព័្៌រាៃអំពីេិែិ្បញ្ជាក់ចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្របស់អ្កៃឹងត្រូវយតបើតបាស់យដា�មនៃ្ីយបាះយ្នជា្
យដើមជាបីយផ្ដ្ើជូៃអ្កៃូវព័្៌រាៃផ្ដលៃចូវការអំពីដំយែើរការយបាះយ្នជា្ ដូចជាទីតាំងកដៃលៃងយបាះយ្នជា្របស់អ្ក តពមទាំងបញាជាយផ្ដជាសងៗ ៃិងយបក្ខជៃ
ដដេៃឹងរាៃយៅយេើសៃលៃឹកយ្នជា្ ។ ការយតបើតបាស់េក្ខែៈពាែិជូកមីៃូវព័្៌រាៃចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្ត្រូវបាៃចជាបាប់ហាមឃា្ ់
ៃិងជាបទយេីើសមជជាឈិិម ។ ព័្៌រាៃអ្កយបាះយ្នជា្អាចផ្ដដេ់ជូៃយបក្ខជៃសតរាប់ការិយេ័� គែៈករាមជាធិការដាក់សំយែើ ឬបុគ្គេយផ្ដជាសង
យទៀ្សតរាប់ការយបាះយ្នជា្ យគាេបំែងសិកជាសា សារព័្៌រាៃ ៃយយបា� ឬរដា្ជាភិបាេ ដូចដដេកំែ្់យដា� រដ្ឋយេខាធិការ ។ 
ប័ែណយបើកបរ យេែសៃ្ិសុែសង្គម ឬ�្្ថយេខារបស់អ្កដូចរាៃបង្ហាាជាញយៅយេើប័ែណចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្របស់អ្ក មិៃអាចបង្ហាាជាញ
សតរាប់យគាេបំែងទាំងយៃះយ�ើ� ។ តបសិៃយបើអ្ករាៃសំែួរ�មួ�អំពីការយតបើតបាស់ព័្៌រាៃអ្កយបាះយ្នជា្ ឬចង់រា�ការែ៍អំពី
ករែីសងជាស័�អំពីការយតបើតបាស់ព័្៌រាៃទាំងយៃះមិៃត្ឹមត្រូវ សូមទូរស័ព្ទមកយេែទូរស័ព្ទទាៃ់យ�្ការែ៍សតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្ ឥ្គិ្
ន្លៃរបស់រដ្ឋយេខាធិការតាមរ�ៈយេែ (800) 345-VOTE (8683) ។

http://www.registertovote.ca.gov
http://vote.ca.gov
http://vote.ca.gov
http://voterschoice.sos.ca.gov
http://sos.ca.gov/registries/safe-home
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 ពិនិត�យលមើលិស្ថាា�នភាពអ្នក់ល�ះល�ោ�តរបស់អ្នក់តាមអនឡាញ
សូមចូេយមើេទំព័រសា្ជាៃភាពអ្កយបាះយ្នជា្របស់ែ្នុ ំ(My Voter Status) 
របស់រដ្ឋយេខាធិការតាមយគ�ទំព័រ voterstatus.sos.ca.gov 
ដដេអ្កអាចពិៃិ្ជាយយមើេសា្ជាៃភាពអ្កយបាះយ្នជា្របស់អ្ក ដសវងរកកដៃលៃងយបាះយ្នជា្ 
ឬមែឌេយបាះយ្នជា្របស់អ្ក ឬព័្៌រាៃយផ្ដជាសងៗជាយតចើៃយទៀ្ ។

សូមយតបើតបាស់ ស្ថាា�នភាពអ្នក់ល�ះល�ោ�តរបស់ខិញ� ំ(My Voter Status) យដើមជាប ី៖

 • ពិៃិ្ជាយយមើេថា អ្កបាៃចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ យ�ើ�យបើបាៃចុះរួចយ�ើ� យ្ើតសុក�

 • ពិៃិ្ជាយយមើេចំែូេចិ្្បកជាសៃយយបា�របស់អ្ក

 • ដសវងរកសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្របស់អ្ក

 • ដសវងរកមែឌេយបាះយ្នជា្ (សតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្ដដេរស់យៅក្នុងតសុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los 
Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, ៃិង Tuolumne)

 • ដសវងរកការយបាះយ្នជា្ខាងមុែយៅក្នុង្ំបៃ់របស់អ្ក

 • ទទួេបាៃឯកសារព័្៌រាៃអ្កយបាះយ្នជា្រដ្ឋរបស់អ្ក (VIG) តាមអី�ដមេយៅមុៃដំយែើរការយបាះយ្នជា្ទូទាំងរដ្ឋៃីមួ�ៗ (សូមយមើេដផ្ដ្ក
ខាងយតកាមសតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថមអំពីការមិៃយតជើសយរ�ស VIG)

 • ដសវងរកព័្៌រាៃទំនាក់ទំៃងសតរាប់ការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក។

 • ពិៃិ្ជាយយមើេសា្ជាៃភាពសៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍ ឬសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្របស់អ្ក

យដើមជាបីពិៃិ្ជាយយមើេសា្ជាៃភាពអ្កយបាះយ្នជា្របស់អ្ក អ្កត្រូវបញ្ចូេនាមត្កូេ នាមែលៃជួៃ ប័ែណយបើកបរ California

ឬយេែអ្្សញាជាែប័ែណរបស់អ្ក យេែសៃ្ិសង្គមបួៃ (4) ែ្ទង់ចុងយតកា�ៃិងន្ងៃដែ្នជាំកំយែើ្របស់អ្ក ។ 

អ្កអាចយតបើតបាស់ឧបករែ ៍My Voter Status យដើមជាបីយតជើសយរ�សមិៃទទួេ VIG រដ្ឋ ។ យទាះបីយ៉ជាង� តបសិៃយបើអ្កយបាះយ្នជា្ដដេបាៃចុះ
យ្មជាះយផ្ដជាសងយទៀ្យៅក្នុងតគរួសាររបស់អ្ក យធវើការយស្ើសុំឯកសារយៃះតាមនតបសែី�៍ យនាះ VIG រដ្ឋៃឹងត្រូវយផ្ដ្ើយៅអាស�ដា្ជាៃរបស់អ្ក ។ 
តបសិៃយបើអ្កមិៃយតជើសយរ�ស ឬមិៃទទួេ VIG រដ្ឋតាមនតបសែី�៍ យនាះព័្៌រាៃអំពីយបក្ខជៃទូទាំងរដ្ឋ ៃិងសំយែើៃឹងយៅដ្រាៃយៅយេើយគ�ទំព័រ 
VIG (voterguide.sos.ca.gov) យៅមុៃការយបាះយ្នជា្ទូទាំងរដ្ឋៃីមួ�ៗ ។ 

សូមចូេយៅ voterstatus.sos.ca.gov យដើមជាបីចាប់យផ្ដដើម ។

 ចះះល�ា�ះជាមះនល�អាយះដប់ត្រឹ�ំមួយ�ោ�ំ ។ 
ល�ះល�ោ�តល�អាយះដប់ត្រឹ�ំបី�ោ�ំ ។
ការចុះយ្មជាះជាមុៃតាមអៃឡាញយៅយពេយៃះរាៃសតរាប់អ្កដដេរាៃេក្ខែៈសមជាប្្ិ តគប់តគាៃ ់អា�ុ 16 ៃិង 17 ្នជាំតាមយគ�ទំព័រ 
registertovote.ca.gov ឬតាមទតមង់តកដាសចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្ ។ �ុវជៃ California ដដេបាៃចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ជាមុៃៃឹងរាៃការចុះ
យ្មជាះរបស់ែលៃជួៃរួចជាយតសចយៅយពេពួកយគរាៃអា�ុ 18 ្នជាំ ។

ការចុះយ្មជាះជាមុៃរាៃ 4 ដំ�ក់កាេង្ហា�ៗ ៖

1. សូមចូេយមើេ registertovote.ca.gov
2. សូមចុចបីូ្ុង “Pre-register to Vote (ចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ជាមុៃ)”
3. ៃឹងត្រូវចុះយ្មជាះយដា�សវ័�តបវ្្ិយៅយពេអ្ករាៃអា�ុ 18 ្នជាំ
4. សូមយៅយបាះយ្នជា្យៅន្ងៃយបាះយ្នជា្!

 លតើអែីល�ជាការល�ះល�ោ�តជាមះន?
តបសិៃយបើអ្ករាៃអា� ុ16 ឬ 17 ្នជាំ ៃិងរាៃតគប់េក្ខែែឌជាអ្កយបាះយ្នជា្ទាំងអស ់យនាះអ្កអាចចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ជាមុៃតាមរ�ៈ 
registertovote.ca.gov ។

តគាៃ់ដ្បំយពញពាកជាយសុំយបាះយ្នជា្ជាមុៃតាមអៃឡាញ យ�ើ�យៅន្ងៃែួបកំយែើ្ទ ី18 របស់អ្ក អ្កៃឹងត្រូវចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្យដា�សវ័�តបវ្្ិ ។

ស្ថាា�នភាពអ្នក់ល�ះ
ល�ោ�តរបស់ខិញ�ំ

https://voterstatus.sos.ca.gov/
http://voterguide.sos.ca.gov
https://voterstatus.sos.ca.gov/
http://registertovote.ca.gov
http://registertovote.ca.gov
http://registertovote.ca.gov


24 | យសចក្ីដ្លៃងការែ៍អំពីយគាេបំែងរបស់គែបកជាសៃយយបា�
េំដាប់នៃយសចក្ីដ្លៃងការែ៍ទាំងយៃះ ត្រូវបាៃយគកំែ្់យដា�ការចាប់យ្នជា្តពាវៗ ។ យសចក្ីដ្លៃងការែ៍យៅយេើទំព័រយៃះ 
ផ្ដ្េ់យដា�គែបកជាសៃយយបា�នានា យ�ើ�មិៃទាៃ់បាៃត្រួ្ពិៃិ្ជាយយមើេភាពត្ឹមត្រូវ យដា�ទីភានជាក់ង្ហារផ្ដលៃចូវការ�មួ�យ�ើ� ។

 លសចក់ីីខែ�ឹងការ�៍អំពីលគ្មាលិបំ�ងរបស់គូ�បក់��នល��យ

   គូ�បក់��លសរ�និយម 

Honor “Mimi” Robson, ត្រឹបធាន
គូ�បក់��លសរ�និយមថ្ងៃនរដ្ឋ California
770 L Street, Suite 950
Sacramento, CA 95814

(916) 446-1776
អ៊ីខែមះលិ ៖ office@ca.lp.org
វិបស្ថាយ� ៍៖ https://ca.lp.org

អ្កយសរ�ៃិ�ម ្ំ�ងឲជាយអវីមជាយា៉ជាង យពាេគឺ ៖ ការយគារព ៃិង យសរ�ភាព
ការយគារពចំយពាះជីវិ្ ៃិងយសរ�ភាពរបស់បុគ្គេរានជាក់ៗ យដា�គាមជាៃការរយតបើករាាជាំង 
ឬការបង្ខំពីរដា្ជាភិបាេ ។ យ�ើងតបឹងដតបងកា្់បៃ្ថ�ការយតបើតបាស់ករាាជាំង ប៉ុដៃ្បយងកើៃសុភមង្គេ 
សុែដុមរមនា ៃិងភាពរុងយរឿងសតរាប់ទាំងអស់គានជា ។
យ�ើងយជឿជាក់ថា សង្គមដដេរាៃសៃ្ិភាព ភាពរុងយរឿង រាៃ�ុ្្ិធម៌សង្គម 
ៃិងការអ្់ឱ្ៃឲជាយគានជា គឺជាសង្គមមួ� ដដេយដាះតសា�បញាជាយដា�គាមជាៃយតបើករាាជាំងរដា្ជាភិ
បាេ ។ យ�ើងយជឿជាក់ថា ទុក្ខយសាកសង្គម ដូចជាការដ្ទាំសុែភាពដដេមិៃរាៃេក្ខែៈ
សតមរួេ ភាព�ុ្្ិធម៌សង្គមមិៃតគប់តគាៃ ់េំយៅដា្ជាៃមិៃតគប់តគាៃ ់អយស្ថរភាពយសដ្ឋកិច ្
ៃិងវិសមភាពពូជសាសៃ ៍ប�ះជាេ ៃិងតបតពឹ្្យដា�មនៃ្ ីដដេចង់បយងកើៃអំ�ចរបស់ពួកយគ 
ជាជាងការយដាះតសា�បញាជា ។

យ�ើងយជឿជាក់យេើយសរ�ភាព ។ អស់រ�ៈយពេ 46 ្នជាំ គែបកជាសយសរ�ៃិ�ម 
ស្ថិ្យៅមុែយគក្នុងការអប់រ ំយៅយពេដដេរាៃបញាជាធំដូចជា ៃី្ជាយាៃុកូេកមីយតគឿងយញៀៃ 
សមភាពអាពា�៍ពិពា�៍ ជយតមើសសាលាយរៀៃ សិទិិកាៃ់កំយភលៃើង ការតបកួ្តបដជងយេើការដឹកជញូចូៃ 
ៃិងការបញ្ប់ការដាក់យទាសអបជាបបររាដដេត្រូវដ្រាៃ ៃិងចជាបាប់េុបយចាេតទពជាយសមជាប្្ ិ។ 
យ�ើងតប្ំងៃឹងសនង្ហា្ជាមយៅបរយទស យ�ើ�ចង់ដកកងទ័ពពីបរយទសមកតបយទសកំយែើ្វិញ ។
យ�ើងចង់បញជាឈិប់ការផ្ដ្េ់េុ� ៃិងអំ�ចយៅឲជាយតកុមមៃុសជាសដដដេៗដដេបាៃប�ះជាេ 
ឲជាយរាៃបញាជា ដដេយ�ើងតបឈមសពវន្ងៃ ។
ដេ់យពេយវលាយធវើការផាជាស់ប្ចូរដ៏ធំយៃះយ�ើ� ។ យបើសិៃអ្កធុញតទាៃ់ៃឹងការយបាះយចាេសៃលៃឹកយ្នជា្
របស់អ្ក សូមយផ្ដ្ើសារ — យបាះយ្នជា្ឲជាយ អ្កយសរ�ៃិ�ម!

   គូ�បក់��ស្ថាធារ�រដ្ឋ 

គូ�បក់��ស្ថាធារ�រដ្ឋថ្ងៃនរដ្ឋ California
1001 K Street, 4th Floor
Sacramento, CA 95814

(916) 448-9496
អ៊ីខែមលិ ៖ Info@cagop.org
វិបស្ថាយ� ៍៖ www.cagop.org

គែបកជាសសាធារែរដ្ឋនៃរដ្ឋ California យប្ជា្ជាចិ្្យធវើឲជាយជីវភាពរស់យៅរាៃភាពសមរមជាយសតរាប់
ទាំងអស់គានជាក្នុងរដ្ឋ California ។ 
ការដឹកនាំដដេបរាជ័�យៅក្នុងរដ្ឋ California បាៃយធវើឲជាយកតមិ្ជីវភាពរស់យៅរាៃ្នេ
ែ្ស់កប់ពពក ចំៃួៃអ្កគាមជាៃផ្ដ្ទះតជកយកាៃកាៃ់ដ្យតចើៃ ៃិងសាលាយរៀៃដដេបរាជ័� ។ 
យ�ើងត្រូវការអ្កដឹកនាំ្ី ី—តបកបយដា�ទសជាសៃវិស័�្ីី—ដដេៃឹងអាចយដាះតសា�បញាជាធងៃៃ់ធងៃរ 
ដដេរដ្ឋរបស់យ�ើងកំពុងតបឈម ។ 
យ�ើងយផតជា្យៅយេើការចូេរួម យ�ើ�សាតជាប់កងវេ់របស់តគប់ស�គមៃ ៍យដើមជាបីយធវើឲជាយក្ីសុបិៃរបស់រដ្ឋ 
California កាាជា�ជាការពិ្សតរាប់ពេរដ្ឋរាប់លាៃនាក់ ។ ភាពទីនទនៃរដ្ឋ California គឺជា
ករាាជាំងដដេអាចឲជាយយ�ើងកសាងរដ្ឋមួ�សតរាប់យកីងជំនាៃ់យតកា�ឲជាយបាៃរុងយរឿង ។ 
យ�ើងចង់ដតបកាាជា�រដ្ឋ California ឲជាយយៅជាទឹកដីសមជាបចូរយៅយដា�ឱ្កាសការង្ហារ — 
ការង្ហារេ្ៗរាៃតបាក់ដែយតចើៃ យ�ើ�រាៃេំយៅដា្ជាៃតជកយកាៃក្នុង្នមលៃសមរមជាយ ។ យ�ើងយជឿជាក់ថា 
ការែំតបឹងយធវើការ គួរដ្ទទួេបាៃមកវិញៃូវកំយែើៃនៃឱ្កាសការង្ហារ ។ 

យ�ើងយជឿជាក់ថា យកីងតគប់រូប សមទទួេបាៃការអប់រំកតមិ្ពិភពយលាក ផ្ដ្េ់យដា�តគរូបយតងៀៃដដេ
រាៃតបសិទិិភាព ៃិងរាៃតបាក់ដែែ្ស ់។ 
យ�ើងយប្ជា្ជាចិ្្ក្នុងការដសវងរកដំយ�ះតសា�រ�ៈយពេដវង អាចយធវើយៅបាៃ ៃិងេ្ិ្េ្ៃ់សតរាប់
ការរ�ករាេដាេនៃភាពគាមជាៃទីេំយៅតជកយកាៃរបស់រដ្ឋ California ។ 
យ�ើងយជឿជាក់ថាពេរដ្ឋ California រាៃសិទិិទទួេសុវ្្ថិភាពក្នុងការរស់យៅក្នុងផ្ដ្ទះរបស់ពួកយគ 
សង្ហាាជា្់របស់ពួកយគ ៃិងទូទាំងរដ្ឋ ។ 
ទា្ជាររបស់យ�ើងយបើកចំ�សតរាប់អ្កទាំងអស់គានជា យ�ើ�យ�ើងសងជាឃឹមថាអ្កៃឹងសយតមចចិ្្ជួ�ដសវង
រកដំយ�ះតសា�បញាជាធងៃៃ់ធងៃររបស់រដ្ឋ California យដា�ចូេរួមជាមួ�គែបកជាសសាធារែរដ្ឋ
នៃរដ្ឋ California ។ សូមចុេយៅយមើេ www.CAGOP.org យដើមជាបីដសវង�េ់បដៃ្ថម ។ 

   គូ�បក់��ត្រឹបជាធិបលតយ�យ 

Rusty Hicks, ត្រឹបធាន
គូ�បក់��ត្រឹបជាធិបលតយ�យថ្ងៃនរដ្ឋ California
1830 9th Street
Sacramento, CA 95811

(916) 442-5707
វិបស្ថាយ� ៍៖ www.cadem.org
Facebook ៖ facebook.com/cadems
Twitter ៖  @CA_Dem

អ្កតបជាធិបយ្�ជាយយៅរដ្ឋ California យប្ជា្ជាចិ្្្សីូយដើមជាបីតកុមតគរួសារដដេយធវើការ 
យដា�មិៃថាអ្កជាៃរ� ឬៃរ�អ្កតសលាញ់យ�ើ� ។ យ�ើងយជឿជាក់ថា បុគ្គេតគប់រូបសមៃឹង
ទទួេបាៃការង្ហារមួ� ដដេអៃុញាជា្ឲជាយពួកយគអាចផ្ដ្គ្់ផ្ដ្គង់ែលៃជួៃយគ ៃិងតគរួសាររបស់ពួកយគ ។
ពេរដ្ឋ California គួររាៃសិទិិទទួេបាៃផ្ដ្ទះរាៃសុវ្្ថិភាព ៃិងរាៃ្នមលៃសមរមជាយ 
យ�ើ�ការដ្ទាំសុែភាពសកេ ៃិងតគប់តជុងយតជា� ។ យ�ើងយជឿជាក់យេើចេនាពេករ 
ៃិងសិទិិចរចារួមសតរាប់កមីករ ។ យ�ើងចង់ពតងីកឱ្កាសអប់រ ំៃិងការដ្ទាំកុរារសតរាប់�ុវជៃ ។
ដផ្ដៃដីរបស់យ�ើងកំពុងតបឈមៃឹងវិប្្ិអាកាសធា្ ុ។ យ�ើងត្រូវដ្រាៃវិធាៃការឥ�ចូវយៃះយដើមជាបីធា
នាអនាគ្របស់យ�ើង ។ យ�ើងៃឹងដឹកនាំការ្សីូតប�ុទិតប្ំងៃឹងការផាជាស់ប្ចូរអាកាសធា្ុ ៃិង
យដើមជាបីយសដ្ឋកិច្មួ�ដដេមិៃប៉ះពាេ់ដេ់បរិសា្ជាៃ ។ តគប់គានជាគួររាៃសិទិិដកដយងហើមតសូបែជាយេ់បរិសុទិ
ទទួេទាៃទឹកសា្ជា្ យ�ើ�រ�ករា�ៃឹងធៃធាៃធមីជា្ិរបស់យ�ើង ។

យ�ើងគាំតទយ៉ជាងយពញទំ�ឹងការការពារដផ្ដ្កចជាបាប់សតរាប់ជៃអយនាតជាតបយវសៃ៍មកពីតបយទសជិ្
ខាង របស់យ�ើង ។ យ�ើងយជឿជាក់យេើសមភាពយពញបរិបូែ៌រវាងនស្ី ៃិងបុគ្គេយភទ LGBTQ ។ 
គាមជាៃៃរ�រានជាក់តបឈមៃឹងការគំរាមកំដ�ង ការយបៀ្យបៀៃ ការវា�ដំ ឬការយរ�សយអើង 
យដា�សារជា្ិសាសៃ៍ យភទ ឬអ្្សញាជាែយភទ ការ្តមង់ផ្ដលៃចូវយភទ ពិការភាពខាងរាងកា� 
សា្ជាៃភាពយសដ្ឋកិច ្ឬសាសនា យ�ើ�គាមជាៃបុគ្គេ�រានជាក់ គួររស់យៅយដា�រាៃការភ័�ខាាជាចយដា�
សារអំយពើ�ិងជាសាអាវុធ ។
អ្កតបជាធិបយ្�ជាយយៅរដ្ឋ California កំពុង្សីូទាមទារឲជាយរាៃអនាគ្រ�កចយតមើៃ 
ៃិងបញ្ចូេគានជា ។ យ�ើងសូមអយញូើញអ្កឲជាយចូេរួមក្នុងកិច្ែិ្ែំតបឹងដតបងរបស់យ�ើង 
យដើមជាបីបៃ្កសាងអនាគ្មួ� ដដេរដ្ឋ California សមៃឹងទទួេបាៃ ។

https://ca.lp.org
http://www.cagop.org
http://www.cadem.org
http://facebook.com/cadems


េំដាប់នៃយសចក្ីដ្លៃងការែ៍ទាំងយៃះ ត្រូវបាៃយគកំែ្់យដា�ការចាប់យ្នជា្តពាវៗ ។ យសចក្ីដ្លៃងការែ៍យៅយេើទំព័រយៃះ 
ផ្ដ្េ់យដា�គែបកជាសៃយយបា�នានា យ�ើ�មិៃទាៃ់បាៃត្រួ្ពិៃិ្ជាយយមើេភាពត្ឹមត្រូវ យដា�ទីភានជាក់ង្ហារផ្ដលៃចូវការ�មួ�យ�ើ� ។ យសចក្ីដ្លៃងការែ៍អំពីយគាេបំែងរបស់គែបកជាសៃយយបា� | 25

សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពតីសោលបំណងរបេ់គណបក្សនសោបាយ

(707) 359-4884
អ៊ីខែមះលិ ៖ markyavelli@gmail.com
វិបស្ថាយ� ៍៖ www.aipca.org

   គូ�បក់��ឯក់រា��យអាលមរិកាំង 
គែបកជាសឯករាជជាយអាយមរិកាំង គឺជាគែបកជាសមួ� ដដេរាៃយសរ�ភាព្ឹងរឹងយៅក្នុងតបជាជា្ិ
មួ� ស្ថិ្យតកាមតពះជារា្ជាស់ ។ យ�ើងយជឿជាក់យេើការតបកាៃ់ខា្ជាប់ៃឹងចជាបាប់ដដេបាៃតាក់
ដ្ង ។ យ�ើងយជឿជាក់ថា រដ្ឋធមីៃុញញគឺជាកិច្សៃជាយាដដេតបយទសអាយមរិករាៃជាមួ�ែលៃជួៃឯង ។ 
ការតបាសចាកយដា�យច្នារបស់ែលៃជួៃ បាៃនាំឲជាយរាៃការរំយលាភយេើវិយសាធៃកមីទីដប់របស់យ�ើង
ដដេបាៃធានាសិទិិចំយពាះរដា្ជាភិបាេដដេរាៃដដៃកំែ្់—ដដេ្តមរូវឲជាយរាៃការ�កពៃិយ៉ជាង
សងក្់សងកិៃ យដា�យជៀសមិៃរួច ។ ការអៃុវ្្ដ៏យសាមជាះត្ង់របស់ែលៃជួៃ ៃឹងយធវើឲជាយរួចផ្ដុ្ពីបៃ្ទនុកយនាះ ។
យដា�រួចផ្ដុ្ពីការសងក្់សងកិ្ដដេគាមជាៃចជាបាប់នៃការដឹកនាំដដេគាំតទៃយយបា�ដកទតមង ់យ�ើង
តបដ�េជាអាចយតបើតបាស់យដា�អស់ពីចិ្្ ៃិងយដា��ុ្្ិធម៌ៃូវថាមពេ ៃិងភាពនវ្ាជា្របស់យ�ើង 
យដើមជាបីផ្ដ្េ់យៅឲជាយែលៃជួៃយ�ើង ៃិងតកុមតគរួសាររបស់យ�ើង ។ បនា្ជាប់មកយ�ើងៃឹងអាចបយងកើ្ស�តគាស
ដដេរាៃយសរ�ភាពពិ្តបាកដ ៃិងយដា�ទទួេែុសត្រូវ យ�ើ�បញ្ជាក់យ�ើងវិញពីសិទិិមៃុសជាសមូេ
ដា្ជាៃយៅដេ់ស�តគាសយនាះ ។

យ�ើងយជឿជាក់យេើការការពារអា�ុជីវិ្មៃុសជាសទាំងអស់ យទាះយែជាសា� គាមជាៃការការពារ 
ឬអស់ករាាជាំងចិ្ ្។ គាំតទតគរួសារជាកំដពងដ៏ចាំបាច់នៃយសរ�ភាព យសចក្ីករុ� ការទទួេែុសត្រូវ 
ៃិងឧសជាសា�កម ីយ�ើ�តបកាសសិទិិ ៃិងការទទួេែុសត្រូវរបស់តគរួរសា យដើមជាបីយតបៀៃតបយៅ 
ដាក់ពិៃ័� ៃិងអប់រំដេ់កូៃៗរបស់ពួកយគ ។
យ�ើងគាំតទទាំងតសុងៃូវវិយសាធៃកមីទីពីរដដេតសុះតសួេគានជា ធានាសិទិិបុក្នុងការទទួេ
បាៃការការពារែលៃជួៃ គួបផ្ដជាសំជាមួ�ៃឹងការការពារទូយៅដ៏រឹងរាំ ដដេជាការការពារមួ�
្តមរូវឲជាយរាៃអធិបយ្�ជាយភាពជា្ ិមិៃដមៃបំផាជាញយដា�សៃិិសញាជានានាដដេយធវសតបដ�សយនាះ
យទ ។ យ�ើងតប្ំងៃឹងអយនាតជាតបយវសៃ៍ែុសចជាបាប ់។
យ�ើងគាំតទយគាេៃយយបា�អយនាតជាតបយវសៃ៍ ៃិងតពំតបទេ់សុវ្្ថិភាព យដា�អយញូើញអ្កេ្បំផ្ដុ្យៅ
យេើពិភពយលាកមកចូេរួមជាមួ�យ�ើងយដា�យសរ�ភាព ។

គូ�បក់��ឯក់រា��យអាលមរិកាំងថ្ងៃនរដ្ឋ California
476 Deodara Street
Vacaville, CA 95688-2637

(510) 465-9414
អ៊ីខែមះលិ ៖ info@peaceandfreedom.org
វិបស្ថាយ� ៍៖ www.peaceandfreedom.org

   គូ�បក់��សនីិភាព និងលសរ�ភាព 
គែបកជាសសៃ្ិភាព ៃិងយសរ�ភាព ជាគែបកជាសវែណៈកមីករយៅក្នុងតបយទស ដដេដឹកនាំយដា� 
ៃិងសតរាប់តកុមអភិជៃ ៃិងតកុម�ីុៃសាជីវកមីរបស់ពួកយគ ។ យ�ើងមិៃគួរត្រូវបរិចា្ជាគសុែភាពរបស់
យ�ើង ជីវភាពរស់យៅរបស់យ�ើង ៃិងដផ្ដៃដីរបស់យ�ើងសតរាប់ផ្ដេចំយែញរបស់ពួកមហាយសដ្ឋី
យ�ើ� ។ �កពៃិពីពួកអ្ករាៃ ដដេតទពជាយសមជាប្្ិរបស់ពួកយគ បាៃមកពីកមីករ យដើមជាបី�កយៅចំ
��សតរាប់្តមរូវការរបស់មៃុសជាស ។
យគាេបំែងរបស់យ�ើង ៖
�ុ្្ិធម៌សង្គម ៃិងសមភាពៈ •ការដ្ទាំសុែភាពសកេឥ្គិ្ន្លៃសតរាប់ទាំងអស់គានជា ។  
•ការអប់រំឥ្គិ្ន្លៃសតរាប់ទាំងអស់គានជា ចាប់ពីសាលាមយ្្�ជាយដេ់សាកេវិទជាយាេ័� ។ 
•សិទិិអយនាតជាតបយវសៃ៍យពញយេញ គាមជាៃការៃិរយទស ។ •បញ្ប់ភាពគាមជាៃទីេំយៅតជកយកាៃ 
រាៃផ្ដ្ទះសានជាក់យៅទាំងអស់គានជា ។ •ការង្ហារ ឬតបាក់ចំែូេ សិទិិការង្ហារសតរាប់ទាំងអស់គានជា ។ 
•បញ្ប់ការយរ�សយអើងពូជសាសៃ,៍ LGBTQ ៃិងការសងក្់សងកិៃរបស់នស្ ី
ៃិងតគប់ទយងវើយរ�សយអើងទាំងអស ់។ •យសវាកមីតគប់តជុងយតជា�សតរាប់ជៃពិការ ។

បរិសា្ជាៃៈ •ទាញការផាជាស់ប្ចូរអាកាសធា្ុ្�យតកា�វិញ ។ •សាតជារ ៃិងការពារបរិសា្ជាៃ ។
កំដែទតមង់�ុ្្ិធម៌ៈ •េុបបំបា្់យចាេៃូវយទាសតបហារជីវិ្ ។ •បញជាឈិប់ការរំយលាភរបស់ប៉ូេីស 
ៃិងការយធវើទែឌកមីក្នុងគុក ។
សៃ្ិភាពៈ •គាមជាៃសនង្ហា្ជាមអាយមរិក ការដាក់ទែឌកម ីឬរដ្ឋតបហារ ។ •គាមជាៃមូេដា្ជាៃយៅបរយទស ។
តបជាធិបយ្�ជាយៈ •េុបយចាេចជាបាប់យបាះយ្នជា្ “កំពូេពីរ” នៃរដ្ឋ California ។
•អៃុវ្្ការ្ំ�ងជាេក្ខែៈសរារាត្ ។
ែែៈដដេមូេធៃៃិ�ម �កតទពជាយសមជាប្្ិជាចមជាបង យ�ើងៃឹងបៃ្ទទួេរងពីសនង្ហា្ជាម 
អំយពើយឃាយៅរបស់ប៉ូេីស តបាក់ឈ្ជួេទាប កដៃលៃងការង្ហារគាមជាៃសុវ្្ថិភាព ៃិងការបំពុេបរិសា្ជាៃ ។ 
យ�ើងអប់រំដេ់តកុមសង្គមៃិ�មៈ កមីសិទិ ិៃិងការតគប់តគងេក្ខែៈតបជាធិបយ្�ជាយនៃយសដ្ឋកិច ្
យដា�តបជាជៃ ។ តាមរ�ៈការតគប់តគងឧសជាសា�កម ីៃិងធៃធាៃធមីជា្ិរបស់យ�ើង យ�ើងអាចរ�ក
ចយតមើៃសតរាប់ទយងវើេ្ជាទូយៅ ។
ចុះយ្មជាះជាមួ�គែបកជាសសៃ្ិភាព ៃិងយសរ�ភាព!

គូ�បក់��សនីិភាព និងលសរ�ភាព
P.O. Box 24764
Oakland, CA 94623

   គូ�បក់��ថ្ងៃបតង 

គូ�បក់��ថ្ងៃបតងថ្ងៃនរដ្ឋ California
P.O. Box 485
San Francisco, CA 94104 

(916) 448-3437
អ៊ីខែមះលិ ៖ gpca@cagreens.org
វិបស្ថាយ� ៍៖ www.cagreens.org
ត្រឹបព័ន្���ពែ��សាយសងគមៈ @cagreens

យបាះយ្នជា្គាំតទគែបកជាស នប្ង យដើមជាបីដំយ�ះតសា�ដដេអាចយធវើយៅបាៃសតរាប់បញាជាតប
ឈមធំៗបំផ្ដុ្របស់យ�ើង ចាប់ពីបញាជាវិសមភាពរ�ូ្ដេ់បញាជាការផាជាស់ប្ចូរអាកាសធា្ុ ។ 
សកមីភាពរបស់គែបកជាសនប្ង សុីជាមួ�ៃឹងគុែ្នមលៃរបស់យ�ើង ពីយតពាះយ�ើងបដិយសធចំយពាះ
ការចូេរួមវិភាគទាៃរបស់តកុម�ីុៃសាជីវកម ី។ 
ចាប់តាំងពី្នជា ំ2010 យបក្ខជៃមកពីគែបកជាសនប្ង បាៃអៃុវ្្ៃូវកិច្តពមយតពៀង
្ីីស្ីពីបរិសា្ជាៃ ។ រាៃសរាជិកមកពីគែបកជាសនប្ងនៃរដ្ឋ California  
ជាង 350 នាក ់បាៃចូេបយតមើការចាប់តាំងពី្នជាំ 1990 ។ ទសជាសៃវិស័�ៃិងភាពដឹកនាំ
ដំបូងរបស់គែបកជាសនប្ង បាៃនាំឲជាយយ�ើងទទួេបាៃយជាគជ័�ជាយតចើៃ រាប់បញ្ចូេទាំង 
ៃី្ជាយាៃុកូេកមីយតគឿងយញៀៃ ការបិទដំយែើរការយរាងចតកអគ្គិសៃីយដើរយដា�ថាម
ពេៃុ�ដគលៃដអីរចុងយតកា�របស់រដ្ឋ California ៃិងការដាក់ឲជាយដំយែើរការៃូវតបព័ៃិធនាគារ 
សាធារែៈ ។ 
យបាះយ្នជា្គាំតទគែបកជាសនប្ង រាៃៃ័�ថា ៖ 
�ុ្្ិធម៌យសដ្ឋកិច ្
• តបាក់ឈ្ជួេសតរាប់ចិញ្ឹមជីវភាព ការង្ហារមិៃប៉ះពាេ់ដេ់បរិសា្ជាៃ សិទិិកមីករ
• ការដ្ទាំសុែភាពសកេ ការអប់រំយៅថានជាក់ឧ្្មសិកជាសាឥ្គិ្ន្លៃ 

េំយៅដា្ជាៃដដេអាចតទតទង់បាៃ សុវ្្ថិភាពយសជាបៀងអាហារសតរាប់ទាំងអស់គានជា ។
• ដកទតមង់សំយែើ 13 ឲជាយបិទបញ្ប់ៃូវេជាបិចកេតកុម�ីុៃសាជីវកម ីសាតជារសាវាកមីសាលាយរៀៃ 

ៃិងយសវាកមីសាធារែៈ
• �កពៃិពីពួកអ្ករាៃ

វិធាៃការចំយពាះវិប្្ិអាកាសធា្ុ
• អៃុវ្្ៃូវថាមពេដកនច្យ�ើងវិញ 100% តាមរ�ៈកមីវិធីតបសិទិិភាព ៃិងថាមពេសា្ជា្ដដេ

ជាកមីសិទិិសាធារែៈ
• ការផាជាស់ប្ចូរពីយតបងផ្ដូសុីេ មកយតបើមយធជាយាបា�ដឹកជញូចូៃសាធារែៈយតបើថាមពេសា្ជា្
• ការសាតជារទឹកយតកាមដី ៃិងទីជតរាេ
• ការដាំយដើមយឈើយ�ើងវិញ កសិកមីជាេក្ខែៈសាតជារយ�ើងវិញ
សិទិិមៃុសជាស
• បញ្ប់ការជិះជាៃ ់ដផ្ដ្កយេើ ជា្ិសាសៃ៍ យភទ អ្្សញាជាែយភទ ការ្តមង់ផ្ដលៃចូវយភទ ពិការភាព 

សា្ជាៃភាពយសដ្ឋកិច្
• ការការពារជៃអយនាតជាតបយវសៃ៍ យដា�រាៃសិទិិសានជាក់អាតស័�មួ�រ�ៈយពេ 

ៃិងរាគា៌ជាយៅរកសញ្ជា្ិ
• Black Lives Matter, គែយៃ�ជាយភាពប៉ូេីស
• ការតគប់តគង/សុវ្្ថិភាពអាវុធ
• េុបបំបា្់យចាេៃូវយទាសតបហារជីវិ្ បញ្ប់ការដាក់ពៃិនាគារឯកជៃ 

កា្់បៃ្ថ�ចំៃួៃអ្កជាប់ពៃិនាគារ
កំដែទតមង់ការយបាះយ្នជា្
• ការយបាះយ្នជា្ដដេផ្ដ្េ់�ិរញញវ្្ថនុពីរដ្ឋ យដើមជាបីេុបបំបា្់េុ�ពីតកុម�ីុៃ
• ការ្ំ�ងជាេក្ខែៈសរារាត្ ការយបាះយ្នជា្យតជើសយរ�សតាមឋាៃៈ
• េុបយចាេៃូវតបព័ៃិយបាះយ្នជា្ជតមុះឲជាយសេ់យបក្ខជៃពីរនាក់
ចុះយ្មជាះ យ�ើ�យបាះយ្នជា្ឲជាយគែបកជាសនប្ង។

http://www.aipca.org
http://www.peaceandfreedom.org
http://www.cagreens.org
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 ការខែ�នាំសត្រឹ�ប់អ្នក់ល�ះល�ោ�តជាល�ធា  
និងល�បរលទីសថ្ងៃនរដ្ឋ California
ការចូេរួមយបាះយ្នជា្កាៃ់ដ្ង្ហា�តសួេជាងមុៃសតរាប់ពេរដ្ឋ California ដដេបយតមើក្នុងយយធា 
ឬរស់យៅយតរៅទឹកដីស�រដ្ឋអាយមរិក ។ ដំបូង អ្កត្រូវចុះយ្មជាះជាអ្កយបាះយ្នជា្ជាយយធា ឬអ្កយៅបរយទស 
ៃិងទទួេឯកសារយបាះយ្នជា្តាមសំបុត្ ទូរសារ ឬអី�ដមេ ។

 • ចាំប់ល�ូើមដំបូង ។ មនៃ្ីយបាះយ្នជា្តសុករបស់រដ្ឋ California ចាប់យផ្ដដើមបញ្ចូៃសៃលៃឹកយ្នជា្យៅកាៃ់អ្កយបាះយ្នជា្រ�ៈយពេ 
60 ន្ងៃមុៃន្ងៃយបាះយ្នជា្ ។ បំយពញពាកជាយសុំចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ឱ្ជាយបាៃមុៃតាមរ�ៈយគ�ទំព័រ registertovote.ca.gov 
យដើមជាបីធានាថា អ្កទទួេបាៃឯកសារយបាះយ្នជា្ទាៃ់យពេយវលា ។

 • ដឹងអំពី�លត្រឹមើសរបស់អ្នក់ ។ យៅយពេចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ជាអ្កយបាះយ្នជា្យយធា ឬយៅបរយទស អ្កអាចយតជើសយរ�សទទួេសៃលៃឹក
យ្នជា្តាមការយផ្ដ្ើសំបុត្ ទូរសារ ឬអី�ដមេ ។ អ្កអាចតបគេ់សៃលៃឹកយ្នជា្ដដេបាៃគូសរួចត្�ប់យៅមនៃ្ីយបាះយ្នជា្តសុករបស់
អ្កវិញតាមរ�ៈការយផ្ដ្ើសំបុត្ ឬយៅក្នុងសា្ជាៃមួ�ចំៃួៃ តាមទូរសារ ។ តបសិៃយបើអ្កបំយពញតាមេក្ខែែឌយដើមជាបីតបគេ់សៃលៃឹក
យ្នជា្ត្�ប់វិញតាមរ�ៈទូរសារ យនាះអ្កត្រូវ ទូសារទតមង់សមជាប្អ្កយបាះយ្នជា្ (អាចទទួេបាៃពីមនៃ្ីយបាះយ្នជា្តសុករបស់
អ្ក) យដា�េះបង់សិទិិចំយពាះសៃលៃឹកយ្នជា្សរា្ជា្ ់។

 • បនីទំីនាក់់ទីំនង ។ យៅយពេអ្កចុះយ្មជាះជាអ្កយបាះយ្នជា្ជាយយធា ឬអ្កយៅបរយទស អ្កៃឹងបៃ្ទទួេបាៃសៃលៃឹកយ្នជា្  
ៃិងឯកសារយបាះយ្នជា្ពីមនៃ្ីយបាះយ្នជា្តសុករបស់អ្កយៅមុៃការយបាះយ្នជា្ៃីមួ�ៗ ។ យ�ើងសូមយេើកទឹកចិ្្ឱ្ជាយអ្កយធវើ
បច្នុបជាបៃ្ភាពការចុះយ្មជាះរបស់អ្កជាយរៀងរាេ់្នជា ំតបសិៃយបើចាំបាច ់ប៉ុដៃ ្អ្ក ត្រូវ ចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្យ�ើងវិញតបសិៃយបើ
អ្កបដចូរអាស�ដា្ជាៃ យ្មជាះ ឬការគាំតទបកជាសៃយយបា�របស់អ្ក ឬតបសិៃយបើអ្កមិៃចូេរួមយៅក្នុងការយបាះយ្នជា្សកេ
ទូទាំងរដ្ឋចំៃួៃបួៃជាប់ៗគានជា ។ សូមចូេយៅកាៃ់យគ�ទំព័រ sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-
overseas-voters យដើមជាបីទទួេបាៃធៃធាៃយបាះយ្នជា្បដៃ្ថមដដេយរៀបចំជាពិយសសសតរាប់អ្ក ។

 កាលិបរិលចេទីត្រឹតូវចងចាំ ំ៖

ថ្ងៃ�ៃទី ី18 ខែខិក់ះម្ៈ ន្ងៃចុងយតកា�ក្នុងការចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ ៃិងយស្ើសុំសៃលៃឹកយ្នជា្ ។

ថ្ងៃ�ៃទី ី25 ខែខិក់ះម្ៈ ន្ងៃចុងយតកា�ក្នុងការយធវើបច្នុបជាបៃ្ភាព ឬបដចូររយបៀបដដេអ្កចង់ទទួេសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្ក ។

ថ្ងៃ�ៃទី ី3 ខែខិមីនា៖ ន្ងៃយបាះយ្នជា្ ។ សៃលៃឹកយ្នជា្ដដេបាៃយផ្ដ្ើត្រូវបិទដ្មនតបសែី�៍យៅ ឬមុៃន្ងៃយបាះយ្នជា្ និង យៅដេ់ការិយេ័�
យបាះយ្នជា្តសុករបស់អ្កមិៃ�ួសព ីថ្ងៃ�ៃទី ី6 ខែខិមីនា ។ សៃលៃឹកយ្នជា្ដដយផ្ដ្ើតាមទូសារត្រូវបញូចូៃយៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្តសុករបស់
អ្កត្ឹមយពេបិទសា្ជាៃី�យបាះយ្នជា្ មិៃ�ួសពីយរា៉ជាង 8:00 �ប ់យរា៉ជាងបា៉ជាសុី�វិក យៅន្ងៃយបាះយ្នជា្ ។

 សត្រឹ�ប់ព័ត៌�នបខែនិម សូមទីំនាក់់ទីំនង ៖

រដ្ឋយេខាធិការនៃរដ្ឋ California កមីវិធីជំៃួ�ការយបាះយ្នជា្ស�ព័ៃិ

(800) 345-VOTE (8683) (800) 438-VOTE (8683)

www.sos.ca.gov/elections/voter-
registration/military-overseas-voters/ www.fvap.gov

http://registertovote.ca.gov
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters/
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters/
http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters/
http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters/
http://www.fvap.gov


 27

 ការល�ះល�ោ�តបលណាះ�ះអាសន្ន
តបសិៃយបើគាមជាៃយ្មជាះរបស់អ្កយៅយេើបញូីយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្យៅកដៃលៃងយបាះយ្នជា្ ឬមែឌេ
យបាះយ្នជា្របស់អ្កយទ យនាះអ្ករាៃសិទិិយបាះយ្នជា្សៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្ ។

 លតើអែីល�ជាសនឹឹក់ល�ោ�តបលណាះ�ះអាសន្ន?
សៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្គឺជាសៃលៃឹកយ្នជា្ទូយៅដដេត្រូវបាៃដាក់យៅក្នុងយតសាមសំបុត្ពិយសស
យៅមុៃយពេដាក់យៅក្នុង�ិបយ្នជា្ ។

 លតើនរណាល�ះល�ោ�តសនឹឹក់ល�ោ�តបលណាះ�ះអាសន្ន?
សៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្គឺជាសៃលៃឹកយ្នជា្ដដេយបាះយដា�អ្កយបាះយ្នជា្ដដេយជឿថា ែលៃជួៃត្រូវបាៃ
ចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្យទាះបីយ្មជាះរបស់គា្់មិៃរាៃយៅក្នុងបញូីយបាះយ្នជា្ផ្ដលៃចូវការយៅកដៃលៃងយបាះយ្នជា្ ឬ
មែឌេយបាះយ្នជា្ក៏យដា� ។

អ្កយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍អាចៃឹងត្រូវយបាះយ្នជា្យដា�យតបើសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្ តបសិៃយបើអ្ក
យបាះយ្នជា្ចង់យបាះយ្នជា្យដា�ផ្ជាេ់យៅកដៃលៃងយបាះយ្នជា្ ឬមែឌេយបាះយ្នជា្ ប៉ុដៃ្មិៃបាៃទទួេសៃលៃឹកយ្នជា្ 
ឬមិៃរាៃសៃលៃឹកយ្នជា្ ជាប់ែលៃជួៃ ។ 

 លតើសនឹឹក់ល�ោ�តបលណាះ�ះអាសន្នរបស់ខិញ�ំនឹងត្រឹតូវរាប់ជាសនឹឹក់ល�ោ�ត�នការខែដរឬលទី?
សៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្របស់អ្កៃឹងត្រូវរាប់បនា្ជាប់ពីមនៃ្ីយបាះយ្នជា្បាៃបញ្ជាក់ថា អ្កត្រូវបាៃចុះយ្មជាះយបាះ
យ្នជា្យៅក្នុងតសុកយនាះ យ�ើ�អ្កមិៃទាៃ់យបាះយ្នជា្យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្យនាះ ។

អ្កអាចយបាះសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្យៅកដៃលៃងយបាះយ្នជា្ ឬមែឌេយបាះយ្នជា្�មួ�យៅក្នុងតសុកដដេ
អ្កបាៃចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ ប៉ុដៃ្រាៃដ្ការតបកួ្តបដជងយបាះយ្នជា្ដដេអ្ករាៃសិទិិយបាះយ្នជា្
ឱ្ជាយប៉ុយ�ណជាះដដេៃឹងត្រូវរាប ់។

 លតើអ្នក់អាចពិនិត�យស្ថាា�នភាពសនឹឹក់ល�ោ�តបលណាះ�ះអាសន្នរបស់អ្នក់�នល�យ
រលបៀបណា?

អ្កអាចពិៃិ្ជាយសា្ជាៃភាពសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្របស់អ្កបាៃតាមរ�ៈយគ�ទំព័រ  
voterstatus.sos.ca.gov ។ 

ជយតមើសមួ�យទៀ្ តគប់អ្កយបាះយ្នជា្ដដេយបាះយ្នជា្យដា�យតបើសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្រាៃសិទិិសាកសួរ
មនៃ្ីយបាះយ្នជា្តបចាំតសុកីរបស់ែលៃជួៃថាយ្ើ សៃលៃឹកយ្នជា្ត្រូវបាៃរាប់ដដរឬយទ យបើមិៃបាៃរាប ់
យ្ើយដា�សារមូេយ�្ុអវី ។ 

សូមចូេយមើេយគ�ទំព័រ sos.ca.gov/elections/ballot-status សតរាប់បញូីទំនាក់ទំៃងតបចាំ
តសុក ៃិងព័្៌រាៃអំពីរយបៀបពិៃិ្ជាយយមើេសា្ជាៃភាពសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្របស់អ្ក ។ 

http://voterstatus.sos.ca.gov
http://sos.ca.gov/elections/ballot-status
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 ច�បាប់សីីពី�លត្រឹមើសរបស់អ្នក់ល�ះល�ោ�ត 
អនាគូតថ្ងៃនការល�ះល�ោ�តក់្ន�ងរដ្ឋ California
យបើសិៃអ្ករស់យៅក្នុងតសុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, 

Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara ឬ Tuolumne អ្កអាចយបាះយ្នជា្ក្នុងមែឌេយបាះយ្នជា្�មួ�
ក៏បាៃក្នុងតសុករបស់អ្ក ។ សូមចូេយៅយមើេ voterschoice.sos.ca.gov ។ អ្កយបាះយ្នជា្ក្នុង្ំបៃ់ដដេចូេរួម ៃឹងរាៃប ីជយតមើស 

សតរាប់រយបៀបយបាះយ្នជា្ ៖
ល�ះល�ោ�តតាមតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ៍ៈ អ្កអាចយផ្ដ្ើតាមនតបសែី�៍ៃូវសៃលៃឹកយ្នជា្ដដេបាៃគូសយ�ើ� យពេអ្កបាៃទទួេវាភាាជាម ។ 

មិៃ្តមរូវឲជាយបិទដ្មយទ ។
ហ័ិបល�ោ�តៈ អ្កអាចា់�កសៃលៃឹកយ្នជា្ដដេបាៃគូសយ�ើ�របស់អ្កយៅដាក់តាម�ិបយ្នជា្ក្នុងតសុក�មួ� យពេអ្កបាៃទទួេវាភាាជាម ។ 

មិៃ្តមរូវឲជាយបិទដ្មយទ ។
ម�ឌលិល�ះល�ោ�តៈ ប�ះជាមែឌេយបាះយ្នជា្ ៃឹងជំៃួសសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ ។ អ្កអាចយបាះយ្នជា្យដា�ផ្ជាេ់យៅតាមមែឌេយបាះយ្នជា្ក្នុងតសុក
របស់អ្ក ។ មែឌេយបាះយ្នជា្ ៃឹងយបើកទា្ជាររ�ៈយពេយ៉ជាង្ិច 11 ន្ងៃ រ�ូ្ដេ់ន្ងៃយបាះយ្នជា្ ៃិងរាប់បញ្ចូេទាំងន្ងៃយបាះយ្នជា្ ។
យៅតាមមែឌេយបាះយ្នជា្ៃីមួ�ៗ អ្កអាចៈ

• យបាះយ្នជា្យដា�ផ្ជាេ់

• ចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ ឬយធវើបច្នុបជាបៃ្ភាពការចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្

• ដាក់សៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កដដេបាៃគូសយ�ើ�

• សុំដូរសៃលៃឹកយ្នជា្

• យបាះយ្នជា្យដា�យតបើរា៉ជាសុីៃសតមរួេការយបាះយ្នជា្

• សុំជំៃួ� ៃិងឯកសារយបាះយ្នជា្ជាព�ុភាសា

 លហ័តះអែីលធែើការផា�ស់បី�រ?
ចជាបាប់ស្ីពីជយតមើសអ្កយបាះយ្នជា្រដ្ឋ California បាៃកាាជា�ជាចជាបាប់ធររាៃក្នុង្នជា ំ2016 យដើមជាបីយធវើឲជាយការយបាះយ្នជា្កាៃ់ដ្រាៃភាពង្ហា�តសួេ 

ៃិងអាចទទួេបាៃ ។ អ្កអាចយតជើសយរ�សពីរយបៀប យពេយវលា ៃិងទីកដៃលៃងអ្កយបាះយ្នជា្ ។

 លតើខិញ�ំល�ះល�ោ�តល�លពលិណា?
អ្កៃឹងទទួេបាៃសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្ក យៅក្នុងសបាតជា�៍យផ្ដ្ើតាមនតបសែី�៍ មុៃការយបាះយ្នជា្ ។ បនា្ជាប់ពីគូសសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កយ�ើ� អ្ក
អាចយផ្ដ្ើតាមនតបសែី�៍ត្�ប់មកវិញ ឬដាក់យៅតាម�ិបយ្នជា្តាម្ំបៃ់�មួ� ឬយៅមែឌេយបាះយ្នជា្ ។ មែឌេយបាះយ្នជា្ ៃឹងយបើកទា្ជារ
សតរាប់ការយបាះយ្នជា្ផ្ជាេ់ រ�ៈយពេយ៉ជាង្ិច 11 ន្ងៃ រ�ូ្ដេ់ន្ងៃយបាះយ្នជា្ ៃិងរាប់បញ្ចូេទាំងន្ងៃយបាះយ្នជា្ ។

 លតើខិញ�ំរក់ហ័ិបល�ោ�ត ឬម�ឌលិល�ះល�ោ�តល�ឯណា?
អ្កអាចរក�ិបយ្នជា្ ឬមែឌេយបាះយ្នជា្ ក្នុងតសុករបស់អ្ក sos.ca.gov/elections/voters-choice-act/vca-voting-locations ។

 ចះះលបើខិញ�ំមិនទីទីួលិ�នសនឹឹក់ល�ោ�តរបស់ខិញ�?ំ
សូមយៅកាៃ់មែឌេយបាះយ្នជា្�មួ�ក្នុងតសុករបស់អ្ក ឬទូរស័ព្ទយៅមនៃ្ីយបាះយ្នជា្ក្នុងតសុករបស់អ្ក យដើមជាបីយស្ើសុំសៃលៃឹកយ្នជា្ជំៃួស ។

 ចះះលបើខិញ�ំមិនសិិតក់្ន�ងត្រឹសះក់ខែដលិចូលិរួម?
យបើសិៃអ្ករស់យៅក្នុងតសុកដដេមិៃកំពុងចូេរួមក្នុងចជាបាប់ស្ីពីជយតមើសរបស់អ្កយបាះយ្នជា្ អ្កៃឹងបៃ្យធវើការយបាះយ្នជា្ តាមនតបសែី�៍ 
ឬយៅកដៃលៃងយបាះយ្នជា្ ។ សូមទាក់ទងមកយេែទូរស័ព្ទទាៃ់យ�្ុការែ៍របស់រដ្ឋយេខាធិការ តាមយេែ (800) 345-VOTE (8683) 

សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថម ។

http://voterschoice.sos.ca.gov
https://www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act/vca-voting-locations/
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  រលបៀបល�ះល�ោ�តតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ៍

 លតើអ្នក់ណាអាចល�ះល�ោ�តតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ?៍
អ្កយបាះយ្នជា្ដដេបាៃចុះយ្មជាះ អាចយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី� ៍។ អ្កអាចយស្ើសុំសៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់យបាះតាមនតបសែី�៍ពី
មនៃ្ីយបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក យ៉ជាង្ិច 7 ន្ងៃ មុៃការយបាះយ្នជា្ ឬអ្កអាចចុះយ្មជាះជាអ្កយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍អចិននៃ្
�៍ យ�ើ�សៃលៃឹកយ្នជា្ ៃឹងត្រូវយគយផ្ដ្ើយៅអ្កតាមនតបសែី�៍យដា�សវ័�តបវ្្ ិមុៃយពេការយបាះយ្នជា្ម្ងៗ ។

យបើសិៃអ្ករស់យៅក្នុងតសុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Madera, Mariposa, Napa, 
Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara ឬតសុក Tuolumne សៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់យបាះតាមនតបស
ែី� ៍ៃឹងត្រូវយគយផ្ដ្ើយៅអ្កយដា�សវ័�តបវ្្ ិ។ សូមយមើេ voterschoice.sos.ca.gov ឬយមើេទំព័រ 28 នៃឯកសារដែនាំយៃះ 
សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថម ។

 រលបៀបទីទីួលិ�នសនឹឹក់ល�ោ�តសត្រឹ�ប់ល�ះតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ៍
អ្កត្រូវដ្យស្ើសុំសៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់យបាះតាមនតបសែី� ៍មិៃឲជាយ�ូរជាងន្ងៃ ថ្ងៃ�ៃទី ី25 ខែខិក់ះម្ៈ ។ លនះគឺូជារលបៀប៖

បំយពញពាកជាយសុំសៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី� ៍យៅក្នុង ឯកសារព័្៌រាៃដែនាំអ្កយបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក ។

ឬ
ចូេយៅកាៃ ់vote.ca.gov យ�ើ�បំយពញពាកជាយសុំសៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍

 រលបៀបល�ញើសនឹឹក់ល�ោ�តល�ះតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ៍របស់អ្នក់មក់វិញ
បនា្ជាប់ពីយធវើការយតជើសយរ�សយៅយេើសៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់យបាះតាមនតបសែី�៍រួចយ�ើ� ចូរដាក់វាក្នុងយតសាមសំបុត្ ដដេការិយេ័�
យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្កផ្ដ្េ់ឲជាយ យ�ើ�បិ្វាឲជាយជិ្ ។ សះីលញះ យេើយតសាមសំបុត្ត្ង់កដៃលៃងដដេយគកំែ្ ់។ អ្ករាៃជយតមើស
យតចើៃសតរាប់យផ្ដ្ើសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កមកវិញ ។

យដើមជាបីយធវើឲជាយតបាកដថា សៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កមកដេ់តាមកាេកំែ្់ សូមយផ្ដ្ើវាត្�ប់មកវិញ ៖

តាមនតបសែី�—៍ត្រូវដ្រាៃតតានតបសែី�៍ត្ឹមន្ងៃ ឬមុៃថ្ងៃ�ៃ 3 មីនា យ�ើ�ការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក
ទទួេបាៃ មិៃឲជាយ�ួសពីថ្ងៃ�ៃ 6 មីនា ។ មិនតត្រឹមូវឲ�យបិទីខែតមលទី!

យដា�ផ្ជាេ់ — ដាក់យៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក មែឌេយបាះយ្នជា្�មួ� ឬកដៃលៃងយបាះយ្នជា្ក្នុងរដ្ឋ 
California ឬទីតាំង�ិបយ្នជា្�មួ� មុៃការយបាះយ្នជា្បិទយៅយរា៉ជាង 8:00 លា្ជាច 3 មីនា ។

ចជាបាប់រដ្ឋ ផ្ដ្េ់យសរ�ភាពដេ់អ្កយបាះយ្នជា្ក្នុងការឲជាយៃរ�រានជាក ់ដដេពួកយគយតជើសយរ�ស តបគេ់សៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់យបាះ
តាមនតបសែី�៍របស់ពួកយគ ។ ប៉ុដៃ ្យ�ើងសូមដែនាំឲជាយយលាកអ្កសុីយញ៉តបគេ់សៃលៃឹកយ្នជា្ដដេបាៃគូសយ�ើ�របស់
អ្ក យៅអ្ក�ដដេអ្កទុកចិ្្ប៉ុយ�ណជាះ ។ យ�ើ�មិៃត្រូវតបគេ់សៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍របស់អ្កឲជាយយសាះ 
យបើសិៃអ្កមិៃបាៃបិទ យ�ើ�សុីយញ៉យៅយេើែ្ងនៃយតសាមសំបុត្ ដដេយផ្ដ្ើត្�ប់មកការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក ។

យបើយទាះជាអ្កបាៃទទួេសៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី� ៍ៃិងយតសាមសំបុត្ អ្កយៅដ្អាចយបាះយ្នជា្យដា�ផ្ជាេ់ 
យៅតាមសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ យៅន្ងៃយបាះយ្នជា្ ។ សូម�កសៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍យៅកាៃ់សា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ 
យ�ើ�តបគេ់វាយៅឲជាយមនៃ្ីយបាះយ្នជា្ យដើមជាបីប្ចូរ�កសៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់យបាះយៅសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ ។ យបើសិៃអ្កមិៃរាៃសៃលៃឹកយ្នជា្
យបាះតាមនតបសែី� ៍ៃិងយតសាមសំបុត្ អ្កត្រូវយបាះយ្នជា្ យដា�យតបើសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ ្។ យៃះយដើមជាបីយធវើឲជាយតបាកដថាអ្កមិៃ
ទាៃ់បាៃយបាះយ្នជា្យទ ។ (សូមយមើេទំព័រ 27 នៃឯកសារដែនាំយៃះ សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថមអំពីសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ ្។)

 សនឹឹក់ល�ោ�ត�នខែតមខែដលិ�នបង់មះន
‘អ្់ដ្ម អ្់បញាជា’—យតសាមសំបុត្ទាំងអស់សតរាប់យផ្ដ្ើសៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី� ៍ក្នុងរដ្ឋ California ឥ�ចូវយៃះរាៃ
ដ្មដដេបាៃបង់មុៃ យដើមជាបីធានាថា ការយបាះយ្នជា្យធវើយ�ើងយដា�ឥ្គិ្ន្លៃ យ�ើ�ង្ហា�តសួេសតរាប់តគប់អ្កយបាះយ្នជា្
ទាំងអស់យៅរដ្ឋ California ។ បនា្ជាប់ពីអ្កបាៃបំយពញសៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍របស់អ្ករួចយ�ើ� សូមដាក់វាក្នុងយតសាម
សំបុត្សតរាប់យផ្ដ្ើត្�ប់មកវិញ បិទយតសាមសំបុត្ យ�ើ�សុីយញ៉យៅយេើបនា្ជា្់ដដេយគកំែ្ ់យ�ើ�ដាក់វាយៅក្នុងតបអប់សំបុត្ ។

http://voterschoice.sos.ca.gov
http://vote.ca.gov
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 �ំនួយសត្រឹ�ប់អ្នក់ល�ះល�ោ�តខែដលិ�នពិការភាព
រដ្ឋ California យប្ជា្ជាឲជាយបាៃក្នុងការធានាអ្កយបាះយ្នជា្តគប់គានជា អាចយបាះសៃលៃឹកយ្នជា្របស់ពួកយគយដា�សរា្ជា្់ 
ៃិងយដា�ឯករាជជាយ ។ 

សតរាប់ព័្៌រាៃេម្ិ្បដៃ្ថមអំពីជំៃួ�អវីែលៃះ ដដេតសុករបស់អ្កផ្ដ្េ់ឲជាយដេ់អ្កយបាះយ្នជា្ដដេរាៃពិការភាព សូមដ�ក
យមើេឯកសារព័្៌រាៃដែនាំអ្កយបាះយ្នជា្ ក្នុងតសុករបស់អ្ក ឬទាក់ទងមកតសុករបស់អ្ក ។ ព័្៌រាៃទំនាក់ទំៃងតបចាំតសុក 
រាៃយៅយេើទំព័រ 35 នៃឯកសារដែនាំយៃះ ។ 

 ការល�ះល�ោ�តល�ស្ថាា�នីយ៍ល�ះល�ោ�ត ឬម�ឌលិល�ះល�ោ�ត
យបើសិៃអ្កត្រូវការជំៃួ�ក្នុងការគូសសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្ក អ្កអាចយតជើសយរ�សមៃុសជាសរ�ូ្ដេ់យៅពីរនាក់ យដើមជាបីជួ�អ្ក ។ 
បុគ្គេយៃះ អាចជា ៖

• ៃិយយជករបស់អ្ក ឬៃរ�រានជាក ់ដដេបយតមើការង្ហារជាមួ�

• យមដឹកនាំស�ជីពរបស់អ្ក ឬៃរ�រានជាក ់ដដេបយតមើការក្នុងស�ជីពរបស់អ្ក

ការយបាះយ្នជា្យៅដគមផ្ដលៃចូវ អៃុញាជា្ឲជាយអ្កច្យៅជិ្បំផ្ដុ្ជាប់ៃឹងកដៃលៃងយបាះយ្នជា្ ។ មនៃ្ីយបាះយ្នជា្ ៃឹង�កឲជាយអ្ក
ៃូវបញូីយ្មជាះឲជាយសុីយញ៉ សៃលៃឹកយ្នជា្ ៃិងសរា្ជារៈយបាះយ្នជា្ដនទយទៀ្ ដដេអ្កអាចត្រូវការ មិៃថាអ្កស្ថិ្យៅដគមផ្ដលៃចូវ 
ឬក្នុងឡាៃយនាះយទ ។ ទាក់ទងយៅការិយេេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក យដើមជាបីដ�កយមើេថាយ្ើរាៃយរៀបចំការយបាះយ្នជា្
យៅដគមផ្ដលៃចូវ យៅសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ ឬមែឌេយបាះយ្នជា្ឬអ្ ់។ 

តគប់សា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ ៃិងមែឌេយបាះយ្នជា្ ្តមរូវឲជាយរាៃផ្ដលៃចូវសតមរួេសតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្ដដេរាៃពិការភាព 
យ�ើ�ៃិងរា៉ជាសុីៃសតមរួេការយបាះយ្នជា្ ។

ម�ឌលិល�ះល�ោ�ត រាៃសតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្ ដដេរស់យៅក្នុងតសុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, 
Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa 
Clara ៃិងតសុក Tuolumne ។ សូមយមើេទំព័រ 28 សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថមអំពីចជាបាប់ស្ីពីជយតមើសរបស់អ្កយបាះយ្នជា្ 
ៃិងមែឌេយបាះយ្នជា្ ។

 ការល�ះល�ោ�តល�តាមលគូហ័�្�ន
តបព័ៃិយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍សតមរួេពីចរា្ជា� (RAVBM) ផ្ដ្េ់ឲជាយៃូវជយតមើសសតមរួេសតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្ដដេរាៃពិ
ការភាព ឲជាយទទួេបាៃសៃលៃឹកយ្នជា្យៅយគ�ដា្ជាៃ យ�ើ�គូសយតជើសយរ�សយដា�ឯករាជជាយ ៃិងយដា�សរា្ជា្់ មុៃយផ្ដ្ើត្�ប់មកមនៃ្ី
យបាះយ្នជា្វិញ ។ ទាក់ទងមកមនៃី្យបាះយ្នជា្តបចាំតសុកសតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថម ។

 ឯក់ស្ថារព័ត៌�នខែ�នាំសត្រឹ�ប់អ្នក់ល�ះល�ោ�តជាទីត្រឹមង់អូឌីយះូ និងល�ះពះម្ធំៗ
ឯកសារដែនាំយៃះ រាៃជាទតមង់អូឌី�៉ ូៃិងយបាះពុម្ធំៗ ។ ឯកសារដែនាំយៃះ ផ្ដ្េ់ជូៃយដា�ឥ្គិ្ន្លៃ ជាភាសាអង់យគលៃស 
ចិៃ �ុីៃឌ ីជប៉ុៃ ដែីរ កូយរេ យអសជាបា៉ជាញ តាកា�នុក ន្ ៃិងយវៀ្�ម ។ 

យដើមជាបីកុំម៉ង ់៖

ទូរស័ព្ទមកយេែទូរស័ព្ទទាៃ់យ�្ការែ៍សតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្ ឥ្គិ្ន្លៃរបស់រដ្ឋយេខាធិការ តាមយេែ (800) 
345-VOTE (8683)

សូមចូេយៅយមើេ vote.ca.gov

ទាញ�កទតមង់អូឌី�៉ ូMP3 តាមអាស�ដា្ជាៃ voterguide.sos.ca.gov/en/audio

http://vote.ca.gov
http://voterguide.sos.ca.gov/en/audio
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 សំ�ួរខែដលិលគូសួរញឹក់ញាប់
 លតើលគូចះះល�ា�ះខិញ�ំលដើម�បីល�ះល�ោ�តឬ?
យដើមជាបីរាៃសិទិិចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្យៅរដ្ឋ California អ្កត្រូវដ្ ៖

• រាៃសញ្ជា្ិអាយមរិក ៃិងជាពេរដ្ឋ California 

• រាៃអា�ុចាប់ពី 18 ្នជាំយ�ើង គិ្ត្ឹមន្ងៃយបាះយ្នជា្

• មិៃកំពុងជាប់ពៃិនាគាររដ្ឋ ឬរដ្ឋស�ព័ៃ ិឬទទួេបាៃការយដាះដេងយដា�រាៃេក្ខែែឌមុៃ យដា�ត្រូវបាៃកា្់ឲជាយជាប់យទាសពីបទឧតកិដ្ឋ 
ៃិង

• មិៃត្រូវបាៃ្ុលាការរកយ�ើញថារាៃសាមជារ្ីមិៃតគប់តគាៃ់យដើមជាបីយបាះយ្នជា្ ។

យដើមជាបីពិៃិ្ជាយយមើេសា្ជាៃភាពចុះយ្មជាះរបស់អ្កយបាះយ្នជា្ សូមចូេយៅយមើេ voterstatus.sos.ca.gov។

 ចះះលបើខិញ�ំលភឹចល�ចះះល�ា�ះល�ះល�ោ�ត ឬលធែើបច្�ប�បន្នភាពការចះះល�ា�ះរបស់ខិញ�?ំ
គាមជាៃបញាជា! ចជាបាប់្ី ីអៃុញាជា្ឲជាយអ្កយៅចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ យ�ើ�យបាះយ្នជា្បាៃដេ់យរា៉ជាង 8:00 លា្ជាច យៅន្ងៃយបាះយ្នជា្ យៅការិយេ័�យបាះ
យ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក ឬយៅមែឌេ ឬសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្�មួ�ក្នុងតសុករបស់អ្ក ។ យគយ�ដំយែើរការយៃះថា ការចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្
យដា�រាៃេក្ខែែឌ (CVR) យ�ើ�ដដេយគៃិយ�ជាទូយៅថា ចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្យៅន្ងៃដ្មួ� ។ 

ខាងយតកាមយៃះ គឺជារយបៀបដំយែើរការ ៖

1. យៅកាៃ់ការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក មែឌេយបាះយ្នជា្ ឬសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្មួ�យៅក្នុងតសុករបស់អ្ក ដដេយគអាចរកបាៃ
យៅក្នុងឯកសារព័្៌រាៃដែនាំអ្កយបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក ឬយៅយមើេ vote.ca.gov។

2. បំយពញប័ែណចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្ ។

3. គូសសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កយៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក មែឌេយបាះយ្នជា្ ឬសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ ។

4. យពេដដេមនៃ្ីយបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក ដំយែើរការការចុះយ្មជាះរបស់អ្ក យ�ើ�សយតមចថាអ្ករាៃសិទិិចូេរួម អ្កៃឹងត្រូវបាៃយគចុះ
យ្មជាះយបាះយ្នជា្ យ�ើ�សៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្ក ៃឹងត្រូវបាៃយគរាប ់។

5. ពិៃិ្ជាយយមើេថាយ្ើសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កត្រូវបាៃយគរាប ់យដា�ចូេយៅយមើេ voterstatus.sos.ca.gov ។ ការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុក 
រាៃរ�ៈយពេដេ់យៅ 60 ន្ងៃ យតកា�ន្ងៃយបាះយ្នជា្ យដើមជាបីផ្ដ្េ់ជូៃព័្៌រាៃយៃះ ។

 លតើខិញ�ំអាចខែសែងយលិ់ពីលបក់ខ�ន និងសំល�ើល���ងៗល�ក់ខែនឹងណា?
សូមពិៃិ្ជាយយមើេឯកសារព័្៌រាៃដែនាំអ្កយបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក សតរាប់ព័្៌រាៃអំពីយបក្ខជៃឈរយ្មជាះតបចាំមូេដា្ជាៃ 
ៃិងវិធាៃការយផ្ដជាសងៗ ។ យៅទំព័រទ ី10 នៃឯកសារដែនាំយៃះ អ្កៃឹងយ�ើញព័្៌រាៃអំពីសំយែើយពញរដ្ឋ ។

កតមិ្ចំ��យេើ�ុទិនាការសី័តគចិ្្របស់រដ្ឋ California មិៃអៃុវ្្យៅយេើយបក្ខជៃសតរាប់អែ្្ិស�ព័ៃិយ�ើ� រាប់ទាំង តបធានាធិប្ ី
តពឹទិសភាស�រដ្ឋអាយមរិក ៃិងសភា្ំ�ងរានស្ស�រដ្ឋអាយមរិក ។ យបក្ខជៃ្ំ�ងរានស្ស�រដ្ឋអាយមរិកទាំងអស ់អាចជាវកដៃលៃងសតរាប់ចុះ
ផ្ដជាសា�យសចក្ីដ្លៃងការែ៍របស់យបក្ខជៃយៅក្នុងឯកសារព័្៌រាៃដែនាំអ្កយបាះយ្នជា្តបចាំតសុក ។ ប៉ុដៃ្យបក្ខជៃែលៃះ យតជើសយរ�សមិៃជាវកដៃលៃង
សតរាប់ចុះផ្ដជាសា�យសចក្ីដ្លៃងការែ៍មួ�យនាះយទ ។

យបក្ខជៃដដេឈរយ្មជាះសភា ៃិងតពឹទិសភារដ្ឋ អាចជាវកដៃលៃងសតរាប់ចុះផ្ដជាសា�យសចក្ីដ្លៃងការែ៍របស់យបក្ខជៃ ក្នុងឯកសារព័្៌រាៃ
ដែនាំអ្កយបាះយ្នជា្តបចាំតសុកនានា យបើសិៃពួកយគ�េ់តពមរកជាសាការចំ��សតរាប់យធវើ�ុទិនាការឲជាយស្ថិ្យតកាមចំៃួៃកំែ្់មួ� ។ 
យបក្ខជៃឈរយ្មជាះតពឹទិសភារដ្ឋ រាៃែ្ទង់ចំ��មិៃយេើសព ី930,000 ដុលាាជារ ក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋម ។ យបក្ខជៃឈរយ្មជាះសភារដ្ឋ 
រាៃែ្ទង់ចំ��មិៃយេើសព ី620,000 ដុលាាជារ យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋម ។

យដើមជាបីដសវងរកយសចក្ីដ្លៃងការែ៍ពីយបក្ខជៃឈរយ្មជាះតបធានាធិប្ ីសូមចូេយៅយមើេវិបសា�្៍របស់រដ្ឋយេខាធិការដដេរាៃអាស�ដា្ជាៃ 
vote.ca.gov។

យដើមជាបីដសវងរកវិភាគទាៃចូេរួម�ុទិនាការសតរាប់យបក្ខជៃឈរយ្មជាះតបចាំមូេដា្ជាៃ ៃិងរដ្ឋ សូមចូេយៅយមើេវិបសា�្៍របស់រដ្ឋយេខាធិការ 
ដដេរាៃអាស�ដា្ជាៃ powersearch.sos.ca.gov ។

យដើមជាបីដសវងរកវិភាគទាៃចូេរួម�ុទិនាការសតរាប់យបក្ខជៃឈរយ្មជាះជាតបធានាធិប្ី ៃិងសភា សូមចូេយៅយមើេវិបសា�្៍របស់ គែៈកមីការ

យរៀបចំការយបាះយ្នជា្ស�ព័ៃិ ដដេរាៃអាស�ដា្ជាៃ www.fec.gov។

http://voterstatus.sos.ca.gov
http://voterstatus.sos.ca.gov
http://vote.ca.gov
http://powersearch.sos.ca.gov
https://www.fec.gov/
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យៅយេើវិបសា�្៍របស់រដ្ឋយេខាធិការ អ្កក៏អាច ៖

• ដសវងរកវិភាគទាៃចូេរួម�ុទិនាការ ៃិងសកមីភាពបញ្នុះបញ្ចូេ

• យមើេឯកសារដែនាំអ្កយបាះយ្នជា្យៃះជាភាសាយផ្ដជាសងយទៀ្ 

• ដ�កយមើេសា្ជាៃភាពចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ ៃិងព័្៌រាៃអំពីការចុះយ្មជាះ 

• ដសវងរកសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្របស់អ្ក ឬមែឌេយបាះយ្នជា្មួ� យៅន្ងៃយបាះយ្នជា្

• យស្ើសុំព័្៌រាៃអំពីសៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍

• អាៃព័្៌រាៃរាៃសារតបយយជៃ ៍សតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្យេើកដំបូង

• យមើេេទិផ្ដេយបាះយ្នជា្ផ្ដជាសា�បៃ្ផ្ជាេ់ យតកា�ការយបាះយ្នជា្បិទ យៅន្ងៃយបាះយ្នជា្ 

• សិកជាសាដសវង�េ់អំពីការដកេម្យេើការយបាះយ្នជា្ដ៏គួរឲជាយរំយភើបចិ្្ យៅក្នុងតសុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, 
Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara ៃិងតសុក 

Tuolumne 

លតើខិញ�ំល�ះល�ោ�តល�ឯណា?
តគប់តសុក រាៃសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ ឬមែឌេយបាះយ្នជា្យតចើៃយបើកដំយែើរយៅន្ងៃយបាះយ្នជា្ ។ តសុកជាយតចើៃក៏រាៃទីកដៃលៃងយបាះយ្នជា្យដា�ផ្ជាេ់  
ៃិងកដៃលៃងយបាះយ្នជា្មុៃកាេកំែ្់ផ្ដងដដរ ។ យដើមជាបីដសវងរកជយតមើសនានាក្នុងតសុករបស់អ្ក សូមចូេយៅយមើេ  
vote.ca.gov ឬដ�កឯកសារព័្៌រាៃដែនាំអ្កយបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក ។ 

អ្កក៏អាចទូរស័ព្ទយៅយេែទូរស័ព្ទទាៃ់យ�្ុការែ៍សតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្ ឥ្គិ្ន្លៃរបស់រដ្ឋយេខាធិការ តាមយេែ  
(800) 345-VOTE (8683) ។

អ្កក៏អាចសរយសរសារជាអកជាសរ Vote យផ្ដ្ើយៅ GOVOTE (468683) យដើមជាបីដសវងរកទីតាំងនៃសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្របស់អ្ក ។

យបើសិៃអ្ករស់យៅក្នុងតសុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, 
Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara ឬ Tuolumne អ្កអាចយបាះយ្នជា្ក្នុងមែឌេយបាះយ្នជា្�មួ�ក៏បាៃក្នុ

ងតសុករបស់អ្ក ។ សូមចូេយៅយមើេ voterschoice.sos.ca.gov ឬយមើេទំព័រ 28 នៃឯកសារដែនាំយៃះ សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថម ។

លតើខិញ�ំល�ះល�ោ�តតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ៍ល�យរលបៀបណា?
អ្កយបាះយ្នជា្ដដេបាៃចុះយ្មជាះ អាចយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍ ។ អ្កត្រូវដ្យស្ើសុំសៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍ ពីការិយេ័�យបាះយ្នជា្
តបចាំតសុករបស់អ្ក យ៉ជាង្ិចរ�ៈយពេ 7 ន្ងៃមុៃការយបាះយ្នជា្ ។ សូមយមើេទំព័រ 35 សតរាប់ព័្៌រាៃទំនាក់ទំៃងរបស់តសុក
អ្ក ។ អ្កក៏អាចចុះយ្មជាះជាអ្កយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍អចិននៃ្�៍បាៃផ្ដងដដរ យ�ើ�សៃលៃឹកយ្នជា្ ៃឹងត្រូវយគយផ្ដ្ើយដា�សវ័�តបវ្្ិមកឲជាយអ្ក 
មុៃការយបាះយ្នជា្ម្ងៗ ។

យបើសិៃអ្ករស់យៅក្នុងតសុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, 
Sacramento, San Mateo, Santa Clara ឬតសុក Tuolumne សៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់យបាះតាមនតបសែី�៍ ៃឹងត្រូវយគយផ្ដ្ើយៅអ្កយដា�សវ័�

តបវ្្ ិ។ សូមចូេយៅយមើេ voterschoice.sos.ca.gov ឬយមើេទំព័រ 28 នៃឯកសារដែនាំយៃះ សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថម ។

លតើខែតម�នតថ្ងៃមឹបះះនាា�នសត្រឹ�ប់ការល�ះល�ោ�តតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ?៍
គាមជាៃដ្ម គាមជាៃបញាជា! ដ្មសតរាប់យតសាមសំបុត្សតរាប់ការយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍ ត្រូវបាៃតសុកបង់មុៃរួចយ�ើ� ៃិងឥ្គិ្តបាក់សតរាប់

អ្កយបាះយ្នជា្ទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋ California ។

សំ�ួរខែដលិលគូសួរញឹក់ញាប់ ្

http://vote.ca.gov
http://voterschoice.sos.ca.gov
http://voterschoice.sos.ca.gov
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លតើខិញ�ំអាចល�ញើសនឹឹក់ល�ោ�តល�ះតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ៍ត្រឹតឡំប់ល�វិញល�យរលបៀបណា?
បនា្ជាប់ពីយធវើការយតជើសយរ�សយៅយេើសៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់យបាះតាមនតបសែី�៍រួចយ�ើ� ចូរដាក់វាក្នុងយតសាមសំបុត្ ដដេការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំ
តសុករបស់អ្កផ្ដ្េ់ឲជាយ យ�ើ�បិ្វាឲជាយជិ្ ។ សុីយញ៉យេើយតសាមសំបុត្ត្ង់កដៃលៃងដដេយគកំែ្ ់។ អ្ករាៃជយតមើសយតចើៃសតរាប់យផ្ដ្ើសៃលៃឹកយ្នជា្
របស់អ្កមកវិញ ។

យដើមជាបីយធវើឲជាយតបាកដថា សៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កមកដេ់តាមកាេកំែ្ ់សូមយផ្ដ្ើវាត្�ប់មកវិញ ៖

• តាមនតបសែី�៍—ត្រូវដ្រាៃតតានតបសែី�៍ត្ឹមន្ងៃ ឬមុៃន្ងៃ 3 មីនា យ�ើ�ការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្កទទួេបាៃ 
មិៃឲជាយ�ួសពីន្ងៃ 6 មីនា ។ មិៃ្តមរូវឲជាយបិទដ្មយទ!

• យដា�ផ្ជាេ់ —ដាក់យៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក មែឌេយបាះយ្នជា្�មួ� ឬកដៃលៃងយបាះយ្នជា្ក្នុងរដ្ឋ California 
ឬទីតាំង�ិបយ្នជា្�មួ� មុៃការយបាះយ្នជា្បិទយៅយរា៉ជាង 8:00 លា្ជាច ន្ងៃ 3 មីនា ។

• ចជាបាប់រដ្ឋ ផ្ដ្េ់យសរ�ភាពដេ់អ្កយបាះយ្នជា្ក្នុងការឲជាយៃរ�រានជាក់ ដដេពួកយគយតជើសយរ�ស តបគេ់សៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់យបាះមនតបសែី�៍របស់
ពួកយគ ។ ប៉ុដៃ ្យ�ើងសូមដែនាំឲជាយយលាកអ្កសុីយញ៉តបគេ់សៃលៃឹកយ្នជា្ដដេបាៃគូសយ�ើ�របស់អ្ក យៅអ្ក�ដដេអ្កទុកចិ្្ប៉ុយ�ណជាះ ។  
មិៃត្រូវតបគេ់សៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍របស់អ្កឲជាយយសាះ យបើសិៃអ្កមិៃបាៃបិទ យ�ើ�សុីយញ៉យៅយេើែ្ងនៃយតសាមសំបុត្ ដដេយផ្ដ្ើ
ត្�ប់មកការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្កក ។

លបើសិនខិញ�ំចះះល�ា�ះល�ះល�ោ�តតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ៍លហ័ើយ លតើខិញ�ំល�ខែតអាចល�ល�ះល�ោ�តល�យ
ផ្�លិ់�នលទី?
យបើយទាះជាអ្កបាៃចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍យ�ើ�ក៏យដា� អ្កយៅដ្អាចយបាះយ្នជា្យដា�ផ្ជាេ់ យៅតាមសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្របស់អ្ក 
យៅន្ងៃយបាះយ្នជា្ ។ សូម�កសៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍យៅកាៃ់សា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ យ�ើ�តបគេ់វាយៅឲជាយមនៃ្ីយបាះយ្នជា្ យដើមជាបីប្ចូរ�ក
សៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់យបាះយៅសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ ។ យបើសិៃអ្កមិៃរាៃសៃលៃឹកយ ន្ជា្យបាះតាមនតបសែី�៍ ៃិងយតសាមសំបុត្ អ្កត្រូវយបាះយ្នជា្ 
យដា�យតបើសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្ ។ យៃះយដើមជាបីយធវើឲជាយតបាកដថាអ្កមិៃទាៃ់បាៃយបាះយ្នជា្យទ ។ (សូមយមើេទំព័រ 27 នៃឯកសារដែនាំយៃះ  
សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថមអំពីសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ ្។) 

លតើអ្នក់ល�ះល�ោ�តខែដលិ�នពិការភាពអាចល�ះល�ោ�តតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ៍�នលទី?
មនៃ្ីយបាះយ្នជា្តបចាំតសុកទាំងអស់ ត្រូវបាៃយគ្តមរូវឲជាយផ្ដ្េ់ៃូវជយតមើសសតមរួេមួ� យ�ថា តបព័ៃិយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍សតមរួេពី
ចរា្ជា� (RAVBM) ។ RAVBM អៃុញាជា្ឲជាយអ្កយបាះយ្នជា្ដដេរាៃពិការភាពអាចទទួេបាៃសៃលៃឹកយ្នជា្របស់ពួកយគ យៅយគ�ដា្ជាៃ 
យ�ើ�គូសយដា�ឯករាជជាយ ៃិងសរា្ជា្ ់មុៃយផ្ដ្ើត្�ប់មកមនៃ្ីយបាះយ្នជា្វិញ ។ សូមទាក់ទងមកមនៃ្ីយបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក 
យដើមជាបីដ�កយមើេថាយ្ើជយតមើសយៃះ រាៃផ្ដ្េ់ជូៃក៏អ្់យៅក្នុងតសុករបស់អ្ក ។

លតើខិញ�ំដឹងថាត្រឹសះក់�នទីទីួលិសនឹឹក់ល�ោ�តល�ះតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ៍របស់ខិញ�ំល�យរលបៀបណា?
ពិៃិ្ជាយយមើេថាយ្ើសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កត្រូវបាៃយគរាប ់យដា�ចូេយៅយមើេ voterstatus.sos.ca.gov ។ ការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុក 
រាៃរ�ៈយពេដេ់យៅ 60 ន្ងៃ យតកា�ន្ងៃយបាះយ្នជា្ យដើមជាបីផ្ដ្េ់ជូៃព័្៌រាៃយៃះ ។

ការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុកែលៃះ បាៃចុះយ្មជាះយស្ើសុំកមីវិធី្ីីរបស់រដ្ឋយេខាធិការ យដើមជាបីតាមដាៃយមើេពីសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កដដេយបាះតាម
នតបសែី�៍ ។ សូមចូេយៅយមើេ vote.ca.gov យដើមជាបីដឹងពីរយបៀបតាមយមើេសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្ក ។

លតើខិញ�ំអាចសះំសត្រឹ�ក់ពីការង្គារលដើម�បីល�ល�ះល�ោ�ត�នលទី?
ៃិយយជិ្ទាំងអស់រាៃសិទិិទទួេបាៃយពេសតរាករាៃតបាក់ឈ្ជួេសតរាប់យគាេបំែងយបាះយ្នជា្ យបើសិៃពួកយគមិៃរាៃយពេយវលាតគប់តគាៃ់
យៅយតរៅយរា៉ជាងយធវើការ យដើមជាបីយៅចូេរួមយបាះយ្នជា្ ។

យគអាចទុកយពេយវលាយតចើៃតាមដដេពួកយគត្រូវការ យដើមជាបីយៅយបាះយ្នជា្ ប៉ុដៃ្យគទូទា្់តបាក់ឈ្ជួេត្ឹមដ្ពីរយរា៉ជាងប៉ុយ�ណជាះ ។ ៃិយយជក  
អាច្តមរូវឲជាយៃិយយជិ្ជូៃដំែឹងជាមុៃថាពួកយគត្រូវការយរា៉ជាងសតរាកបដៃ្ថមយដើមជាបីយៅយបាះយ្នជា្ ។ ៃិយយជក 
អាច្តមរូវឲជាយយតបើយរា៉ជាងសតរាកយៅយដើម ឬយតកា�យវៃយធវើការរបស់ៃិយយជិ្ ។

យបើសិៃអ្ករាៃសំែួរ សូមយ�យៅយេែទូរស័ព្ទទាៃ់យ�្ុការែ៍សតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្ ឥ្គិ្ន្លៃរបស់រដ្ឋយេខាធិការ តាមយេែ  
(800) 345-VOTE (8683) ។

សំ�ួរខែដលិលគូសួរញឹក់ញាប់ ្

http://voterstatus.sos.ca.gov
http://vote.ca.gov
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លតើខិញ�ំត្រឹតូវបង្គា្�ញអតីសញ្ជាា��ប័�ណលដើម�បីល�ះល�ោ�តឬ?
ករែីភាគយតចើៃ អ្កយបាះយ្នជា្ក្នុងរដ្ឋ California មិៃចាំបាច់បង្ហាាជាញអ្្សញាជាែមុៃយពេពួកយគយបាះយ្នជា្យទ ។ 

អ្កអាចបង្ហាាជាញទតមង់មួ�នៃអ្្សញាជាែ យៅសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ យបើសិៃអ្កយៅយបាះយ្នជា្យេើកដំបូង យតកា�ចុះយ្មជាះតាមនតបសែី�៍ 
ឬតាមអៃឡាញ យ�ើ�អ្កមិៃបាៃផ្ដ្េ់ឯកសារខាងយតកាម យៅយេើពាកជាយចុះយ្មជាះរបស់អ្ក ៖

• ប័ែណយបើកបរយចញយដា�រដ្ឋ ឬយេែអ្្សញាជាែប័ែណ ឬ 

• យេែបួៃែ្ទង់ចុងយតកា�នៃប័ែណរបបសៃ្ិសុែសង្គមរបស់អ្ក 

ខាងយតកាមយៃះ គឺជាតបយភទឯកសារកំែ្់អ្្សញាជាែដដេយគទទួេ�ក យយងតាមចជាបាប់រដ្ឋ ៃិងរដ្ឋស�ព័ៃ ិ៖

• ប័ែណយបើកបរ ឬអ្្សញាជាែប័ែណយចញយដា�រដ្ឋ

• េិែិ្�លៃងដដៃ

• អ្្សញាជាែប័ែណសរា្ជាេ់បុគ្គេិក

• អ្្សញាជាែប័ែណយយធា

• អ្្សញាជាែប័ែណសិសជាស

• អ្្សញាជាែប័ែណកលៃឹបសុែភាព

• អ្្សញាជាែប័ែណគយតរាងធានារា៉ជាប់រង

• កា្ឥែទាៃ ឬកា្ឥែពៃិ

សតរាប់បញូីយពញយេញ សូមយមើេ “្តមរូវការអ្្សញាជាែនៃសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្” អាស�ដា្ជាៃ sos.ca.gov/elections/hava-id-
standards ។

លតើខិញ�ំអាច�ួយអែី�ន?
ចូេរួមជា មនៃ្ីយបាះយ្នជា្! ទទួេបាៃបទពិយសាធៃ៍ផ្ជាេ ់យ�ើ�ចូេរួមក្នុង្ួនាទីដ៏សំខាៃ់បំផ្ដុ្ ៃិងដ្មួ�គ្់នៃតបជាធិបយ្�ជាយរបស់យ�ើង 
គឺការយបាះយ្នជា្! 

យដើមជាបីចូេបយតមើជាមនៃ្ីយបាះយ្នជា្ អ្កត្រូវដ្ ៖

• រាៃសញ្ជា្ិអាយមរិកាំង ឬជាពេរដ្ឋតសបចជាបាប ់ៃិងអចិននៃ្� ៍ឬ

• ជាសិសជាសវិទជាយាេ័�ដដេរាៃសិទិិចូេរួម

មនៃ្ីយបាះយ្នជា្ ៖

• យរៀបច ំៃិងបិទសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្

• ជួ�អ្កយបាះយ្នជា្ឲជាយ�េ់ពីសិទិិរបស់ពួកយគ

• ការពារសៃលៃឹកយ្នជា្ ៃិងសរា្ជារៈយបាះយ្នជា្

• រកតបាក់បដៃ្ថម (ចំៃួៃែុសគានជាយៅតាមតសុក)

• ចូេរួមក្នុងស�គមៃ ៍យ�ើ�ជួបជាមួ�ៃឹងអ្កជិ្ខាងរបស់ពួកយគ 

យដើមជាបីបយតមើជាមនៃ្ីយបាះយ្នជា្យចញពីសិសជាសវិទជាយាេ័� សិសជាសត្រូវ ៖

• រាៃសញ្ជា្ិអាយមរិកាំង ឬពេរដ្ឋតសបចជាបាប ់ៃិងអចិននៃ្�៍

• រាៃអា�ុយ៉ជាង្ិច 16 ្នជាំ គិ្ត្ឹមន្ងៃយបាះយ្នជា្

• ចូេយរៀៃវិទជាយាេ័�រដ្ឋ ឬឯកជៃ

• រាៃពិៃ្ទនុមធជាយមភាគទាបបំផ្ដុ្ 2.5

• រាៃការអៃុញាជា្ពីឪពុករាតជា� ៃិងសាលារបស់ពួកយគ

• ចូេរួមវគ្គបែ្តះប�ះជាេ

សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថមអំពីការកាាជា�ជាមនៃ្ីយបាះយ្នជា្ សូមទាក់ទងយៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក (សូមយមើេ ទំព័រ 35 
នៃឯកសារដែនាំយៃះ) ទូរស័ព្ទយៅយេែរបស់រដ្ឋយេខាធិការនៃរដ្ឋ California ដដេរាៃយេែ (800) 345-VOTE (8683) ឬចូេយៅយមើេ 
vote.ca.gov ។

សំ�ួរខែដលិលគូសួរញឹក់ញាប់ ្

https://www.sos.ca.gov/elections/hava-id-standards/
https://www.sos.ca.gov/elections/hava-id-standards/
http://vote.ca.gov 
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 ការិ�លិ័យល�ះល�ោ�តត្រឹបចាំំត្រឹសះក់
ត្រឹសះក់ Alameda
(510) 272-6933
www.acvote.org

ត្រឹសះក់ Alpine
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov/

ត្រឹសះក់ Amador
(209) 223-6465
www.amadorgov.org/government/elections

ត្រឹសះក់ Butte
(530) 538-7761 ឬ (800) 894-7761 
(ក្នុងតសុក Butte )
www.buttevotes.net

ត្រឹសះក់ Calaveras  
(209) 754-6376 ឬ (209) 754-6375
www.calaverasgov.us

ត្រឹសះក់ Colusa  
(530) 458-0500 ឬ (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections

ត្រឹសះក់ Contra Costa  
(925) 335-7800
www.contracostacore.us

ត្រឹសះក់ Del Norte  
(707) 465-0383 ឬ (707) 464-7216
www.co.del-norte.ca.us

ត្រឹសះក់ El Dorado  
(530) 621-7480 ឬ (800) 730-4322
www.edcgov.us/Elections

ត្រឹសះក់ Fresno  
(559) 600-8683
www.fresnovote.com

ត្រឹសះក់ Glenn  
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/dept/elections/
welcome

ត្រឹសះក់ Humboldt  
(707) 445-7481
www.humboldtgov.org/890/Elections-Voter-
Registration

ត្រឹសះក់ Imperial  
(442) 265-1060 ឬ (442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us/regvoters

ត្រឹសះក់ Inyo  
(760) 878-0224
http://elections.inyocounty.us/

ត្រឹសះក់ Kern  
(661) 868-3590
www.kernvote.com

ត្រឹសះក់ Kings  
(559) 852-4401
www.countyofkings.com

ត្រឹសះក់ Lake  
(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us/Government/Directory/
ROV.htm

ត្រឹសះក់ Lassen  
(530) 251-8217
http://www.lassencounty.org/dept/county-
clerk-recorder/elections

ត្រឹសះក់ Los Angeles  
(800) 815-2666
www.lavote.net

ត្រឹសះក់ San Luis Obispo  
(805) 781-5228 ឬ (805) 781-5080
www.slovote.com

ត្រឹសះក់ San Mateo  
(650) 312-5222
www.smcare.org

ត្រឹសះក់ Santa Barbara  
(805) 568-2200
www.sbcvote.com

ត្រឹសះក់ Santa Clara  
(408) 299-8683 ឬ (866) 430-8683
www.sccvote.org

ត្រឹសះក់ Santa Cruz  
(831) 454-2060
www.votescount.com

ត្រឹសះក់ Shasta  
(530) 225-5730 ឬ (888) 560-8683
www.elections.co.shasta.ca.us

ត្រឹសះក់ Sierra  
(530) 289-3295
http://www.sierracounty.ca.gov/214/
Elections

ត្រឹសះក់ Siskiyou  
(530) 842-8084 ឬ
(888) 854-2000 ext. 8084
www.sisqvotes.org

ត្រឹសះក់ Solano  
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections

ត្រឹសះក់ Sonoma  
(707) 565-6800
vote.sonoma-county.org

ត្រឹសះក់ Stanislaus  
(209) 525-5200
http://www.stanvote.com

ត្រឹសះក់ Sutter  
(530) 822-7122
www.suttercounty.org/elections

ត្រឹសះក់ Tehama  
(530) 527-8190
http://www.co.tehama.ca.us/gov-
departments/elections

ត្រឹសះក់ Trinity  
(530) 623-1220
https://www.trinitycounty.org/Elections

ត្រឹសះក់ Tulare  
(559) 624-7300
http://www.tularecoelections.org/elections/

ត្រឹសះក់ Tuolumne  
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections

ត្រឹសះក់ Ventura  
(805) 654-2664
https://recorder.countyofventura.org/
elections/

ត្រឹសះក់ Yolo  
(530) 666-8133
yoloelections.org

ត្រឹសះក់ Yuba  
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

ត្រឹសះក់ Madera
(559) 675-7720 ឬ (800) 435-0509
www.votemadera.com

ត្រឹសះក់ Marin
(415) 473-6456
marinvotes.org

ត្រឹសះក់ Mariposa
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org/87/Elections

ត្រឹសះក់ Mendocino
(707) 234-6819
www.mendocinocounty.org/government/
assessor-county-clerk-recorder-elections/
elections

ត្រឹសះក់ Merced
(209) 385-7541 ឬ (800) 561-0619
www.mercedelections.org

ត្រឹសះក់ Modoc
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us/departments/elections

ត្រឹសះក់ Mono 
(760) 932-5537 ឬ (760) 932-5530
monocounty.ca.gov/elections

ត្រឹសះក់ Monterey 
(831) 796-1499 ឬ (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us/

ត្រឹសះក់ Napa 
(707) 253-4321
www.countyofnapa.org

ត្រឹសះក់ Nevada 
(530) 265-1298
http://www.mynevadacounty.com/1847/
Elections-Voting

ត្រឹសះក់ Orange  
(714) 567-7600
www.ocvote.com

ត្រឹសះក់ Placer  
(530) 886-5650
www.placerelections.com

ត្រឹសះក់ Plumas  
(530) 283-6256 ឬ (844) 676-VOTE
https://www.plumascounty.us/142/
Elections-Division-Home

ត្រឹសះក់ Riverside  
(951) 486-7200
www.voteinfo.net

ត្រឹសះក់ Sacramento  
(916) 875-6451
www.elections.saccounty.net

ត្រឹសះក់ San Benito  
(831) 636-4016
sbcvote.us

ត្រឹសះក់ San Bernardino  
(909) 387-8300
www.sbcountyelections.com

ត្រឹសះក់ San Diego  
(858) 565-5800 ឬ (800) 696-0136
www.sdvote.com/

ត្រឹសះក់ San Francisco  
(415) 554-4375
sfelections.org

ត្រឹសះក់ San Joaquin  
(209) 468-2890 ឬ (209) 468-2885
www.sjcrov.org

http://www.acvote.org
http://www.alpinecountyca.gov/ 
http://www.amadorgov.org/government/election
http://www.buttevotes.net 
http://www.calaverasgov.us 
http://www.countyofcolusa.org/elections 
http://www.contracostacore.us
http://www.co.del-norte.ca.us
http://www.edcgov.us/Elections 
http://www.fresnovote.com 
http://www.countyofglenn.net/dept/elections/welcome 
http://www.countyofglenn.net/dept/elections/welcome 
http://www.humboldtgov.org/890/Elections-Voter-Registration 
http://www.humboldtgov.org/890/Elections-Voter-Registration 
http://www.co.imperial.ca.us/regvoters 
http://elections.inyocounty.us/ 
http://www.kernvote.com 
http://www.countyofkings.com 
http://www.co.lake.ca.us/Government/Directory/ROV.htm 
http://www.co.lake.ca.us/Government/Directory/ROV.htm 
http://www.lassencounty.org/dept/county-clerk-recorder/elections 
http://www.lassencounty.org/dept/county-clerk-recorder/elections 
http://www.lavote.net 
http://www.slovote.com 
http://www.smcare.org 
http://www.sbcvote.com
http://www.sccvote.org 
http://www.votescount.com 
http://www.elections.co.shasta.ca.us 
http://www.sierracounty.ca.gov/214/Elections 
http://www.sierracounty.ca.gov/214/Elections 
http://www.sisqvotes.org 
http://www.solanocounty.com/elections 
http://vote.sonoma-county.org 
http://www.stanvote.com 
http://www.suttercounty.org/elections 
http://www.co.tehama.ca.us/gov-departments/elections 
http://www.co.tehama.ca.us/gov-departments/elections 
https://www.trinitycounty.org/Elections 
http://www.tularecoelections.org/elections/ 
http://www.co.tuolumne.ca.us/elections 
https://recorder.countyofventura.org/elections/ 
https://recorder.countyofventura.org/elections/ 
http://yoloelections.org 
http://www.yubaelections.org
http://www.votemadera.com 
http://marinvotes.org 
http://www.mariposacounty.org/87/Elections 
http://www.co.mendocino.ca.us/acr
http://www.mercedelections.org 
http://www.co.modoc.ca.us/departments/elections 
http://monocounty.ca.gov/elections 
http://www.montereycountyelections.us/ 
http://www.countyofnapa.org 
http://www.mynevadacounty.com/1847/Elections-Voting 
http://www.mynevadacounty.com/1847/Elections-Voting 
http://www.ocvote.com 
http://www.placerelections.com 
https://www.plumascounty.us/142/Elections-Division-Home 
https://www.plumascounty.us/142/Elections-Division-Home 
http://www.voteinfo.net 
http://www.elections.saccounty.net 
http://sbcvote.us 
http://www.sbcountyelections.com 
http://www.sdvote.com/ 
http://sfelections.org 
http://www.sjcrov.org 
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 អតិបទីច�បាប់ខែដលិ�នលស្នើ

(a) យធវើទំយៃើបកមីសរា្ជារៈរូបវ័ៃ្ក្នុងសាលាសាធារែៈ 
សតរាប់យពេរាៃការរញូជួ�ដី ៃិងយពេអាសៃ្ដនទយទៀ្ ។

(b) ផ្ដ្េ់មូេៃិធិសយនង្ហា្ជាះបនា្ជាៃ ់យដើមជាបីយបើកដំយែើរការ 
សាលាយ�ើងវិញ យតកា�រាៃយតគាះម�ៃ្រា�ធងៃៃ់ធងៃរ 
ដូចជាអគ្គីភ័� ។

(c) ដកយចញៃូវពុម ្រូបធា្ុមិៃយ�ះ ៃិងសរា្ជារៈយតគាះថានជាក់ដនទ
យទៀ្ពីថានជាក់យរៀៃ ៃិងចតរាញ់បារ្យចញពីទឹកញា៉ជាំយៅសាលា ។

(d) ជួសជុេ ៃិងដូរអគារសិកជាសាសាធារែៈដដេចាស់តទុឌ
យតទាម ។

(e) ផ្ដ្េ់កដៃលៃងសតរាប់គិលាៃុបដា្ជាក�ិកាតាមសាលាយរៀៃ 
ៃិងអ្កតបឹកជាសាយយបេ ់យដើមជាបីឲជាយសិសជាសរាៃេទិភាពកាៃ់ដ្យតចើៃ
ក្នុងការទទួេបាៃៃូវយសវាដ្ទាំសុែភាព ៃិងសុែភាពផ្ដលៃចូវចិ្្ ។

(f) យធវើទំយៃើបកមីការង្ហារ អាជីព ៃិងសរា្ជារៈបែ្តះប�ះជាេ
វិជ្ាជាជីវៈ រាប់ទាងំទាហាៃយជើងចាស ់ដដេត្�បម់កពបំីយពញភារៈ 
កិច ្។

(g) ្តមរូវឲជាយរាៃសវៃកមីឯករាជជាយ ៃិងសវៃការសាធារែៈ  
យដើមជាបីផ្ដ្េ់គែយៃ�ជាយភាពសតរាប់ដុលាាជាររបស់អ្កបង់ពៃិ ។

(h) រកជាសាកតមិ្ចំ��យេើរដ្ឋបាេ ត្ឹម 5 ភាគរ� ។

វាកជាយែែឌ 101204 ៖ យយងតាមដផ្ដ្កយៃះ 
មូេៃិធិដដេបាៃវិភាជៃ៍មិៃយេើសព ី5 ភាគរ� អាច�កយៅ
យតបើតបាស់សតរាប់តទតទង់ការចំ��យេើការតគប់តគងកមីវិធីនា
នា ដដេអៃុញាជា្យដា�ចជាបាប់យៃះ ។

ជំពូក 2 ៖ មយ្្�ជាយសាលា-ថានជាក់ទ ី12

រាតតា 1 ៖ ែអំពីកមីវិធីសរា្ជារៈរូបវ័ៃ្សាលាចាប់ពីសា
លាមយ្្�ជាយដេ់ថានជាក់ទ ី12

វាកជាយែែឌ 101210 ៖ តបាក់ចំយែញពីសញាជាប័ែណ 
ដដេបាៃយបាះេក់ តសបតាមជំពូកយៃះ មិៃរាប់បញ្ចូេ  
តបាក់ចំយែញនៃសញាជាប័ែណដដេសង�មួ� 
ដដេបាៃយបាះតសបតាមវាកជាយែែឌ 101230 ត្រូវដ្ដាក ់
ចូេក្នុងមូេៃិធិសតរាប់សរា្ជារសិកជាសារូបវ័ៃ្សាលា រដ្ឋ 
្នជាំ 2020 ដដេស្ថិ្យតកាម�ិរញញិករដ្ឋ យតកាមវាកែែឌ 
17070.415 យ�ើ�ត្រូវយធវើវិភាជៃ៍យៅឲជាយតកុមតបឹកជាសាវិភាជៃ៍រដ្ឋ 
តសបតាមជំពូកយៃះ ។

វាកជាយែែឌ 101211 ៖ េុ�ទាំងអស់ ដដេបាៃដាក់ក្នុង
មូេៃិធិសាលារដ្ឋ្នជា ំ2020 សតរាប់យគាេបំែងនៃជំពូកយៃះ 
ត្រូវរាៃយដើមជាបីផ្ដ្េ់ជំៃួ�យៅកតមងសាលា នា�កសាលា 
ក្នុងតសុក តកុមតបឹកជាសាអប់រំតសុករបស់រដ្ឋ យដា�អៃុយលាមតាម 
ចជាបាប ់Leroy F. Greene School Facilities Act ្នជាំ 
1998 (ជំពូក 12.5 (ចាប់ពីវាកជាយែែឌ 17070.10) នៃ 
ដផ្ដ្ក 10 នៃកថាែែឌទ ី1 នៃគៃ្ថីទ ី1) យដើមជាបីផ្ដ្
េ់មូេៃិធិយៅសងតបាក់ដដេបាៃបុយរតបទាៃ ឬឲជាយែ្ ី

 សំល�ើ 13
ចជាបាប់យៃះយធវើយ�ើងយដា�សំយែើសភាយេែ 48 

នៃសម័�តបជុំសាមញ ្2019–20 (ជំពូក 530, េក្ខៃ្ិកៈ្នជា ំ
2019) ត្រូវបាៃបញូចូៃយៅតបជាជៃតសបតាមែដដេរាៃដចង
នៃរាតតា XVI នៃរដ្ឋធមីៃុញញ California ។ 

ចជាបាប់យស្ើយៃះបដៃ្ថមវាកជាយែែឌយផ្ដជាសងៗយៅយេើតកមអប់រំ។ ដូយច្ះែ
ដដេរាៃដចងដដេយគយស្ើឲជាយដាក់បញ្ចូេ ត្រូវបាៃយគយបាះពុម្ជា 

ទតមង់អកជាសរយតទ្ យដើមជាបីបង្ហាាជាញថាចំែុចយនាះ្ី ី។

 ច�បាប់ខែដលិ�នលស្នើ 
វាកជាយែែឌ 54  ដផ្ដ្ក 71 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 101200) 

ត្រូវបដៃ្ថមយៅកថាែែឌ 14 នៃគៃ្ថីទ ី3 នៃតកមអប់រ ំត្រូវអាៃ ៖

ដផ្ដ្ក 71 សាលាមយ្្�ជាយសាធារែៈ, K–12, 
ៃិងចជាបាប់ស្ីពីសញាជាប័ែណសតរាប់សុវ្្ថិភាព 
ៃិងសុែភាពមហាវិទជាយាេ័� ្នជាំ 2020

ជំពូក 1 បទបជាបញញ្្ិទូយៅ

វាកជាយែែឌ 101200 ៖ ដផ្ដ្កយៃះ ត្រូវដ្ដឹង 
យ�ើ�អាចដកតសង់ ជាសាលាមយ្្�ជាយសាធារែៈ, 
K–12, ៃិងចជាបាប់ស្ីពីសញាជាប័ែណសតរាប់សុវ្្ថិភាព 
ៃិងសុែភាពមហាវិទជាយាេ័� ្នជាំ 2020 ។

វាកជាយែែឌ 101201 ៖ ការចងតកង ឬការយយងយៅយេើែ�
មួ�នៃចជាបាប់រដ្ឋក្នុងដផ្ដ្កយៃះ រាប់បញ្ចូេចជាបាប់ទាំងអស់ដដេយធវើវិ
យសាធៃកមីតាម ៃិងដដេបំយពញបដៃ្ថម។

វាកជាយែែឌ 101202 ៖ សញាជាប័ែណដដេរាៃចំៃួៃទឹក
តបាក់សរុបដប់តបាំពាៃ់លាៃដុលាាជារ ($15,000,000,000) 
មិៃគិ្បញ្ចូេចំៃួៃទឹកតបាក់សញាជាប័ែណដដេសង
វិញ ដដេបាៃយបាះេក់តសបតាមវាកជាយែែឌ 101230, 
101251 ៃិង 101339 អាចត្រូវបាៃយគយបាះ 
យ�ើ�េក់សតរាប់យគាេបំែង ដដេកំែ្់ក្នុងវាកជាយែែឌ 
101220, 101242, 101310 ៃិង 101320 ។  
សញាជាប័ែណទាំងអស់ យៅយពេេក់ យបាះផ្ដជាសា� 
ៃិងដចកចា� ត្រូវដ្រាៃកា្ពវកិច្សងមករដ្ឋ California 
យ�ើ�ភាពយសាមជាះត្ង់ ៃិងឥែទាៃចំយពាះរដ្ឋ California 
ត្រូវបាៃសៃជាយា ថាៃឹងទូទា្់សងឲជាយបាៃទាៃ់យពេយវលាៃូវតបាក់
យដើម ៃិងការតបាក់នៃសញាជាប័ែណ យពេដេ់កាេកំែ្់បង ់។

វាកជាយែែឌ 101203 ៖ វាគឺជាបំែងរបស់សា្ជាប័ៃៃី្ិបជាបញញ្្ិ
ក្នុងការយដាះតសា�វិប្្ិនៃសរា្ជារៈរូបវ័ៃ្តាមសាលាសតរាប់
សិសជាសទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋ California ដដេចូេយរៀៃយៅ 
សាលាមយ្្�ជាយ, K–12, មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍
ៃិងសាកេវិទជាយាេ័� យដើមជាប ី៖
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តសបតាមចជាបាប ់Leroy F. Greene School Facilities 
Act (ជំពូក 12.5 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 17070.10) នៃ 
ដផ្ដ្ក 10 នៃកថាែែឌ 1 នៃគៃ្ថីទ ី1) ត្រូវដ្រាៃយដើមជាបីតទតទង ់
ពាកជាយយស្ើសុំសតរាប់យធវើទំយៃើបកមីយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិសាលា 
យយងតាមចជាបាប ់Leroy F. Greene School Facilities 
Act (ជំពូក 12.5 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 17070.10) 
នៃដផ្ដ្ក 10 នៃកថាែែឌ 1 នៃគៃ្ថីទ ី1) មុៃ ន្ងៃទ ី29 ដែកុម្ភៈ 
្នជាំ 2020 ។

(4) ក្នុងចំៃួៃទឹកតបាក់ដដេបាៃវិភាចៃ៍យតកាមវាកជាយែែឌយៃះ  
ទឹកតបាក់រ�ូ្ដេ់យៅមួ�រ�ហាសិបលាៃដុលាាជារ  
($150,000,000) ត្រូវដ្រាៃយដើមជាបីយដាះតសា�េុប 
បំបា្់ជា្ិបារ្យចញពីទឹក តសបតាមរាតតា 10.7 
(ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 17077.60) នៃជំពូក 12.5 នៃដផ្ដ្ក 
10 នៃកថាែែឌ 1 នៃគៃ្ថីទ ី1 ។

(c) ទឹកតបាក់ចំៃួៃតបាំរ�លាៃដុលាាជារ ($500,000,000) 
អាចរាៃសតរាប់ផ្្ដេ់ជាសរា្ជារៈសិកជាសាដេ់សាលា 
យដា�យយងតាមធមីៃុញញនៃ រាតតា 12 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 
17078.52) ជំពូក 12.5 ដផ្ដ្កទ ី10 កថាែែឌទ ី1  
គៃ្ថីទ ី1 ។

(d) ទឹកតបាក់ចំៃួៃតបាំរ�លាៃដុលាាជារ ($500,000,000) 
អាចផ្ដ្េ់សតរាប់កមីវិធីអប់រំបយច្កយទសវិជា្ជាជីវៈ 
យដា�អៃុយលាមតាមរាតតា 13 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 
17078.70) ជំពូក 12.5 ដផ្ដ្កទ ី10 កថាែែឌ ទ ី1  
គៃ្ថីទ ី1 ។

រាតតា 2 ៖ បទបជាបញញ្្ិ�ិរញញវ្្ថនុសតរាប់សាលាមយ្្�ជាយ
ដេ់ថានជាក់ទ ី12

វាកជាយែែឌ 101220 ៖ (a) មូេបត្ដដេត្រូវបាៃ 
អៃុញាជា្ៃឹងត្រូវបាៃអៃុម័្ ៃិងបាៃេក់
យដា�យយងតាមជំពូកទ ី1 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 101200) 
មូេបត្ចំៃួៃតបាំបួៃពាៃ់លាៃដុលាាជារ ($9,000,000,000) 
មិៃរាប់បញូចូេចំៃួៃមូេបត្តបាក់
សំែងដដេបាៃអៃុម័្យដា�យយងយៅតាមវាកជាយែែឌ 
101230 គួរបាៃអៃុម័្ៃិងបាៃេក ់យដើមជាបីផ្ដ្េ់មូេៃិធិដដេ
ត្រូវបាៃយតបើតបាស់សតរាប់អៃុវ្្យគាេបំែងដដេបាៃបង្ហាាជាញ
យៅក្នុងជំពូកយៃះ ៃិងយដើមជាបីបងវិេមូេបត្ចំ��ទូយៅដដេ
យយងតាមវាកជាយែែឌ 16724.5 នៃតកមរដា្ជាភិបាេ ។

(b) អៃុយលាមតាមវាកជាយែែឌយៃះ �ិរញញិកគួរេក់មូេបត្ដដេ
បាៃអៃុញាជា្យដា�គែករាមជាធិការ�ិរញញវ្្ថនុអគារសាលារដ្ឋ 
ដដេបយងកើ្យ�ើងយដា�យយងតាមវាកជាយែែឌ 15909 ចំ��
យៅតគប់យពេ�ដដេចាំបាច់្តមរូវតាមចំដែកយផ្ដជាសងៗ ។

វាកជាយែែឌ 101221 ៖ គែៈករាមជាធិការ�ិរញញវ្្ថនុអគារ
សាលារដ្ឋ ដដេបយងកើ្យ�ើងយដា�យយងតាម 

យៅឲជាយមូេៃិធិសាលារដ្ឋ ្នជាំ 2020 វិញ ស្ថិ្យតកាមចជាបាប់នៃ
អង្គៃី្ិបជាបញញ្្ ិជាមួ�ៃឹងការតបាក់ យ�ើ�្យដើមជាបីបងវិេមូេ 
បត្ចំ��ទូយៅដដេយយងតាមវាកជាយែែឌ 16724.5 
នៃតកមរដា្ជាភិបាេ ។

វាកជាយែែឌ 101212 ៖ តបាក់ចំយែញពីការេក់សញាជា ប័ែណ 
ដដេបាៃយបាះេក់សតរាប់យគាេបំែងនៃជំពូកយៃះ ត្រូវដ្យធវើវិ
ភាជៃ៍តសបតាមតារាងខាងយតកាម ៖

(a) (1) ចំៃួៃទឹកតបាក ់ពីរពាៃ់តបាំបីរ�លាៃដុលាាជារ 
($2,800,000,000) សតរាប់ការសាងសង់យ�ដា្ជារចនា
សម្័ៃិសាលា ដដេបាៃដាក់ពាកជាយយស្ើសុំ តសបតាមជំពូក 
12.5 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 17070.10) នៃដផ្ដ្ក 10 
នៃកថាែែឌ 1 នៃគៃ្ថីទ ី1 ។

(2) រ�ូ្ដេ់យៅ 10 ភាគរ� នៃចំៃួៃដដេបាៃ
វ�ភាជៃ៍យតកាមកថាែែឌរងយៃះ 
ត្រូវរាៃសតរាប់កតមងសាលា្ូចៗ តសបតាមរាតតា 11.5 
(ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 17078.40) នៃជំពូក 12.5 នៃដផ្ដ្ក 
10 នៃកថាែែឌ 1 នៃ គៃ្ថីទ ី1 ។

(3) ក្នុងចំយ�មទឹកតបាក ់ដដេបាៃវិភាជៃ៍ក្នុងកថាែែឌរងយៃះ 
ចំៃួៃចាំបាច់ដដេត រ្ូវផ្ដ្េ់មូេៃិធិយៅពាកជាយយស្ើសុំទាំងឡា�
ដដេបាៃទទួេសា្ជាេ់ យដា�សារកងវះខា្អាជា្ជាធរពីប័ែណ
បំែុេកា្ពវកិច្ទូយៅ ដដេបាៃអៃុម័្មុៃ្នជាំ 2018 
ដដេគាំតទសំែង់សាលា្ីី តសបតាមចជាបាប ់Leroy 
F. Greene School Facilities Act (ជំពូក 12.5 
(ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 17070.10) នៃ ដផ្ដ្ក 10 នៃកថាែែឌ 
1 នៃគៃ្ថីទ ី1) ត្រូវដ្រាៃយដើមជាបីតទតទង់ពាកជាយយស្ើសុំសំែង់សា
លា្ី ីដដេបាៃដាក់មក យយងតាមចជាបាប ់Leroy F. Greene 
School Facilities Act (ជំពូក 12.5 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 
17070.10) នៃដផ្ដ្ក 10 នៃកថាែែឌ 1 នៃគៃ្ថីទ ី1) មុៃ 
ន្ងៃទ ី29 ដែកុម្ភៈ ្នជាំ 2020 ។

(b) (1) ចំៃួៃទឹកតបាក ់តបាំពាៃ់ពីររ�លាៃដុលាាជារ 
($5,200,000,000) សតរាប់ការយធវើទំយៃើបកមីយ�ដា្ជារចនា
សម្័ៃិសាលា តសបតាមជំពូក 12.5 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 
17070.10) នៃដផ្ដ្ក 10 នៃកថាែែឌ 1 នៃគៃ្ថីទ ី1 ។

(2) រ�ូ្ដេ់យៅ 10 ភាគរ� នៃចំៃួៃដដេបាៃវិភាជៃ៍
យតកាមកថាែែឌរងយៃះ ត្រូវរាៃសតរាប់កតមងសាលា្ូចៗ 
តសបតាមរាតតា 11.5 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 17078.40) 
នៃជំពូក 12.5 នៃដផ្ដ្ក 10 នៃកថាែែឌ 1 នៃ គៃ្ថីទ ី1 ។

(3) ក្នុងចំយ�មទឹកតបាក ់ដដេបាៃវិភាជៃ៍ក្នុងកថាែែឌរងយៃះ 
ចំៃួៃចាំបាច់ដដេត រ្ូវផ្ដ្េ់មូេៃិធិយៅបញូីពាកជាយយស្ើសុំទាំង
ឡា�ដដេបាៃទទួេសា្ជាេ់ យដា�សារកងវះខា្អាជា្ជាធ
រពីប័ែណបំែុេកា្ពវកិច្ទូយៅ ដដេបាៃអៃុម័្មុៃ្នជាំ 
2018 ដដេគាំតទការយធវើទំយៃើបកមីយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិសាលា 
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បាច់ថារាេ់ការអៃុម័្មូេបត្ត្រូវអៃុញាជា្យអា�េក់យចញក្នុង
យពេដ្មួ�យនាះយទ ។

(b) សំែូមពររបស់តកុមតបឹកជាសាទទួេបៃ្ទនុករដ្ឋ យដា�អៃុយលាម
តាមដផ្ដ្ករង (a) ៃឹងត្រូវបាៃបញ្ជាក់យដា� យសចក្ីដ្លៃងអំពីការ
ដបងដចកចំដែកដដេបាៃយធវើៃិងសតរាប់យគាេបំែងដដេ
រាៃដចងក្នុងវាកជាយែែឌ 101212 ។

វាកជាយែែឌ 101224 ៖ ៃឹងរាៃការតបមូេទិៃ្ៃ័�ជាយរៀង
រាេ់្នជាំ ក្នុងេក្ខែែឌដូចគានជាៃិងយពេយវលាតសបគានជាយៅៃឹងការ 
តបមូេចំែូេរដ្ឋយផ្ដជាសងយទៀ្ យ�ើ�បដៃ្ថមយេើតបាក់ចំែូេធមី
តារបស់រដ្ឋការបូកបញ្ចូេចំៃួៃទឹកតបាក់ដដេ្តមរូវឱ្ជាយបង់តបាក់
យដើមៃិងការតបាក់យេើមូេបត្បំែុេក្នុងមួ�្នជាំៗ ។ វាជាកា្
ពវកិច្របស់មនៃ្ីទាំងអស ់ដដេត្រូវទទួេបៃ្ទនុកកំែ្់យដា�
ចជាបាប់ជាម�ួៃងឹកា្ពវកិច្�មួ�ទាកទ់ងៃឹងការតបមូេតបាកច់ំ
ែូេដដេត រ្ូវយធវើៃិងអៃវុ្្រាេ់ សកមីភាពដដេចាំបាច់យដើមជាបី
តបមូេផ្ដេបូកបដៃ្ថម ។

វាកជាយែែឌ 101225 ៖ ្វីយបើវាកជាយែែឌ 13340 
នៃតកមរដា្ជាភិបាេ តាមរ�ៈការ�េ់តពមពីមូេៃិធិទូយៅយៅ
ក្នុងរ្ៃគារដ្ឋ, យគាេយៅនៃជំពូកយៃះគឺចំៃួៃទឹកតបាក់ដដេយសីើ
ៃឹងចំៃួៃសរុបដូចខាងយតកាម ៖

(a) ការបង់តបាក់តបចាំ្នជាំចាំបាច់ត្រូវបង់ជាតបាក់យដើម ៃិងការ
តបាក់យេើមូេបត្បំែុេដដេបាៃយចញ ៃិងេក់យៅតាមជំពូក
យៃះយៅយពេដដេតបាក់យដើម ៃិងការតបាក់ត្រូវដេ់យពេកំែ្់
ៃិងតាមដដេអាចបង់យៅបាៃ ។

(b) ផ្ដេបូកសរុបចាំបាច់សតរាប់អៃុវ្្វាកជាយែែឌ 101228 
សមតសបយដា�មិៃគិ្ពី្នជាំសារយពើពៃ ិ។

វាកជាយែែឌ 101226 ៖ តកុមតបឹកជាសាទទួេបៃ្ទនុករដ្ឋអាច
យស្ើសុំយអា�តកុមតបឹកជាសាវិៃិយយគ បយងកើ្កម្ី
ពីគែៃីវិៃិយយគតបាក់បញ្ចូេគានជា រឺទតមង់�ិរញញបជាបទាៃ
បយ�ះជាះអាសៃ្យផ្ដជាសងយទៀ្ ដដេត្រូវបាៃអៃុម័្តសប
តាមវាកជាយែែឌ 16312 នៃតកមរដា្ជាភិបាេសតរាប់យគាេ
បំែងអៃុវ្្ជំពូកយៃះ ។ ចំៃួៃទឹកតបាក់នៃការយស្ើសុំ
មិៃត្រូវយេើសពីចំៃួៃទឹកតបាក់នៃមូេបត្ដដេមិៃទៃ ់ 
បាៃកំែ្ ់ដដេគែករាមជាធិការសយតមចចិ្្េក ់
សតរាប់យគាេបំែងអៃវុ្្ ជពូំកយៃះយដា�មិៃរាប់បញ្ចូេបែណ
សងតបាក់ដដេបាៃអៃុញាជា្យយងតាមវាកជាយែែឌ 101230 
ដដេ្ិចជាងតបាក់កម្ ីៃិងែ្ីយ�ើ�មិៃទាៃ់ទូទា្់សង 
អៃុយលាមតាមវាកជាយែែឌយៃះយ�ើ�បាៃដកតបាក់ពីមូេៃិធិទូយៅ
យយងតាមវាកជាយែែឌ 101228 ៃិង 
មិៃទាៃ់បាៃសងត្�ប់មកវិញ ។ តកុមតបឹកជាសាទទួេបៃ្ទនុករដ្ឋ  
ត្រូវតប្ិប្្ិរាេ់ឯកសារដដេ្តមរូវយដា�តកុមតបឹកជាសាវិៃិយយគ
តបាក់បញ្ចូេគានជា យដើមជាបីទទួេៃិងសងតបាក់កម្ ី។ 
ចំៃួៃតបាក់កម្ីដដេត រ្ូវបាៃែ្ ីៃិង ត្រូវ្មកេ់ទុកយៅក្នុងមូេៃិធិ

វាកជាយែែឌ 15909 ៃិង រាៃសរាសភាពអភិបាេ 
អ្កត្រួ្ពិៃិ្ជាយ �ិរញញិក នា�ក�ិរញញវ្្ថនុ ៃិងអគ្គនា�កឬ 
អ្ក្ំ�ងដដេត្រូវបាៃចា្់តាំង ពួកយគទាំងអស់ត្រូវ
បយតមើយៅទីយនាះយដា�គាមជាៃសំែង ៃិងភាគយតចើៃនៃពួកគា្់
ជាអ្កចា្់ដចងអង្គតបជុំត្រូវបាៃបៃ្យធវើជាគែករាមជាធិការ
ដូចរាៃដចងក្នុងចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅចំយពាះមូេបត្
របស់រដ្ឋ (ជំពូកទ ី4 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 16720) 
នៃដផ្ដ្ក 3 កថាែែឌទ ី4 ក្នុងគៃ្ថីទ ី2 នៃតកមរដា្ជាភិបាេ) 
សតរាប់យគាេបំែងនៃជំពូកយៃះ ។ �ិរញញិកត្រូវយធវើជាតបធាៃ
គែករាមជាធិការ ។ សរាជកិតពឹទិសភាចៃំៃួពីររបូដដេត រ្ូវបាៃដ្
ងតាងំយដា�គែករាមជាធិការចជាបាប់សី្ពតីពទិឹសភាៃិងសរាជិក
រដ្ឋសភាពីររូបដដេត្រូវបាៃដ្ងតាំងយដា�តបធាៃរដ្ឋសភា
គួរជួបៃិងផ្ដ្េ់យយបេ់ដេ់គែករាមជាធិការយៅក្នុងកំរិ្ដដេការ
ចូេរួមផ្ដ្េ់យយបេ់មិៃត្រូវគានជាៃឹង្ួនាទីសរាជិកៃី្ិបជាបញញ្្ ិ។ 
សតរាប់យគាេបំែងនៃជំពូកយៃះសរាជិកៃី្ិបជាបញញ្្ិត្រូវបយងកើ្
ជាគែករាមជាធិការយសុើបអយងក្បយ�ះជាះអាសៃ្យេើតបធាៃ
បទនៃជំពូកយៃះៃិងគែករាមជាធិការដដេរាៃអំ�ចៃិងភារកិច្
ដដេបាៃកំែ្់ៃិងវិធាៃការរួមនៃសភាៃិងតពឹទិសភា ។ នា�
ក�ិរញញវ្្ថនុត្រូវផ្ដ្េ់ជំៃួ�ដេ់គែករាមជាធិការតាមការទាមទារ ។ 
អគ្គតពះរាជអាជា្ជាគឺជាទីតបឹកជាសាចជាបាប់នៃគែករាមជាធិការ ។

វាកជាយែែឌ 101222 ៖ (a) មូេបត្ដដេត្រូវបាៃ
អៃុញាជា្យដា�ជំពូកយៃះគួរដ្បាៃយរៀបចំអៃុវ្្អៃុម័្េក់
បង់ៃិងយលាះដូចរាៃដចងក្នុង ចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅចំយពាះ
មូេបត្របស់រដ្ឋ (ជំពូកទ ី4 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 16720) 
ដផ្ដ្កទ ី3 កថាែែឌទ ី4 គៃ្ថីទ ី2 នៃតកមរដា្ជាភិបាេ) ។ 
បទបជាបញញ្្ិនៃចជាបាប់យនាះ រួមទាំងរាេ់សកមីភាពដដេបាៃយធវើវិ
យសាធៃកមីៃិងបដៃ្ថមយេើយៃះ ត្រូវអៃុវ្្ចំយពាះចំែងដដេ
រាៃការអៃុញាជា្ៃឹងជំពូកយៃះយ�ើ�ត្រូវបាៃបញ្ចូេយៅក្នុង
ជពូំកយៃះដដេរាៃដចងយៅក្នុងជពូំកយៃះយេើកដេងដ្ដផ្្ដករង (a) 
ៃិង (b) នៃវាកជាយែែឌ 16727 នៃតកមរដា្ជាភិបាេមិៃត្រូវអៃុវ្្
ចំយពាះមូេបត្ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្យដា�ជំពូកយៃះយទ ។

(b) សតរាប់យគាេបំែងនៃចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅចំយពាះ
មេូបត្របសរ់ដ្ឋ តកមុតបកឹជាសាទទេួបៃ្ទនុករដ្ឋ ត រ្ូវបាៃកែំ្់ថាជា 
“តកុមតបឹកជាសាភិបាេ” ក្នុងយគាេបំែងតគប់តគងមូេៃិធិសាលា
រដ្ឋ្នជាំ 2020 ។

វាកជាយែែឌ 101223 ៖ (a) តាមការយស្ើសុំរបស់តកុមតបឹកជាសា
ទទួេបៃ្ទនុករដ្ឋគែករាមជាធិការ�ិរញញវ្្ថនុអគារសាលារដ្ឋត រ្ូវកំ
ែ្់ដំយ�ះតសា�ថាចាំបាច់ឬមិៃចាំបាច់យដើមជាបីយចញមូេបត្
ដដេរាៃការអៃញុាជ្ា តសបតាមជពូំកយៃះយដើមជាបីផ្្ដេម់េូៃធិដិេ់
ការដបងដចកចដំែកដដេពាកព័់ៃិយ�ើ�យបើដូយចានជាះដមៃ ចៃួំៃ
មេូបត្ៃឹងត រ្ូវបាៃអៃុម័្ យចញៃិងេក់ ។ ការអៃមុ័្ យចញមូ
េបត្ជាបៃ្បន្ាជាប់អាចត រ្ូវបាៃអៃុញាជ្ា ៃិងេកយ់ដើមជាបីផ្្ដេម់េូៃិ
ធដិេក់ារដបងដចកចដំែកទាងំយនាះជាបយែ្ើរៗយ�ើ�វាមិៃចាំ
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វាកជាយែែឌ 101230 ៖ មូេបត្បំែុេដដេបាៃយចញ
ៃិងេក់យដា�អៃុយលាមតាមជំពូកយៃះអាចត្រូវបាៃសងតបាក់
វិញយយងតាមរាតតា 6 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 16780) 
នៃជំពូកទ ី4 នៃដផ្ដ្កទ ី3 នៃកថាែែឌទ ី4 នៃគៃ្ថីទ ី2 
នៃតកមរដា្ជាភិបាេដដេជាដផ្ដ្កមួ�នៃ ចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅ
ចំយពាះមូេបត្របស់រដ្ឋ ។ ការ�េ់តពមពីអ្កយបាះយ្នជា្របស់រដ្ឋ
សតរាប់ការយចញមូេបត្បំែុេដដេបាៃពិពែ៌នាយៅក្នុងជំ
ពូកយៃះរួមរាៃការ�េ់តពមយេើការយចញមូេបត្បំែុេ�
មួ�ដដេត្រូវបាៃផ្ដ្េ់ជូៃយដើមជាបីសងតបាក់យដើមវិញៃូវមូេបត្បំ
ែុេដដេបាៃយចញដំបូងយៅក្នុងជំពូកយៃះឬមូេបត្សង
តបាក់ដដេបាៃយចញពីមុៃ ។ រាេ់មូេបត្ដដេបងវិេមកវិញ
ជាមួ�តបាក់ចំយែញនៃមូេបត្បងវិេដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្
យដា�ដផ្ដ្កយៃះអាចត្រូវបាៃការពារយដា�តសបចជាបាប់តាមវិសាេ
ភាពដដេចជាបាប់បាៃកំែ្់ៃិង ចំយពាះវិសាេភាពដដេរាៃ
ដចងក្នុងដំយ�ះតសា� ដូចបាៃដកដតបពីយពេមួ�យៅយពេមួ�
អៃុញាជា្ដដេអាចបងវិេ្វិកា ។

វាកជាយែែឌ 101231 ៖ ចំែូេពីការេក់មូេបត្ ដដេ ត្រូវ 
បាៃអៃុញាជា្យដា�ជំពូកយៃះមិៃដមៃជា “តបាក់ចំែូេពៃ”ិ ដូ
ចដដេពាកជាយយនាះត្រូវបាៃយតបើក្នុងរាតតា XIII B នៃរដ្ឋធមីៃុញញ
រដ្ឋ California យទ យ�ើ�ការចំ��យេើយដើមទុៃទាំងយៃះមិៃ
អាតស័�យេើដដៃកំែ្់ដដេបាៃដចងក្នុងរាតតាយនាះយទ ។

ជំពូក 3 ៖ យតគឿងបរិកា្ជាមហាវិទជាយាេ័�
ស�គមៃ៍យៅរដ្ឋ California

រាតតា 1 ៖ បទបជាបញញ្្ិទូយៅ

វាកជាយែែឌ 101240 ៖ (a) មូេៃិធិមូេបត្ 
មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍រដ្ឋ California ្នជាំ 2020 
ត្រូវបាៃបយងកើ្យ�ើងយៅក្នុង រ្នាគាររបស់រដ្ឋសតរាប់តបាក់
បយញញើពីមូេធៃនានានៃមូេបត្ យដា�មិៃរាប់បញ្ចូេ
តបាក់ចំយែញនៃមូេបត្ ដដេបាៃតបគេ់ជូៃ 
តសបតាមវាកជាយែែឌ 101251 ដដេបាៃយចញ 
ៃិងេក់សតរាប់យគាេបំែងនៃជំពូកយៃះ ។

(b) គែករាមជាធិការ�ិរញញវ្្ថនុនៃតគឹះសា្ជាៃឧ្្មសិកជាសាដដេបាៃ
បយងកើ្យ�ើងយដា�អៃុយលាមតាមវាកជាយែែឌ 67353  
ត្រូវបាៃបៃ្យធវើជាគែករាមជាធិការដូចរាៃដចងក្នុង ចជាបាប់
សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅចំយពាះមូេបត្របស់រដ្ឋ ជំពូក 4 
(ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 16720) នៃដផ្ដ្កទ ី3 កថាែែឌ ទ ី4 
គៃ្ថីទ ី2 របស់តកមរដា្ជាភិបាេ សតរាប់យគាេបំែងនៃជំពូកយៃះ 
ៃិងយដើមជាបីផ្ដ្េ់្វិកា ជំៃួ�ដេ់មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍រដ្ឋ 
California ។

រាតតា 2 ៖ បទបជាបញញ្្ិកមីវិធីមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍
រដ្ឋ California

សាលារដ្ឋ្នជាំ 2020 ត្រូវបាៃដបងដចកយដា� តកុមតបឹកជាសាទទួេ
បៃ្ទនុករដ្ឋយដា�ដផ្ដ្កតាមជំពូកយៃះ ។

វាកជាយែែឌ 101227 ៖ យទាះបីជាបទបជាបញញ្្ិយផ្ដជាសងយទៀ្នៃជំ
ពូកយៃះឬ នៃ ចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅចំយពាះមូេបត្របស់
រដ្ឋតបសិៃយបើ�ិរញញិកេក់មូេបត្ដដេអៃុយលាមតាមជំពូកយៃះ
ដដេរួមបញ្ចូេទាំងការតបឹកជាសាយយបេ់អំពីមូេបត្ចំយពាះផ្ដេ
ប៉ះពាេ់ដដេការតបាក់យេើមូេបត្ដដេត្រូវបាៃដកយចញពី
តបាកចំ់ែូេសរបុសតរាបយ់គាេបំែងពៃិស�ពៃិ័ ។ �រិញញកិ
អាចរកជាសា�ិរញញបជាបទាៃយផ្ដជាសងគានជាសតរាប់ការវិៃិយយគមូេបត្
តបាក់ចំយែញៃិងការវិៃិយយគចំែូេយៅយេើតបាក់ចំយែញ ។ 
�ិរញញិកអាចយតបើ ឬក៏ចា្់ដចងការយតបើតបាស់តបាក់ចំយែញ 
ឬក៏ចំែូេយដើមជាបីបង់តបាក់បងវិេ ការពិៃ័� ឬក៏ការចំ��
យផ្ដជាសងៗដដេបញ្ជាយដា�ចជាបាប់ស�ព័ៃ ិឬក៏ចា្់វិធាៃការយផ្ដជាសង
ៗយៅតាមតកមសីេធម៌ចំយពាះការវិៃិយយគទុៃៃិងការយតបើតបាស់
្តមរូវការមូេប័ត្តបាក់ចំយែញ ឬក៏ចំែងយតកាមចជាបាប់ស�
ព័ៃិយដើមជាបីរកជាសា ការអៃុយតគាះពៃិនៃតបាក់ចំយែញៃិងយដើមជាបីទទួេ
�កអ្្ថតបយយជៃ៍យផ្ដជាសងដដេស្ថិ្យៅយតកាមចជាបាប់ស�ព័ៃិក្នុង
នាមមូេៃិធិរបស់រដ្ឋយៃះ ។

វាកជាយែែឌ 101228 ៖ សតរាប់យគាេបំែងនៃការអៃុវ្្ៃ៍
ជំពូកយៃ នា�ក�ិរញញវ្្ថនុអាចជំរុញការដកតបាក់ពីមូេៃិធិទូយៅ
នៃចំៃួៃទឹកតបាក់ដដេមិៃយេើសពីចំៃួៃទឹកតបាក់នៃកិច្សៃជាយា 
ដដេមិៃរាៃរាប់បញ្ចូេៃូវមូេបត្សងតបាក់ដដេបាៃ
អៃុញាជា្យយងតាមវាកជាយែែឌ 101230 ្ិចជាងចំៃួៃតបាក់ក
ម្ីយ�ើ�មិៃទាៃ់សង យដា�អៃុយលាមតាមវាកជាយែែឌយៃះ
យ�ើ�ដកតបាក់ពីមូេៃិធិទូយៅយយងតាមវាកជាយែែឌ 101226 
យ�ើ�មិៃទាៃ់ តបគេ់មកវិញ ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្យដា�
គែករាមជាធិការ�ិរញញវ្្ថនុអគារសាលារដ្ឋ យដើមជាបីេក់ក្នុងយគាេបំ
ែងអៃវុ្្ជំពូកយៃះ ។ ចៃួំៃទឹកតបាកដ់ដេត រ្ូវដក ៃងឹត រ្ូវបញ្ចូេ
យៅក្នុងមូេៃិធិសាលារដ្ឋ្នជា ំ2020 ៃិងចា្់ដចងយដា� តកុមតបឹ
កជាសាទទួេបៃ្ទនុករដ្ឋយដា�តសបតាមជំពូកយៃះ ។ រាេ់តបាក់ដដេ
រកបាៃយៅក្នុងដផ្ដ្កយៃះៃឹងត្រូវតបគេ់ជូៃមូេៃិធិទូយៅបូកៃឹងចំ
ៃួៃទឹកតបាក់ដដេយសីើៃឹងការតបាក់ដដេៃឹងទទួេបាៃយៅក្នុង
គែៃីវិៃិយយគតបាក់បញ្ចូេពីតបាក់ចំយែញដដេទទួេបាៃពី
ការេក់មេូបត្បំែុេសតរាប់យគាេបំែងអៃវុ្្ជំពកូយៃះ ។

វាកជាយែែឌ 101229 ។ តបាក់ទាំងអស់ដដេបាៃ
្មកេ់ទុកក្នុងមូេៃិធិសាលារដ្ឋ្នជា ំ2020 ដដេត្រូវ
បាៃដកតសង់ពីតបាក់យេើកទឹកចិ្ ្ៃិងការតបាក់ដ្ម  
យេើការ េក់យដា�អៃុយលាមតសបតាមជំពូកយៃះ 
ៃឹងត្រូវរកជាសាទុកយៅ ក្នុងមូេៃិធិយ�ើ�ៃឹងអាចយផ្ដ្ទរយៅ មូេ
ៃិធិទូយៅជាឥែទាៃសតរាប់ចំ��យេើការតបាក់មូេ
បត្។ យេើកដេងដ្ចំៃួៃដដេទទួេបាៃ ពីកនតមយេើកទឹកចិ្ ្
អាចត្រូវបាៃ បតមុងទុកៃិងត្រូវបាៃយតបើយដើមជាបីបង់ន្លៃយដើមនៃការ
យចញមូេបត្បំែុេមុៃយពេយផ្ដ្ទរយៅមូេៃិធិទូយៅ ។
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វាកជាយែែឌ 101243 ៖ (a) មូេបត្ដដេត្រូវបាៃ
អៃុញាជា្យដា�ជំពូកយៃះគួរដ្បាៃយរៀបចំអៃុវ្្អៃុម័្េក់
បង់ៃិងយលាះដូចរាៃដចងក្នុង ចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅចំយពាះ
មូេបត្របស់រដ្ឋ (ជំពូកទ ី4 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 16720) 
ដផ្ដ្កទ ី3 កថាែែឌទ ី4 គៃ្ថីទ ី2 នៃតកមរដា្ជាភិបាេ) ។ 
បទបជាបញញ្្ិនៃចជាបាប់យនាះ រួមទាំងរាេ់សកមីភាពដដេបាៃយធវើវិ
យសាធៃកមីៃិងបដៃ្ថមយេើយៃះ ត្រូវអៃុវ្្ចំយពាះចំែងដដេរាៃ
ការអៃុញាជា្ៃឹងជំពូកយៃះយ�ើ�ត្រូវបាៃបញ្ចូេយៅក្នុងជំពូកយៃះ
ដដេរាៃដចងយៅក្នុងជំពូកយៃះយេើកដេងដ្ដផ្ដ្ករង (a) ៃិង 
(b) នៃវាកជាយែែឌ 16727 នៃតកមរដា្ជាភិបាេមិៃត្រូវអៃុវ្្ចំ
យពាះមូេបត្ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្យដា�ជំពូកយៃះយទ ។

(b) ចំយពាះយគាេបំែងនៃចជាបាប់ស្ីពីមូេបត្
កា្ពវកិច្ទូយៅរបស់រដ្ឋ ភានជាក់ង្ហាររដ្ឋៃីមួ�ៗដដេចា្់ដចងជា
មៃុនៃការច�ំ�យដើមទៃុយេើតបាក់មូេបត្របសម់ហាវិទជាយាេ័� 
ស�គមៃ៍្នជា ំ2020 ត្រូវកំែ្់ថាជា “តកុមតបឹកជាសាភិបាេ” 
សតរាប់គំយរាងមូេៃិធិយដា�យយងយៅតាមជំពូកយៃះ ។

(c) ចំែូេនៃមូេបត្ដដេបាៃយចញៃិងេក់យយង
យៅតាមជំពូកយៃះៃិងរាៃសតរាប់ការផ្ដ្េ់តបាក់ជំៃួ�យៅ
មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍នៃរដ្ឋ California សតរាប់ 
ការសាងសង់បរិយវែសាលា មជជាឈិមែឌេយៅយតរៅបរិយវែសា
លាៃិងការយតបើតបាស់រួមគានជាដូចដដេបាៃដចងយៅជំពូកយៃះ ។

វាកជាយែែឌ 101244 ៖ គែករាមជាធិការ�ិរញញវ ្្ថនុនៃតគឹះស្ាជាៃ  
ឧ្្មសិកជាសាត្រូវបាៃបយងកើ្យ�ើងយដា�អៃុយលាមតាមវាកជាយែ
ែឌ 67353 ៃឹងអៃុញាជា្ឱ្ជាយយចញមូេបត្បំែុេយតកាម
ជំពូកយៃះ ក្នុងកំរិ្ចាំបាច់យដើមជាបីផ្្ដេ់មូេៃិធិយៅចំដែកដដេ
ពាក់ព័ៃិក្នុងយគាេបំែងដដេបាៃពែ៌នាយៅក្នុងជំពូកយៃះ
ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្យដា�ៃី្ិកមីយៅតាមគយតរាង្វិកា ។ 
យដា�អៃវុ្្តាមចជាបាប់ៃី្ បិញញ្ ្ ិគែករាមជាធិការត រ្ូវកែំ្់យ៉ជាង
្ងឹរឹងយបើយទាះបីជាចាបំាចឬ់មិៃចាបំាចក្់នុងការយចញមេូបត្ដដេ
បាៃអៃញុាជ្ា យយងយៅតាមជពូំកយៃះយដើមជាបីអៃវុ្្យៅយេើយគាេ
បំែងដដេបាៃពែ៌នាយៅក្នុងជំពូកយៃះ តបសិៃយបើដូយចានជាះចំៃួ
ៃនៃមូេបត្ដដេត្រូវបាៃយចញៃិងេក ់។ ការបៃ្យចញ
ផ្ដជាសា�នៃមូេបត្ៃឹងត្រូវបាៃអៃុញាជា្រួមទាំងេក់យដើមជាបីអៃុវ្្
សកមីភាពទាំងយនាះជាបយែ្ើរៗយ�ើ�វាមិៃចាំបាច់ចំយពាះតគប់
មូេបត្ទាំងអស់ដដេត្រូវអៃុញាជា្ក្នុងការយចញផ្ដជាសា�ៃិងេក់
តគប់យពេយវលាយនាះយទ ។

វាកជាយែែឌ 101245 ៖ ៃឹងរាៃការតបមូេរាេ់្នជាំតាមេក្ខ
ែែឌដដដេៃិងយពេយវលាដដដេដូចយៅៃឹងការតបមូេតបាក់ចំ
ែូេរបស់រដ្ឋយផ្ដជាសងៗយទៀ្ បដៃ្ថមយៅយេើតបាក់ចំែូេយដើមរបស់
រដ្ឋ រួមទាំងការបូកបញ្ចូេចំៃូៃតបាក់យដើមដដេត្រូវបង់ៃិងការ
តបាក់នៃមូេបត្បំែុេជាយរៀងរាេ់្នជាំ ។ វាជាកា្ពវកិច្របស់
មនៃ្ីទាំងអស ់ដដេត្រូវទទួេបៃ្ទនុកកំែ្់យដា�ចជាបាប់ជាមួ�
ៃឹងកា្ពវកិច្�មួ�ទាក់ទងៃឹងការតបមូេតបាក់ចំែូេ  

វាកជាយែែឌ 101241 ៖ (a) ពីតបាក់ចំយែញនៃមូេបត្ 
ដដេបាៃយចញៃិងេក់យដា� អៃុយលាមតាមរាតតា 3 
(ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 101242) ការបូកសរុបចំៃួៃ ២ 
ពាៃ់លាៃ ដុលាាជារ ($2,000,000,000) ៃឹងត រ្ូវ្ំកេ់យៅក្នុង 
មូេៃិធិមូេធៃមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍រដ្ឋ California ្នជាំ 
2020 សតរាប់យគាេបំែងនៃជំពូកយៃះ ។ យៅយពេរកជាសាទុក  
តបាក់យៃះត្រូវដ្តបីតបាស់បាៃសតរាប់ចំ��ក្នុងជំពូកយៃះ ។

(b) យគាេបំែងនៃជំពូកយៃះរួមរាៃការជួ�ក្នុងការបំយពញ
តាម្តមរូវការ�រិញញបជាបទាៃខាងយតរៅនៃមហាវិទជាយាេ�័ស�គមៃ៍
រដ្ឋ California ។

(c) តបាក់ចំយែញពីការេក់មូេបត្បំែុេដដេបាៃយចញ
ៃិងេក់សតរាប់យគាេបំែងនៃជំពូកយៃះអាចត្រូវបាៃយតបើយដើមជាបី
ផ្ដ្េ់មូេៃិធិដេ់ការសាងសង់យៅតាមបរិយវែដដេរាៃតសាប់
រួមទាំងការសាងសង់អាគារៃិងយតគឿងឧបករែ៍
ដដេពាក់ព័ៃិការសាងសង់អគារ កដៃលៃងតបសពវ ការជួសជុេ 
ៃិងការកសាងយ�ើងវិញ។ ការបំពាក់បរិកា្ជារ្ីី ដកេម ្
ឬសាងសង់យ�ើងវិញ ដដេឧបករែ៍យៃះរាៃអា�ុកាេមធជាយម 
10 ្នជាំយ�ើ�យដើមជាបីផ្ដ្េ់មូេៃិធិសតរាប់ការចំ��យេើការ 
ចំ��សាងសង់ជាមុៃដដេរាៃ ប៉ុដៃ្មិៃកំែ្់ចំយពាះ
ដផ្ដៃការបឋមៃិងគំៃូរការង្ហារសតរាប់យតគឿងបរិកា្ជារនានារបស់ 
មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍រដ្ឋ California យទ ។

(d) យគាេបំែងនៃដផ្ដ្កយៃះគ ឺ“អៃ្រវិស័�” គឺសំយៅយៅយេើ
ការដដេត្រូវបាៃតបីតបាស់យតចើៃជាងមួ�ដផ្ដ្កនៃឧ្្មសិកជាសាសា
ធារែៈ ។

រាតតា 3 ៖ បទបជាបញញ្្ិស្ីពី�ិរញញវ្្ថនុយៅ
មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍រដ្ឋ California

វាកជាយែែឌ 101242 ៖ (a) ក្នុងចំៃួៃមូេបត្
ដដេបាៃអៃុញាជា្ក្នុងការយចញសរុបៃិងបាៃេក់
យយងយៅតាមជំពូកទ ី1 (ចាប់យផ្ដ្ើមជាមួ�វាកជាយែែឌ
101200) មូេបត្សរុបចំៃួៃពីពាៃ់លាៃ ដុលាាជារ 
($2,000,000,000) មិៃរាប់បញ្ចូេយៅចំៃួៃទឹកតបាក់
នៃបែណសងតបាក់ដដេបាៃតបគេ់ជូៃតសបតាមវាកជាយែែឌ 
101251 អាចៃឹងត្រូវបាៃយចញ ៃិងេក់យដើមជាបីអៃុវ្្តាម
យគាេបំែងដដេបាៃដចងក្នុងជំពូកយៃះៃិង 
យដើមជាបីសងសញាជាបែណ កា្ពវកិច ្បងវិេមូេបត្ចំ��យយ
ងយៅតាមវាកជាយែែឌ 16724.5 នៃតកមរដា្ជាភិបាេ ។

(b) អៃុយលាមយៅៃឹងវាកជាយែែឌយៃះ �ិរញញិក គួរេក់មូេបត្បំ
ែុេដដេអៃុញាជា្យដា�គែៈករាមជាធិការ�ិរញញវ ្្ថនុនៃតគឹះសា្ជាៃ
ឧ្្មសិកជាសាយយងយៅតាម វាកជាយែែឌ 67353 យៅយពេយវលា
យផ្ដជាសងៗគានជាដដេចាំបាច់សតរាប់ការចំ��យេើយសវាកមីដដេ
្តមរូវតាមចំដែក ។
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ឬក៏ចំែូេយដើមជាបីបង់តបាក់បងវិេ ការពិៃ័� ឬក៏ការចំ��
យផ្ដជាសងៗដដេបញ្ជាយដា�ចជាបាប់ស�ព័ៃ ិឬក៏ចា្់វិធាៃការយផ្ដជាសងៗ
យៅតាមតកមសីេធម៌ចំយពាះការវិៃិយយគទុៃៃិងការយតបើតបាស់
្តមរូវការមូេបត្តបាកចំ់យែញ ឬកចំ៏ែងយតកាមចជាបាប់ស�ពៃិ័ 
យដើមជាបីរកជាសាការអៃុយតគាះពៃិនៃតបាក់ចំយែញៃិងយដើមជាបីទទួេ�ក
អ្្ថតបយយជៃ៍យផ្ដជាសងដដេស្ថិ្យៅយតកាមចជាបាប់ស�ព័ៃិក្នុងនាម 
មូេៃិធិរបស់រដ្ឋយៃះ ។

វាកជាយែែឌ 101249 ៖ (a) ក្នុងយគាេបំែងយដើមជាបីអៃុវ្្ជំ
ពូកយៃះនា�ក�ិរញញវ្្ថនុអាចផ្ដ្េ់សិទិិដកតបាក់ពីមូេៃិធិទូយៅ 
នៃចំៃួៃទឹកតបាក់ដដេមិៃយេើសពីចំៃួៃមូេបត្ដដេមិៃរាៃ
រាប់បញ្ចូេៃូវមូេបត្សងតបាក់ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្តសប
តាមវាកជាយែែឌ 101251 ចំៃួៃតបាក់កម្ីដដេបាៃែ្ីដដេ្ិច
ជាង យ�ើ�មិៃទាៃ់បាៃសងតាមវាកជាយែែឌយៃះៃិងដកតបាក់ពីមូ
េៃិធិទូយៅយយងតាមវាកជាយែែឌ 101247 ៃងិមៃិទាៃត់ប
គេម់កវិញដដេត រ្ូវបាៃអៃញុាជ្ា យដា�គែករាមជាធិការ�រិញញវ ្្ថនុ  
នៃតគឹះសា្ជាៃឧ្្មសិកជាសាយដើមជាបីេក់សតរាប់យគាេបំែងអៃុវ្្ជំ
ពូកយៃះ ។ រាេ់ចំៃួៃតបាក់ដដេបាៃដកត្រូវ្មកេ់យៅក្នុងមូេៃិ
ធិមូេធៃមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍California ្នជាំ 2020 
ដផ្ដ្កតាមជំពូកយៃះ ។ រាេ់តបាក់ដដេរកបាៃយៅក្នុងដផ្្ដកយៃះៃឹង
ត្រូវតបគេ់ជូៃមូេៃិធិទូយៅបូកៃឹងចំៃួៃទឹកតបាក់ដដេយសីើៃឹង
ការតបាក់ដដេៃឹងទទួេបាៃយៅក្នុងគែៃីវិៃិយយគតបាក់
បញ្ចូេពីតបាក់ចំយែញដដេទទួេបាៃពីការេក់មូេបត្
បំែុេសតរាប់យគាេបំែងអៃុវ្្ជំពូកយៃះ ។

(b) រាេស់យំែើដដេបាៃបញូចូៃយៅស្ាជាប័ៃៃី្ិបជាបញញ្ ្ៃិិង
តកសងួ�រិញញវ ្្ថនុសតរាប់្ វិកាពកីារយចញមេូបត្សតរាបក់ារចំ
��សតរាបយ់គាេបែំងដដេបាៃពពិែន៌ាក្នុងជំពកូយៃះ
យដា�មហាវិទជាយាេ�័ស�គមៃរ៍ដ្ឋ California ៃងឹត រ្ូវអម
យដា�ដផ្ដៃការបង្ហាាជាញយដើមទៃុរ�ៈយពេ ៥ ន្ជាដំដេ�លៃនុះបញ្ជាងំព ី
្តមរូវការៃិង អាទភិាពនៃតបព័ៃិមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃៃិ៍ងត រ្ូវ 
បាៃផ្្ដេអ់ាទិភាពយៅយេើមូេដ្ាជាៃទូទាងំរដ្ឋ ។ ការយស្ើសុតំ រ្ូវរាប ់
បញ្ចូេកាេវិភាគដដេផ្្ដេអ់ាទិភាពដេក់ាររញូជួ�ដីដដេចាំ  
បាចយ់ដើមជាបីកា្់បៃ្ថ�យ៉ជាងខាាជាងំយៅក្នុងការវិៃិចឆេ�័នៃមហាវិទជាយា
េ័�ជាក់លាក់យតគាះថានជាក់នៃការរញូជួ�ដីយៅក្នុងអគារដដេត្រូវ
បាៃកំែ្់ថាជាអាទិភាពែ្ស់យដា�មហាវិទជាយាេ័� ។

វាកជាយែែឌ 101250 ៖ ្វិកាទាំងអស់ដដេ្មកេ់ក្នុងមូេៃិ
ធិមូេធៃមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍រដ្ឋ California ្នជាំ 2020 
ដដេទទួេបាៃពីបុពវលាភៃិងការតបាក់ដដេទទួេបាៃពីការ
េក់ដដេអៃុយលាមតាមជំពូកយៃះៃឹងត្រូវរកជាសាទុកក្នុងមូេៃិធិ
យ�ើ�ៃឹងអាចយផ្ដ្ទរយៅមូេៃិធិទូយៅដដេជាឥែទាៃសតរាប់ចំ
��សតរាប់ ការតបាក់មូេបត្យេើកដេងដ្ចំៃួៃទឹកតបាក់
ដដេទទួេបាៃពីបុពវលាភរា៉ជាប់រងអាចត្រូវបាៃបតមុងទុកៃិងយតបើ
តបាស់យដើមជាបីទូទា្់ន្លៃយដើមនៃការយចញមូេបត្បំែុេមុៃយពេ
យផ្ដ្ទរយៅមូេៃិធិទូយៅ ។

ដដេត្រូវយធវើៃិងអៃុវ្្រាេ់សកមីភាពដដេចាំបាច់យដើមជាបីតបមូេ
ផ្ដេបូកបដៃ្ថម ។

វាកជាយែែឌ 101246 ៖ ្វីយបើវាកជាយែែឌ 13340 
នៃតកមរដា្ជាភិបាេ តាមរ�ៈការ�េ់តពមពីមូេមៃិធិទូយៅ
យៅក្នុងរ្ៃគារដ្ឋ យគាេយៅនៃជំពូកយៃះគឺចំៃួៃទឹកតបាក់ដដេ
យសីើៃឹងចំៃួៃសរុបដូចខាងយតកាម ៖

(a) ការបង់តបាក់តបចាំ្នជាំចាំបាច់ត្រូវបង់ជាតបាក់យដើម ៃិងការ
តបាក់យេើមូេបត្បំែុេដដេបាៃយចញ ៃិងេក់យៅតាមជំពូក
យៃះយៅយពេដដេតបាក់យដើម ៃិងការតបាក់ត្រូវដេ់យពេកំែ្់
ៃិងតាមដដេអាចបង់យៅបាៃ ។

(b) ផ្ដេបូកចាំបាច់សតរាប់អៃុវ្្វាកជាយែែឌ 101249 ដដេ
សមតសបយដា�មិៃគិ្ពី្នជាំសារយពើពៃ ិ។

វាកជាយែែឌ 101247 ៖ តកុមតបឹកជាសាភិបាេដដេបាៃកំែ្់
យៅក្នុងកថាែែឌរង (b) នៃវាកជាយែែឌ 101243 អាចយស្ើ
សុំឱ្ជាយតកុមតបឹកជាសាវិៃិយយគតបាក់រួមបញ្ចូេតបាក់កម្ីពីគែៃីវិៃិ
យយគតបាក់បែ្តំឬទតមង់នៃការផ្ដ្េ់�ិរញញបជាបទាៃបយ�ះជាះ
អាសៃ្យផ្ដជាសងយទៀ្តសបតាមវាកជាយែែឌ 16312 នៃតកមរដា្ជា
ភិបាេសតរាប់យគាេបំែងនៃការអៃុវ្្ៃ៍ជំពូកយៃះ ។ ចំ
ៃួៃទឹកតបាក់នៃការយស្ើសុំយៃះមិៃត្រូវយេើសព ីចំៃួៃមូេបត្
ដដេគែករាមជាធិការ�ិរញញវ្្ថនុនៃតគឹះសា្ជាៃឧ្្មសិកជាសា យដា�
ដំយ�ះតសា�បាៃអៃុញាជា្ឱ្ជាយេក់ក្នុងយគាេបំែង
យដើមជាបីអៃុវ្្ជំពូកយៃះ យដា�មិៃរាប់បញ្ចូេចំែងសងតបាក់
ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្តសបតាមវាកជាយែែឌ 101251 ្ិច
ជាងចំៃួៃតបាក់កមី្យ�ើ�មិៃទាៃ់បាៃសងតាមវាកជាយែែឌ
យៃះ ៃិងដកតបាក់ពីមូេៃិធិទូយៅយដា�អៃុយលាមតាមវាកជាយ
ែែឌ 101249 យ�ើ�មិៃទាៃ់បាៃសងមកវិញយៅយ�ើ� ។ 
តកុមតបឹកជាសាភិបាេ ដដេត្រូវបាៃដចងយៅក្នុងកថាែែឌរង (b) 
នៃវាកជាយែែឌ 101243 ត្រូវអៃុវ្្តាមឯកសារ�មួ� 
បញ្ជាយដា�គែកមីការវិៃិយយគតបាក់បញ្ចូេគានជា 
យដើមជាបីទទួេបាៃៃិងសងតបាក់កម្ ី។ រាេ់ចំៃួៃតបាក់កម្ី
ដដេត្រូវបាៃែ្ីៃឹងត្រូវបញ្ចូេយៅក្នុងមូេៃិធិមូេធៃមហាវិទជាយា
េ័�ស�គមៃ៍ California ្នជាំ 2020 ដដេត្រូវដចងយដា�
តកុមតបឹកជាសាភិបាេតសបតាមជំពូកយៃះ ។

វាកជាយែែឌ 101248 ៖ យទាះបីជាបទបជាបញញ្ ្យិផ្ដជាសងយទៀ្នៃជំពូក
យៃះឬនៃចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅចំយពាះមូេបត្របស់រដ្ឋតបសិៃ
យបើ�ិរញញិកេក់មូេបត្ដដេអៃុយលាមតាមជំពូកយៃះដដេរួម 
បញ្ចូេទាំងការតបឹកជាសាយយបេ់អំពីមូេបត្ចំយពាះផ្ដេប៉ះពាេ់
ដដេការតបាកយ់េើមេូបត្ដដេត រ្ូវបាៃដកយចញពីតបាកចំ់ែូេ
សរុបសតរាប់យគាេបំែងពៃិស�ព័ៃិ ។ �ិរញញិកអាចរកជាសា
�ិរញញបជាបទាៃយផ្ដជាសងគានជាសតរាប់ការវិៃិយយគមូេបត្
តបាក់ចំយែញៃិងការវិៃិយយគចំែូេយៅយេើតបាក់ចំយែញ ។ 
�ិរញញិកអាចយតបើ ឬក៏ចា្់ដចងការយតបើតបាស់តបាក់ចំយែញ 
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(2) ការរួមបញ្ចូេនៃមហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប់ Hastings យៅដផ្ដ្ក
យៃះបញ្ជាក់ពីបំែងទាក់ទងៃី្ិកម ីៃិងមិៃដមៃរាៃបំែង
យដើមជាបីសរា្ជាេ់ការផាជាស់បដចូរការអៃុញាជា្មូេៃិធីបយងកើ្យ�ើងយដា� 
វាកជាយែែឌ 67354 ដូចបាៃកំែ្់យៅក្នុងគយតរាងមូេបត្  
តគឹះសា្ជាៃឧ្្មសិកជាសានៃ្នជា1ំ986 ឬតាមវាកជាយែែឌ 67334  
ដូចបាៃកំែ្់ក្នុងគយតរាងមូេបត្តគឹះសា្ជាៃឧ្្មសិកជាសា
នៃ្នជាំ 1988 ។

រាតតា 2 ៖ កមីវិធីអៃុវ្្ដដេសមតសបយៅសកេវិទជាយា
េ័� California ៃិងមហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់Hastings

វាកជាយែែឌ 101310 ៖
(a) យចញពីតបាក់ចំែូេនៃការយចញផ្ដជាសា� ៃិងទិញមូេបត្
អៃុយលាមតាមរាតតា 4 (ចាប់យផ្ដដើមជាមួ�វាកជាយែែឌ 101330) 
ចំៃួៃតបាក់ពីរពាៃ់លាៃដុលាាជារ ($2,000,000,000) ត្រូវដ្
្មកេ់យៅក្នុងសកេវិទជាយាេ័�ចំ��យដើមទុៃតបាក់មូេបត្ 
2020 ដដេជាយគាេបំែងនៃជំពូកយៃះ ។ យៅយពេរកជាសាទុក  
តបាក់យៃះត្រូវដ្យតបើតបាស់បាៃសតរាប់ចំ��ក្នុងជំពូកយៃះ ។

(b) យគាេបំែងក្នុងជំពូកយៃះរួមបញ្ចូេការឧប្្ថម្ភយ�លៃើ�
្បៃឹងការចំ��យដើមទុៃ�ិរញាជាកិច្នៃសកេវិទជាយាេ័� 
California ៃិងមហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់Hastings ។

(c) តបាក់ចំយែញនៃការយចញផ្ដជាសា� ៃងិទញិមូេបត្អៃយុលាម
តាមជំពូកយៃះត្រូវដ្រាៃយតបើតបាស់សតរាប់ករែី�មួ� ៖

(1) ការសា្ជាបនា ការសា្ជាបនាយ�ើងវិញ ៃិងការដក
េម្យ�ើងវិញនៃយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិដដេរាៃ ឬ្ី ី 
រមួបញ្ចូេការស្ាជាបនានៃអាគារ ៃងិការទញិឧបករែ៍បរិក្ាជារបពំាក ់
អាគារ ។

(2) ការបំពាក់្ី ីជួសជុេ ឬសា្ជាបនាអាគារយ�ើងវិញ ។

(3) ការបង់នៃ្នមលៃសា្ជាបនាជាមុៃ បាៃរួមបញ្ចូេ ប៉ុដៃ្មិៃដមៃ
ចាំបាច់កំែ្់តាមគយតរាងបឋម ៃិងការរចនាបលៃង ់។

(4) ការជួសជុេ ៃិងការសា្ជាបនាយ�ើងវិញនៃអាគារ ។

(5) ការសា្ជាបនា ឬការយធវើឲជាយរាៃការតបយសើរយ�ើងវិញនៃបរិយវែ
សាលាខាងយតរៅ ៃិងក្នុងបរិយវែសាលានៃសកេវិទជាយាេ័� 
California បាៃ�េ់តពមយដា�តបឹកជាសាភិបាេនៃសកេវិទជាយា
េ័� California រួមបញ្ចូេការទិញនៃទីតាំងដដេអាគារទាំ
ងយៃះត្រូវបាៃសាងសង ់។

រាតតា 3 ៖ កមីវិធីអៃុវ្្ដដេសមតសប
យៅសាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ California

វាកជាយែែឌ 101320 ៖
(a) យចញពីតបាក់ចំែូេនៃការយចញផ្ដជាសា� ៃិងទិញ
មូេបត្អៃុយលាមតាមរាតតា 4 (ចាប់យផ្ដដើមជាមួ� 
វាកជាយែែឌ 101330) ចំៃួៃតបាក់ពីរពាៃ់លាៃដុលាាជារ 
($2,000,000,000) ត្រូវដ្្មកេ់យៅក្នុងសកេវិទជាយាេ័�

វាកជាយែែឌ 101251 ៖ មូេបត្បំែុេដដេបាៃយចញៃិង
េក់យដា�អៃុយលាមតាមជំពូកយៃះអាចត្រូវបាៃសងតបាក់
វិញយយងតាមរាតតា 6 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 16780) 
នៃជំពូកទ ី4 នៃដផ្ដ្កទ ី3 នៃកថាែែឌទ ី4 នៃគៃ្ថីទ ី2 
នៃតកមរដា្ជាភិបាេដដេជាដផ្ដ្កមួ�នៃ ចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅ
ចំយពាះមូេបត្របស់រដ្ឋ ។ ការ�េ់តពមពីអ្កយបាះយ្នជា្របស់រដ្ឋ
សតរាប់ការយចញមូេបត្បំែុេដដេបាៃពិពែ៌នាយៅក្នុងជំ
ពូកយៃះរួមរាៃការ�េ់តពមយេើការយចញមូេបត្បំែុេ�
មួ�ដដេត្រូវបាៃផ្ដ្េ់ជូៃយដើមជាបីសងតបាក់យដើមវិញៃូវមូេបត្បំ
ែុេដដេបាៃយចញដំបូងយៅក្នុងជំពូកយៃះឬមូេបត្សង
តបាក់ដដេបាៃយចញពីមុៃ ។ រាេ់មូេបត្ដដេបងវិេមកវិញ
ជាមួ�តបាក់ចំយែញនៃមូេបត្បងវិេដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្
យដា�ដផ្ដ្កយៃះអាចត្រូវបាៃការពារយដា�តសបចជាបាប់តាមវិសាេ
ភាពដដេចជាបាប់បាៃកំែ្់ៃិង ចំយពាះវិសាេភាពដដេរាៃ
ដចងក្នុងដំយ�ះតសា� ដូចបាៃដកដតបពីយពេមួ�យៅយពេមួ�
អៃុញាជា្ដដេអាចបងវិេ្វិកា ។

វាកជាយែែឌ 101252 ៖ ចំែូេពីការេកមូ់េបត្ ដដេ ត រ្ូវ 
បាៃអៃញុាជ្ា យដា�ជំពូកយៃះមិៃដមៃជា “តបាកចំ់ែូេពៃិ” ដចូ
ដដេពាកជាយយនាះត្រូវបាៃយតបើក្នុងរាតតា XIII B នៃរដ្ឋធមីៃុញញរដ្ឋ 
California យទ យ�ើ�ការចំ��យេើយដើមទុៃទាំងយៃះមិៃ
អាតស័�យេើដដៃកំែ្់ដដេបាៃដចងក្នុងរាតតាយនាះយទ ។

ជំពូក 4 ៖ យតគឿងបរិកា្ជារសាកេវិទជាយាេ័�

រាតតា 1 ៖ បទបជាបញញ្្ិទូយៅ

វាកជាយែែឌ 101300 ៖ (a) តបព័ៃិនៃសាកេវិទជាយាេ័�សាធា
រែៈនានាយៅក្នុងរដ្ឋយៃះរួមរាៃសាកេវិទជាយាេ័� California 
មហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់Hastings ៃិង សាកេវិទជាយាេ័� 
California ៃិងមជជាឈិមែឌេយៅយតរៅសាលាយរៀងៗែលៃជួៃ ។

(b) មូេៃិធិសញាជាសំគាេ់មូេធៃៃី�កមីសាកេវិទជាយាេ័��្
នាំ 2020 ត្រូវបាៃបយងកើ្យ�ើងយៅក្នុងរ្នាគាររដ្ឋសតរាប់ការ
ដាក់តបាក់ពីយដើមទុៃនៃកិច្សៃជាយាយដា�មិៃរាប់បញ្ចូេៃូវតបាក់ចំ
យែញនៃមូេបត្បំែុេសងតបាក់វិញដដេបាៃយចញតសប
តាមវាកជាយែែឌ 101339 ដដេបាៃយចញៃិងេក់សតរាប់
យគាេបំែងជំពូក ។

(c) (1) គែៈករាមជាធិការ�ិរញញវ្្ថនុនៃតគឹះសា្ជាៃឧ្្មសិកជាសា
ដដេត្រូវបាៃបយងកើ្យ�ើងយដា�អៃុយឡាមតាមវាកជាយែែឌ 
67353 ត្រូវបាៃបៃ្យធវើជាគែៈករាមជាធិការដូចដដេបាៃកំែ
្់យៅក្នុង ចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅចំយពាះមូេបត្របស់រដ្ឋ 
(ជំពូកទ ី4 (ចាប់យផ្ដដើមជាមួ�វាកជាយែែឌ 16720) នៃដផ្ដ្កទ ី3 
នៃកថាែែឌទ ី4 នៃគៃ្ថីទ ី2 នៃតកមរដា្ជាភិបាេ) ក្នុងយគាេបំ
ែងផ្ដដេ់ជាតបាក់ជំៃួ�ដេ់សកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ California 
មហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់Hastings ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ 
California ។
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យធវើរបា�ការែ៍ការដសវងរករបស់ពួកយគយៅគែករាមជាធិការ្វិកា
នៃសភាៃី្ិកម ី។

(2) សំរាប់យគាេបំែងនៃកថាែែឌរងយៃះ “អៃ្រវិស័�” អាច
ត រ្ូវបាៃយតបើតបាស់យតចើៃយៅតាមដផ្្ដកនៃឧ្្មសិកជាសាសាធារែៈ ។

វាកជាយែែឌ 101331 ៖ (a) មូេបត្ដដេត្រូវបាៃ
អៃុញាជា្យដា�ជំពូកយៃះគួរដ្បាៃយរៀបចំអៃុវ្្អៃុម័្េក់
បង់ៃិងយលាះដូចរាៃដចងក្នុង ចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅចំយពាះ
មូេបត្របស់រដ្ឋ (ជំពូកទ ី4 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ16720) 
ដផ្ដ្កទ ី3 កថាែែឌទ ី4 គៃ្ថីទ ី2 នៃតកមរដា្ជាភិបាេ) ។ 
បទបជាបញញ្្ិនៃចជាបាប់យនាះ រួមទាំងរាេ់សកមីភាពដដេបាៃយធវើវិ
យសាធៃកមីៃិងបដៃ្ថមយេើយៃះ ត្រូវអៃុវ្្ចំយពាះចំែងដដេរាៃ
ការអៃុញាជា្ៃឹងជំពូកយៃះយ�ើ�ត្រូវបាៃបញ្ចូេយៅក្នុងជំពូកយៃះ
ដដេរាៃដចងយៅក្នុងជំពូកយៃះយេើកដេងដ្ដផ្ដ្ករង (a) ៃិង 
(b) នៃវាកជាយែែឌ 16727 នៃតកមរដា្ជាភិបាេមិៃត្រូវអៃុវ្្ចំ
យពាះមូេបត្ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្យដា�ជំពូកយៃះយទ ។

(b) សតរាប់យគាេបំែងនៃចជាបាប់ស្ីពីមូេបត្កា្ពវកិច្ទូ
យៅរបស់រដ្ឋ ទីភានជាក់ង្ហាររដ្ឋៃីមួ�ៗតគប់តគងការយធវើឱ្ជាយសមតសប
នៃមូេៃិធិសតរាប់មូេធៃនៃសាកេវិទជាយាេ័�យៅ្នជាំ 2020 
ត្រូវបាៃកំែ្់ថាជា “តកុមតបឹកជាសាភិបាេ”សតរាប់គយតរាងដដេ
ទទួេបាៃមូេៃិធិតសបតាមជំពូកយៃះ ។

(c) ចំែូេនៃមូេបត្ដដេបាៃយចញៃិងេក់យដា�អៃុយលាម
តាមជពូំកយៃះអាចរកបាៃសតរាប់យគាេបំែងនៃការផ្្ដេជំ់ៃួ�  
ដេ់សាកេវិទជាយាេ័� California មហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់
Hastings ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ California សតរាប់សាង
សង់យៅយេើបរិយវែដដេរាៃតសាប់ ឬ្ីីយ�ើ�មជជាឈិមែឌេ
យតរៅបរិយវែរបស់ពួកយគយរៀងៗែលៃជួៃៃិងការយតបើតបាស់រួមគានជាៃិង
អាគារអៃ្រវិស័�ដូចរាៃដចងក្នុងជំពូកយៃះ ។

វាកជាយែែឌ 101332 ៖ គែៈករាមជាធិការ�ិរញញវ្្ថនុនៃតគឹះសា្ជាៃ 
ឧ្្មសិកជាសាត្រូវបាៃបយងកើ្យ�ើងយដា�អៃុយលាមតាមវាកជាយ
ែែឌ 67353 បាៃអៃុញាជា្ឱ្ជាយយចញមូេបត្យតកាមជំពូកយៃះ
ក្នុងកតមិ្ចាំបាច់យដើមជាបីផ្ដ្េ់មូេៃិធិសតរាប់យគាេបំែងដដេ
បាៃពែន៌ាយៅក្នុងជពូំកយៃះដដេត រ្ូវបាៃអៃញុាជ្ា យដា�ចជាបាប់ 
យៅក្នុងគយតរាង្វិកាតបចាំ្នជាំ ។ យដា�អៃុយលាមតាមទិសយៅ 
ៃី្ិបញញ្្ ិគែករាមជាធិការៃឹងកំែ្់ថាយ្ើចាំបាច់ឬមិៃចាំបាច់
ក្នុងការយចញមូេបត្ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្យដា�អៃុយលាម
តាមជំពូកយៃះយដើមជាបីអៃុវ្្យគាេបំែងដដេបាៃពែ៌នាយៅក្នុង
ជំពូកយៃះយ�ើ�យបើដូយច្ះចំៃួៃមូេបត្បំែុេដដេត្រូវយចញៃងិ 
បាៃេក ់។ ការបៃ្យចញផ្ដជាសា�នៃមូេបត្ៃឹងត រ្ូវបាៃអៃញុាជ្ា
រមួទាងំេកយ់ដើមជាបីអៃវុ្្សកមីភាពទាងំយនាះជាបយែ្ើរៗយ�ើ�វាមិ 
ៃចាំបាច់ចំយពាះតគប់មូេបត្ទាំងអស់ដដេត្រូវអៃុញាជា្ក្នុងការ
យចញផ្ដជាសា�ៃិងេក់តគប់យពេយវលាយនាះយទ ។

ចំ��យដើមទុៃតបាក់មូេបត្ 2020 
ចំយពាះយគាេបំែងនៃជំពូកយៃះ ។ យៅយពេរកជាសាទុក តបាក់យៃះ
ត្រូវដ្តបីតបាស់បាៃសតរាប់ចំ��ក្នុងជំពូកយៃះ ។

(b) យគាេបំែងក្នុងជំពូកយៃះរួមបញ្ចូេការឧប្្ថម្ភយដើមជាបីយ�លៃើ�
្បការចំ��យដើមទុៃ�ិរញាជាកិច្នៃសកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ 
California ។

(c) តបាក់ចំែូេនៃការយចញផ្ដជាសា� ៃិងទិញមូេបត្អៃុយលាម
តាមជំពូកយៃះត្រូវដ្រាៃយតបើតបាស់សតរាប់ករែី�មួ� ៖

(1) ការសា្ជាបនា ការសា្ជាបនាយ�ើងវិញ ៃិងការដកេម្យ�ើងវិញ
នៃយ�ដ្ាជារចនាសម័្ៃិដដេរាៃ ឬ្ីី រមួបញ្ចូេការស្ាជាបនានៃអាគារ 
ៃិងការទិញឧបករែ៍បរិកា្ជារបំពាក់អាគារ ។

(2) ការបំពាក់្ី ីជួសជុេ ឬសា្ជាបនាអាគារយ�ើងវិញ ។

(3) ការបង់នៃ្នមលៃសា្ជាបនាជាមុៃ បាៃរួមបញ្ចូេ ប៉ុដៃ្មិៃដមៃ
ចាំបាច់កំែ្់តាមគយតរាងបឋម ៃិងការរចនាបលៃង ់។

(4) ការជួសជុេ ៃិងការសា្ជាបនាយ�ើងវិញនៃអាគារ ។

(5) ការសា្ជាបនាឬការយធវើឲជាយរាៃការតបយសើរយ�ើងវិញនៃខាងយតរៅ
បរិយវែសាលាៃិងក្នុងបរិយវែសាលានៃសាកេវិទជាយាេ័� 
California បាៃ�េ់តពមយដា�តបឹកជាសាភិបាេនៃសាកេវិទជាយា
េ័� California មបញ្ចូេការទិញនៃទីតាំងដដេអាគារទាំង
យៃះត្រូវបាៃសាងសង ់។

រាតតា 4 ៖ បទបជាបញញ្្ិ�ិរញញវ្្ថនុយៅសាកេវិទជាយាេ័�

វាកជាយែែឌ 101330 ៖ (a) ចំៃួៃមូេបត្សរុប
អៃុញាជា្ឲជាយដចកចា� ៃិងេក់អៃុយលាមតាមជំពូក 1 
(ចាប់យផ្ដ្ើមជាមួ�វាកជាយែែឌ 101200) ចំៃួៃមូេបត្ 
បៃួពាៃល់ាៃដុលាាជារ ($4,000,000,000) មៃិរួមបញ្ចូេចំៃួៃ
នៃសំែងមូេបត្ដចកចា�ក្នុងកិច្តពមយតពៀងជាមួ�វាកជាយ
ែែឌ 101339 អាចដចកចា� ៃិងេក់យដើមជាបីផ្ដដេ់តបាក់យតបើ
សតរាប់អៃុវ្្តាមយគាេបំែងដដេបាៃបញ្ជាក់ក្នុងជំពូក
យៃះៃិងសងវិញយៅកា្ពវកិច្មូេបត្ តបាក់បងវិេចំ�� 
អៃុយលាមតាមវាកជាយែែឌ 16724.5 នៃតកមរដា្ជាភិបាេ ។

(b) អៃុយលាមតាមវាកជាយែែឌយៃះ �ិរញញិកត្រូវេក់មូេ
បត្អៃុញាជា្តាមគែៈករាមជាធិការតគឹះសា្ជាៃឧ្្មសិកជាសា 
បាៃបយងកើ្យ�ើងតាមវាកជាយែែឌ 67353 យៅយពេយវលាែុសគានជា
�មួ�ដដេចាំបាច់ចំយពាះការចំ��យសវាកមីដដេត រ្ូវការ
យដា�កាដបងដចកចំដែក ។

(c) (1) យៃះគឺជាយគាេបំែងនៃៃី្កមីដដេសាកេវិទជាយាេ័� 
California ៃិងសាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ California តបចាំ្នជាំ 
ពិចារ�ការបញ្ចូេអាគារអៃ្រវិស័�ជាដផ្ដ្កមួ�នៃដំយែើរ
ការគយតរាងចំ��យដើមទុៃតបចាំ្នជាំរបស់អង្គភាព ៃិងយនាះ 
យៅចំឬមុៃន្ងៃទ ី15 ដែឧសភានៃ្នជាំៃីមួ�ៗ អង្គភាពទាំងយនាះ
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តបាកចំ់ែូេ សរំាបក់ារវិៃិយយគយេើចែូំេទាងំយនាះ ។ អ្កតគ 
បត់គង្វិកាជា្ិអាចយតបើឬដកឹនាកំារយតបើតបាសឬ់តបាកចំ់ែូេ 
ទាងំយនាះយេើតបាកទ់ាងំយនាះយដើមជាបី បង់រំយលាះការពិៃ័�ឬការទូទា្ ់
យផ្ដជាសងៗដដេ្រំវូតាមចជាបាបស់�ព័ៃិឬចា្វិ់ធាៃការ�ម�ួយផ្ដជាសង 
យទៀ្ទាក់ទងៃឹងការវិៃិយយគៃិងការយតបើតបាស់មូេបត្ទាំង 
យនាះដដេ្ំរូវរឺយតកាមការចង់បាៃពីចជាបាប់ស�ព័ៃិយដើមជាបីរកជាសាសា្ជា
ៃភាពយេើកដេងពៃិនៃមូេបត្ទាំងយនាះៃិងយដើមជាបីទទួេបាៃ
អ្្ថតបយយជៃ៍យផ្ដជាសងយទៀ្យតកាមចជាបាប់ស�ព័ៃិក្នុងនាមមូេៃិធិរ 
បស់រដ្ឋយៃះ ។

វាកជាយែែឌ 101337 ៖ (a) សតរាប់យគាេបំែងនៃការ
អៃុវ្្ៃ៍ជំពូកយៃះនា�ក�ិរញញវ្្ថនុអាចផ្ដ្េ់សិទិិដកតបាក់
ពីមូេៃិធិទូយៅនៃចំៃួៃដដេមិៃយេើសពីមូេបត្ដដេ
មិៃរាៃការរាប់បញ្ចូេការសងតបាក់មកវិញៃូវមូេបត្
ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្យយងតាមវាកជាយែែឌ 101339 
ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្យដា� គែៈករាមជាធិការ�ិរញញវ្្ថនុនៃ  
តគឹះសា្ជាៃឧ្្មសិកជាសាត្រូវបាៃេក់សតរាប់យគាេបំែងនៃការ 
អៃុវ្្ៃ៍ជំពូកយៃះ ។ ចំៃួៃទឹកតបាក់ដដេត រ្ូវដកៃឹងត្រូវបញ្ចូេ  
យៅក្នុងមូេៃិធិមូេធៃ នៃសាកេវិទជាយាេ័�្នជាំ 2020 
តសបតាមជំពូកយៃះ ។ រាេ់តបាក់ដដេរកបាៃយៅក្នុងដផ្្ដកយៃះ
ៃឹងត្រូវតបគេ់ជូៃមូេៃិធិទូយៅបូកៃឹងចំៃួៃទឹកតបាក់ដដេយសីើ
ៃឹងការតបាក់ដដេៃឹងទទួេបាៃយៅក្នុងគែៃីវិៃិយយគតបាក់ 
បញ្ចូេពីតបាក់ចំយែញដដេទទួេបាៃពីការេក់មូេបត្  
បំែុេសតរាប់យគាេបំែងអៃុវ្្ជំពូកយៃះ ។

(b) រាេ់សំយែើដដេបាៃបញូចូៃយៅសា្ជាប័ៃៃី្ិបជាបញញ្្ិ
ៃិងតកសួង�ិរញញវ្្ថនុសតរាប់្វិកាពីបញាជា  
មូេបត្យៃះសតរាប់ចំ��ក្នុង យគាេបំែងដដេបាៃ
ពែ៌នាក្នុងជំពូកយៃះយដា�សាកេវិទជាយាេ័� California 
មហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់Hastings ឬសាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ 
California ៃឹងត្រូវអមយដា�ទាំងពីរដូចខាងយតកាម ៖

(1) ដផ្ដៃការរ�ៈយពេតបាំ្នជាំនៃការបយងកើ្យដើមទុៃរបស់សាកេវិ
ទជាយាេ័�ឬមហាវិទជាយាេ័�ជាក់លាក់ ។

(2) កាេវិភាគនៃគយតរាងនានាតសបតាម្តមរូវការនៃវាកជាយ
ែែឌ 89776 សតរាប់សាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ California  
ឬវាកជាយែែឌ 92170 សតរាប់សាកេវិទជាយាេ័� 
California ។ កាេវិភាគនៃគយតរាងត រ្ូវរាប់បញ្ចូេការពិ
ចារ�យេើគយតរាងនានាដដេយដាះតសា�បញាជាអគ្គីភ័� 
ៃិងសុវ្្ថិភាពអា�ុជីវិ្ គយតរាងដដេយដាះតសា�បញាជា រញូជួ�
ដីៃិងគយតរាងនានាដដេយដាះតសា�បញាជាពៃជាយារយពេដ្ទាំដ៏សំ
ខាៃ ់។

វាកជាយែែឌ 101338 ៖ តបាក់្មកេ់ទាំងអស់ដាក់យៅក្នុងសា
កេវិទជាយាេ័�ចំ��យដើមទុៃតបាក់មូេបត្ 2020 ដដេត្រូវ 
បាៃទាញ�កពីការបង់តបាក់ធានា ៃិង ការយកើៃយ�ើងការតបាក់ 

វាកជាយែែឌ 101333 ៖ ៃឹងរាៃការតបមូេរាេ់្នជាំតាមេក្ខ
ែែឌដដដេៃិងយពេយវលាដដដេដូចយៅៃឹងការតបមូេតបាក់ចំ
ែូេរបស់រដ្ឋយផ្ដជាសងៗយទៀ្ បដៃ្ថមយៅយេើតបាក់ចំែូេយដើមរបស់
រដ្ឋ រួមទាំងការបូកបញ្ចូេចំៃូៃតបាក់យដើមដដេត្រូវបង់ៃិងការ
តបាក់នៃមូេបត្បំែុេជាយរៀងរាេ់្នជាំ ។ វាជាកា្ពវកិច្របស់
មនៃ្ីទាំងអស់ដដេត្រូវបាៃទទួេបៃ្ទនុកយដា� ចជាបាប់ដដេរាៃកា
្ពវកិច្ទាក់ទងៃឹងការតបមូេតបាក់ចំែូេដដេត្រូវយធវើៃិងអៃុ
វ្្រាេ់សកមីភាពដដេចាំបាច់យដើមជាបីតបមូេផ្ដេបូកបដៃ្ថម ។

វាកជាយែែឌ 101334 ៖ ្វីយបើវាកជាយែែឌ 13340 
នៃតកមរដា្ជាភិបាេ តាមរ�ៈការ�េ់តពមពីមូេមៃិធិទូយៅយៅ
ក្នុងរ្ៃគារដ្ឋ, យគាេយៅនៃជំពូកយៃះគឺចំៃួៃទឹកតបាក់ដដេយសីើ
ៃឹងចំៃួៃសរុបដូចខាងយតកាម ៖

(a) ការបង់តបាក់តបចាំ្នជាំចាំបាច់ត្រូវបង់ជាតបាក់យដើម ៃិងការ
តបាក់យេើមូេបត្បំែុេដដេបាៃយចញ ៃិងេក់យៅតាមជំពូក
យៃះយៅយពេដដេតបាក់យដើម ៃិងការតបាក់ត្រូវដេ់យពេកំែ្់
ៃិងតាមដដេអាចបង់យៅបាៃ ។

(b) ផ្ដេបូកចាំបាច់សតរាប់អៃុវ្វ្ាកជាយែែឌ 101337 ដដេ
សមតសបយដា�មិៃគិ្ពី្នជាំសារយពើពៃ ិ។

វាកជាយែែឌ 101335 ៖ តកុមតបឹកជាសាភិបាេដដេបាៃកែំ្់
យៅក្នុងកថាែែឌរង (b) នៃវាកជាយែែឌ 101331 អាចយស្ើសុឱំ្ជាយ 
តកមុតបឹកជាសាវិៃិយយគយដើមជាបីបយងកើ្  តបាកក់មី្ពីតបាកវិ់ៃិយយគឬទតម
ងន់ៃការផ្្ដេ�់រិញញបជាបទាៃបយ�ះជាះអាសៃ្យផ្ដជាសងយទៀ្តសបតាមវា
កជាយែែឌ 16312 នៃតកមរដ្ាជាភិបាេក្នុងយគាេបែំងយដើមជាបអីៃុ
វ្្ជំពកូយៃះ ។ ចៃំៃួទឹកតបាកន់ៃការយស្ើសុមំៃិត រ្ូវយេើសពចីៃំៃួ
មេូបត្ដដេគែករាមជាធិការ�រិញញវ ្្ថនុនៃតគឹះស្ាជាៃឧ្្មសិកជាសា
យដា�ដយំ�ះតសា�ត រ្ូវបាៃអៃញុាជ្ា ឱ្ជាយេកក្់នុងយគាេបែំង
អៃុវ្្ជំពកូយៃះយដា�មៃិរាប់បញ្ចូេបែ័ណសងតបាកដ់ដេត រ្ូវបាៃ
អៃញុាជ្ា តសបតាមវាកជាយែែឌ 101339 ។ តកមុតបឹកជាសាភិបាេ 
ដដេបាៃកំែ្់យៅក្នុងកថាែែឌរង (b) នៃវាកជាយែែឌ 101331 
ត រ្ូវអៃុវ្្តាម ឯកសារ�មួ�ដដេតកមុតបឹកជាសាវិៃិយយគយដើមជាបី
ទទេួៃងិសងតបាកក់មី្ ។ រាេចំ់ៃួៃតបាក់កមី្ដដេត រ្ូវែី្ៃងឹត រ្ូវ 
្មកេទុ់កក្នុងមេូៃិធិមូេធៃនៃសាកេវិទជាយាេ�័យៅ ន្ជា ំ2020 
យដើមជាបីចា្ដ់ចងយដា� តកមុតបកឹជាសាភិបាេតសបតាមជពូំកយៃះ ។

វាកជាយែែឌ 101336 ៖ យទាះបីជារាៃបទបជាបញញ្្ិយផ្ដជាសងយទៀ្
នៃជំពូកយៃះឬនៃចជាបាប់សដីពីកា្ពវកិច្ទូយៅចំយពាះមូេបត្របស ់
រដ្ឋយទតបសៃិយបើអ្កទទួេបៃ្ទនុក្វិកាេក់មេូបត្អៃុយលាមតាម
ជំពូកយៃះដដេរួមបញ្ចូេទាំងការតបឹកជាសាយយបេ់អំពីមូេបត្ចំ
យពាះផ្ដេប៉ះពាេ់ដដេការតបាក់យេើមូេបត្ត្រូវបាៃដកយចញ 
ពីតបាក់ចំែូេសរុបសតរាប់យគាេបំែងពៃិស�ព័ៃិយតកាម
េក្ខែែឌដដេបាៃកំៃ្់រឺរាៃសិទិិទទួេបាៃអ្្ថតបយយជៃ ៍
ពៃិពីស�ព័ៃិ�ិរញញបជាបទាៃអ្កតគប់តគង្វិកាជា្ិអាចរកជាសា
គែៃីដាច់យដា�ដ�កសតរាប់ការវិៃិយយគយេើសញាជាប័ែណៃងិ 
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ចជាបាប់យផ្ដជាសងៗយទៀ្ រាប់បញ្ចូេប៉ុដៃ្មិៃរាៃកំែ្ ់សវៃកមីយធវើ
យ�ើងយដា�អៃុយលាមតាមវាកជាយែែឌ 41024 ត្រូវបាៃយគចា្់
ទុកថាបំយពញ្តមរូវការតបយយគទ ី(1) ។

(3) េទិផ្ដេនៃការយធវើសវៃកមី�មួ�ទាមទារយដា�កថាែ
ែឌរងយៃះគួរត្រូវបិទផ្ដជាសា�យេើយគ�ទំព័រអី�ៃធឺយែ្នៃកតមង 
សាលាដសដេអាចអៃុវ្្បាៃ កតមង មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍
ការិយេ័�អប់រំតសុក សាលាសាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ 
California សាកេវិទជាយាេ័� California 
មហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់Hastings ។

(b) (1) (A) មុៃៃឹងឯកភាពគយតរាងមួ� ឬគយតរាងយតចើៃ 
ដសវងរក្វិកាពីដផ្ដ្កយៃះ តកុមតបឹកជាសាភិបាេនៃសាលាតសុកមួ� 
តកុមតបឹកជាសាតសុកអប់រ ំឬសា្ជាប័ៃតគប់តគងសាលាត្រូវយបើកសវនាការ 
ជាសាធារែៈយ៉ជាងយហាច�ស់មួ�យដើមជាបីយស្ើសុំការចូេរួមពី
សរាជិកសាធារែៈពាក់ព័ៃិៃឹងគយតរាងមួ� ឬគយតរាងយតចើៃ 
ត្រូវបាៃយស្ើសតរាប់ការយស្ើសុំ ។

(B) មុៃយពេអៃុម័្សំយែើសតរាប់ការពិចារ�យេើគយតរាង
មួ�ឬគយតរាងយតចើៃ យដា�ៃី្ិកមីដដេៃឹងត្រូវបាៃផ្ដ្េ់មូេៃិធិ
យដា�តបាក់ចំែូេនៃមូេបត្ផ្ដ្េ់សិទិិយដា�ដផ្ដ្កយៃះ តកុមតបឹ
កជាសាភិបាេនៃមហាវិទជាយាេ័�តសុកស�គមៃ៍យ៉ជាងយហាច�ស់
ត្រូវយបើកសវនាការជាសាធារែៈមួ�យដើមជាបីយស្ើសុំការចូេរួមពីស
រាជិកសាធារែៈទាក់ទងៃឹងគំយរាងមួ�ឬ
គំយរាងយតចើៃដដេត្រូវបាៃយស្ើសុំយអា�ពិចារ� ។

(2) ការយបើកសវនាការជាសាធារែៈ្តមរូវឲជាយ្តមរូវតាមតបយយគ
ទ ី(1) ត្រូវ ៖

(A) យកើ្យ�ើងក្នុងសវនាការសាធារែៈដ្មួ�ដដដេ ដដេក្នុង
យនាះតកុមតបឹកជាសាភិបាេឬសា្ជាប័ៃដដេអាចអៃុវ្្បាៃអៃុម័្
គយតរាងមួ�ឬគយតរាងយតចើៃដសវងរកមូេៃិធិពីដផ្ដ្កយៃះ ។

(B) ត្រូវបាៃយធវើយ�ើងជាដផ្ដ្កមួ�នៃសវនាការដដេបាៃយតគាង
ទុកៃិងរាៃការជូៃដំែឹងជាសាធារែៈអំពីតកុមតបឹកជាសាភិបាេ
ឬអង្គភាពពាក់ព័ៃ ិ។

(3) (A) កតមងសាលាមួ� ការិយេ័�អប់រំតសុក 
សាលាឯកជៃ ឬមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃគួ៍រដ្តបកាសព័្ រ៌ាៃ 
ទាក់ទងៃឹងគយតរាងមួ�ឬគយតរាងយតចើៃក្នុងការដសវងរកឬយស្ើសុំ
មូេៃិធិពីដផ្ដ្កយៃះដដេត្រូវបាៃអៃុម័្យដា�គែអភិបាេឬ
សា្ជាប័ៃដដេរាៃយៅយេើយគ�ទំព័រអី�ៃធឺែិ្សាធារែៈ ។

(B) ព័្៌រាៃរបស់គយតរាងត្រូវបាៃ�លៃនុះបញ្ជាំងយៅយេើយគ�ទំព័រ
អី�ៃធឺយែ្អៃុយលាមតាមអៃុតបយយគ (A) រួមបញ្ចូេ ប៉ុដៃ្មិៃ
ត្រូវបាៃកំែ្់ចំយពាះទីតាំងនៃគយតរាងមួ�ឬគយតរាងយតចើៃ ការ
បា៉ជាៃ់សាមជាៃ្នមលៃគយតរាងៃិងយពេយវលាដដេបាៃបា៉ជាៃ់សាមជាៃ
សតរាប់ការបំយពញគយតរាងមួ�ឬគយតរាងយតចើៃ ។

យេើមូេបត្ដដេបាៃេក់យយងយៅតាមជំពូកយៃះៃឹងត្រូវបាៃ 
បតមុងទុកយៅក្នុងមូេៃិធិៃិងអាចរាៃសតរាប់ការយផ្ដ្ទរតបាក់  
យៅមូេៃិធិទូយៅជាឥែទាៃយដើមជាបីចំ��សតរាប់មូេបត្
ការតបាក់ យេើកដេងដ្ចំៃួៃដដេបាៃមកពីការបង់តបាក់ធានា
ដដេត្រូវបាៃបតមុងទុកៃិងបាៃយតបើយដើមជាបីបង់ន ល្ៃនៃការយចញមូេ 
បត្បំែុេមុៃយពេយផ្ដ្ទរយៅមូេៃិធិទូយៅ ។

វាកជាយែែឌ 101339 ៖ មូេបត្បំែុេដដេបាៃយចញៃិង
េក់យដា�អៃុយលាមតាមជំពូកយៃះអាចត្រូវបាៃសងតបាក់
វិញយយងតាមរាតតា 6 (ចាប់យផ្ដ្ើមពីវាកជាយែែឌ 16780) 
នៃជំពូកទ ី4 នៃដផ្ដ្កទ ី3 នៃកថាែែឌទ ី4 នៃគៃ្ថីទ ី2 
នៃតកមរដា្ជាភិបាេដដេជាដផ្ដ្កមួ�នៃ ចជាបាប់សដីពីមូេបត្ 
កា្ពវកិច្ទូយៅរបស់រដ្ឋ ។ ការ�េ់តពមពីអ្កយបាះយ្នជា្របស់រដ្ឋ
សតរាប់ការយចញមូេបត្បំែុេដដេបាៃពិពែ៌នាយៅក្នុងជំ
ពូកយៃះរួមរាៃការ�េ់តពមយេើការយចញមូេបត្បំែុេ�
មួ�ដដេត្រូវបាៃផ្ដ្េ់ជូៃយដើមជាបីសងតបាក់យដើមវិញៃូវមូេបត្បំ
ែុេដដេបាៃយចញដំបូងយៅក្នុងជំពូកយៃះឬមូេបត្សង
តបាក់ដដេបាៃយចញពីមុៃ ។ រាេ់មូេបត្ដដេបងវិេមកវិញ
ជាមួ�តបាក់ចំយែញនៃមូេបត្បងវិេដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្  
យដា�ដផ្ដ្កយៃះអាចត្រូវបាៃការពារយដា�តសបចជាបាប់តាមវិសាេ
ភាពដដេចជាបាប់បាៃកំែ្់ៃិង ចំយពាះវិសាេភាពដដេរាៃ 
ដចងក្នុងដំយ�ះតសា� ដូចបាៃដកដតបពីយពេមួ�យៅយពេមួ� 
អៃុញាជា្ដដេអាចបងវិេ្វិកា ។

វាកជាយែែឌ 101340 ៖ ចំែូេពីការេក់មូេបត្ ដដេ ត្រូវ 
បាៃអៃុញាជា្យដា�ជំពូកយៃះមិៃដមៃជា “តបាក់ចំែូេពៃ”ិ ដូ
ចដដេពាកជាយយនាះត្រូវបាៃយតបើក្នុងរាតតា XIII B នៃរដ្ឋធមីៃុញញ
រដ្ឋ California យទ យ�ើ�ការចំ��យេើយដើមទុៃទាំងយៃះមិៃ
អាតស័�យេើដដៃកំែ្់ដដេបាៃដចងក្នុងរាតតាយនាះយទ ។

ជំពូក 5 ៖ បទបជាបញញអំពី្្ិ្រាាជាភាពៃិងគែយៃ�ជាយភាព

វាកជាយែែឌ 101350 ៖ (a) (1) តកុមតបឹកជាសាភិបាេនៃសាលា 
តសុកមួ�តកុមតបឹកជាសាភិបាេនៃមហាវិទជាយាេ័�តសុកស�គមៃ៍ 
ស្ងការតសុកនៃសាលាយរៀៃ តកុមតបឹកជាសាភិបាេនៃសាលា តកុម  
តបឹកជាសាភិបាេនៃអ្កទទួេែុសត្រូវរបស់សាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ  
California សាកេវិទជាយាេ�័ California ឬតកមុតបកឹជាសាភិបាេ  
នៃនា�កមហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់Hastings ត្រូវធានាយេី សវៃ
កមីការអៃុវ្្ឯករាជជាយនៃគយតរាង�មួ�ដដេបាៃផ្ដ្េ់មូេៃិធិ
ទាំងមូេឬក្នុងដផ្ដ្កបាៃពីតបាក់ចំែូេនៃមូេបត្ដដេបាៃអ
ៃុញាជា្យដា�ចំដែកយៃះគឺយធវើយ�ើងយដើមជាបីធានាការយតបើតបាស់  
មេូៃធិដិដេអាចអៃុវ្្បាៃត រ្ូវបាៃពិៃិ ជ្ាយយ�ើងវិញសតរាបក់ារចំ
��យ្រជាមួ�ៃឹង្តមរូវការនៃចជាបាប់អៃុវ្្ទាំងអស ់។

(2) សវៃកមីការអៃុវ្្យធវើសតរាប់គយតរាង�មួ�ដដេបាៃ
ផ្ដ្េ់មូេៃិធិទាំងមូេឬយដា�ដផ្ដ្កបាៃពីតបាក់ចំែូេនៃមូេ
បត្ដដេបាៃអៃុញាជា្យដា�ចំដែកយៃះៃិងទាមទារយដា� 
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(3) (A) សាកេវិទជាយាេ�័រដ្ឋ California សាកេវិទជាយាេ�័ 
California ៃងិមហាវិទជាយាេ�័ចជាបាប់ Hastings គរួដ្តបកាស 
ព័្៌រាៃទាក់ទងៃឹងគយតរាងឬគយតរាងដដេត្រូវបាៃអៃុម័្សម្
រាប់ការដាក់យស្ើយដា�អង្គភាពតគប់តគងដដេអាចអៃុវ្្
បាៃយៅយេើយគ�ទំព័រអី�ៃធឺែិ្សាធារែៈយរៀងៗែលៃជួៃ ។

(B) ព័្ រ៌ាៃរបសគ់យតរាងដដេត រ្ូវបាៃ�លៃនុះបញ្ជាងំយៅយេើយគ�ទំ
ពរ័អី�ៃធឺយែ្អៃយុលាមតាមអៃតុបយយគ (A) រមួរាៃបុ៉ដៃ្មិៃ
ត រ្ូវបាៃកែំ្ច់យំពាះទតីាងំនៃគយតរាងមួ� ឬគយតរាងយតចើៃ ការ
ប៉ាជាៃស់ាមជាៃ្នមលៃគយតរាងៃិងយពេយវលាដដេបាៃប៉ាជាៃស់ាមជាៃសតរាប់
ការបញ្ប់គយតរាងម�ួឬគយតរាងយតចើៃ ។

(4) (A) សាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ California សាកេវិទជាយាេ័� 
California ៃិងមហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់Hastings ឬសាខារ
បស់វាត្រូវរកជាសាទុកគែៃី�ិរញញវ្្ថនុឯកសារៃិងកំែ្់តតា
ចាំបាច់ទាំងអស់សតរាប់ការយធវើសវៃកមីដដេទាមទារយដា�
អៃុយលាមតាមកថាែែឌរង(a) ។

(B) ចំយពាះយគាេបំែងនៃតបយយគយៃះ សាកេវិទជាយាេ័�រដ្ឋ 
California សាកេវិទជាយាេ័� California 
ៃិងមហាវិទជាយាេ័�ចជាបាប ់Hastings ឬបរិយវែសាលាដដេអាច
អៃុវ្្បាៃអាចរកជាសាកំែ្់តតាយអ�ិចត្រូៃិចយដា�អៃុយលាម  
តាមចជាបាប់រដ្ឋៃិងស�ព័ៃិដដេពាក់ព័ៃិ។

(4) (A) កតមង សាលាតសុក ការិយេ័�អប់រំយៅក្នុងតសុក 
សាលាឯកជៃឬមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ៍គួរដ្រកជាសាគែៃី
�ិរញញវ្្ថនុឯកសារៃិងកំែ្់តតាចាំបាច់ទាំងអស់សតរាប់ការយធវើ
សវៃកមីយដា�អៃុយលាមតាមកថាែែឌរង (a) ។

(B) សតរាប់យគាេបំែងនៃតបយយគយៃះ កតមងសាលា 
ការិយេ័�អប់រំក្នុងតសុក សាលាឯកជៃ, ឬ 
មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍អាចរកជាសាកំែ្់តតាយអ�ិចត្រូៃិច
យដា�អៃុយលាមតាមចជាបាប់រដ្ឋៃិងស�ព័ៃិដដេអាចអៃុវ្្
បាៃ ។

(c) (1) មៃុៃឹងអៃម័ុ្យេើសំយែើសុកំារពិចារ�យេើគយតរាង 
មួ�ឬគំយរាងយតចើៃនានាយដា�ៃិ្ិកមីដដេៃឹងត្រូវទទួេ្វិ
កាពីតបាក់ចំែូេនៃមូេបត្ដដេត្រូវបាៃអៃុញាជា្យដា� 
ដផ្ដ្កយៃះ តកុមតបឹកជាសាភិបាេនៃអ្កទទួេែុសត្រូវរបស់សាកេ
វិទជាយាេ័�រដ្ឋ California គែតគប់តគងនៃសាកេវិទជាយាេ័� 
California ឬតកុមតបឹកជាសាភិបាេនៃនា�កមហាវិទជាយាេ័�
ចជាបាប ់Hastings យ៉ជាងយហាច�ស់ត្រូវយបើកសវនាការជាសា
ធារែៈមួ�យដើមជាបីយស្ើសុំការចូេរួមពីសរាជិកសាធារែៈទាក់
ទងៃឹងគយតរាងមួ�ឬគយតរាងយតចើៃដដេត្រូវបាៃយស្ើសុំឱ្ជាយពិចា
រ� ។

(2) ការយបើកសវនាការជាសាធារែៈ្តមរូវឲជាយ្តមរូវតាមតបយយគ
ទ ី(1) ត្រូវ ៖

(A) យកើ្យ�ើងក្នុងសវនាការសាធារែៈដ្មួ�ដដដេ ដដេ
ក្នុងយនាះអង្គភាពតគប់តគងអៃុម័្យេើការដាក់យស្ើគយតរាងមួ�
ឬគយតរាងយតចើៃដដេពាក់ព័ៃ ិ។

(B) ត្រូវបាៃយធវើយ�ើងជាដផ្ដ្កមួ�នៃសវនាការដដេបាៃយតគាង
ទកុៃិងរាៃការក្ស់រ្ាជាេជ់ាសាធារែៈអពំអីង្គភាពតគបត់គង ។
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ន្ងៃយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍ដំបូង

18 ក់ះម្ៈ 2020

ន្ងៃចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ចុងយតកា�  

អ្កអាចចុះយ្មជាះ “យដា�រាៃេក្ខែែឌ”  

យ�ើ�យបាះយ្នជា្យៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្
តបចាំតសុក ឬទីតាំងយបាះយ្នជា្ យតកា�
កាេបរិយចឆេទផ្ដុ្កំែ្់ចុះយ្មជាះអ្កយបាះ
យ្នជា្ ។ 

25 ក់ះម្ៈ 2020

ន្ងៃចុងយតកា�ដដេមនៃ្ីយបាះយ្នជា្តបចាំ
តសុក ៃឹងទទួេពាកជាយសុំរបស់អ្កយបាះយ្នជា្
សតរាប់សៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍ ។

 ចងចាំំថាត្រឹតូវល�ះល�ោ�ត!
ការយបាះយ្នជា្ យបើកដំយែើរការពីយរា៉ជាង 7:០០ តពឹក ដេ់យរា៉ជាង 8:០០ លា្ជាច យៅន្ងៃយបាះយ្នជា្!

ក់ះម្ៈ

អា ច អ ព តព សុ ស

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

មីនា

 កាលិបរិលចេទីត្រឹតូវចងចាំំ!

អា ច អ ព តព សុ ស

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

3 មីនា 2020
ថ្ងៃ�ៃល�ះល�ោ�ត!



�ំលរឿន 2020
ពេរដ្ឋ California ទាំងអស ់យ�ើ�យ�ើងត្រូវយធវើឲជាយតបាកដថា សរាជិកតគរួសារទាំងអស់ យដា�មិៃគិ្សា្ជាៃភាពសញ្ជា្ ិ

ត្រូវបាៃយគរាប់ក្នុងជំយរឿៃ 2020! រាប់ទាំងទារក អ្កជួេផ្ដ្ទះ សរាជិកតគរួសារ ៃិងអ្កយតរៅសរាជិកតគរួសារ 
ដដេរស់យៅក្នុងអាស�ដា្ជាៃរបស់អ្ក ។ សូមដសវង�េ់បដៃ្ថមអំពីជំយរឿៃ 2020 អាស�ដា្ជាៃ californiacensus.org ។

សំបុត្អំពីជំយរឿៃ 2020 ៃឹងដចកចា� ចាប់ពីដែ ន្ងៃ 12 មីនា 2020 ។
សូមឲ�យត្រឹ�ក់ដថាត្រឹតូវបំលពញខែបបបទី�ំលរឿនរបស់អ្នក់ឲ�យ�នមះនថ្ងៃ�ៃទី ី30 លមស្ថា 2020 ។
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	ឯកសារព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតផ្លូវការ
	ការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់បេក្ខភាពប្រធានាធិបតីប្រចាំរដ្ឋ California  ថ្ងៃអង្គារទី 3 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020
	លិខិតបញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវ


	សេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិឯកត្តជនរបស់ អ្នកបោះឆ្នោត
	តារាងមាតិកា
	ឯកសារយោងរហ័ស
	សំណើ
	ទិដ្ឋភាពទូទៅអំពីបំណុលសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋ
	សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់ គណៈបក្សនយោបាយ
	អត្ថបទច្បាប់ដែលបានស្នើឡើង
	ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត 

	បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិក 
	រដ្ឋលេខាធិការ
	ឯកសារយោងរហ័ស
	កំណត់សម្គាល់ពិសេស
	សំណើ 13
	សេចក្ដីសង្ខេប
	អ្វីដែលអ្នកបោះឆ្នោតគឺមានន័យថា
	សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម


	ស្វែងរកស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់អ្នក 
	លទ្ធផលការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់បេក្ខភាពប្រធានាធិបតី ។
	របៀបបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ប្រធានាធិបតី
	បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជា អ្នកគ្មាននិន្នាការនយោបាយលើគណបក្សណាមួយ*?  
	បានចុះឈ្មោះជាមួយគណៈបក្សនយោបាយមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់? 

	សេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិឯកត្តជននៃជំរឿន
	អ្នកមានសិទ្ធិដូចខាងក្រោម ៖
	កំណត់សម្គាល់ពិសេស ៖  

	ជំរឿន ឆ្នាំ 2020
	កាលបរិច្ឆេទ សំខាន់ៗរបស់ ការិយាល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2020

	សំណើ  13 អនុញ្ញាតឲ្យមានសញ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់កិច្ចការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការកសាង និងការធ្វើទំនើបកម្ម
	សិទ្ធិទទួលផ្លូវការ និងសេចក្តីសង្ខេប
	សេចក្តីសង្ខេបនៃការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អ្នកវិភាគច្បាប់ស្តីពីផលប៉ះពាល់សារពើពន្ធដុលរបស់រដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលមូលដ

	ការវិភាគដោអ្នកវិភាគផ្នែកច្បាប់
	ប្រវត្តិ
	សំណើ
	ផលប៉ះពាល់សារពើពន្ធ 


	ទឡ្ហីករណ៍
	★ ទឡ្ហីករណ៍គាំទ្រសំណើលេខ 13 ★
	★ មតិផ្ទុយចំពោះទឡ្ហីករណ៍គាំទ្រសំណើលេខ 13 ★
	★ ទឡ្ហីករណ៍ជំទាស់សំណើលេខ 13 ★
	★ មតិផ្ទុយចំពោះទឡ្ហីករណ៍ជំទាស់សំណើលេខ 13 ★

	ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបំណុលសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋ
	សញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋ និងថ្លៃដើម
	ការចំណាយរបស់រដ្ឋទៅលើសញ្ញាប័ណ្ណ 

	ការបោះឆ្នោត នៅក្នុង រដ្ឋ California
	ការិយាល័យ គាំទ្រគណបក្ស នយោបាយ/ដែលបាន ជ្រើសរើស ដោយគណបក្ស 
	ការិយាល័យ ដែលបាន ជ្រើសរើស ដោយ អ្នកបោះឆ្នោត 
	ការិយាល័យ មិនលំអៀង ទៅគណបក្ស នយោបាយ 

	អ្នកចូលរួមចំណែកចម្បងលើបេក្ខជនរដ្ឋ និងសំណើ 
	ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត 
	ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃតែមួយ 
	ព័ត៌មានឯកជនភាពនៃ ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត 

	ពិនិត្យមើលស្ថានភាពអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អ្នកតាមអនឡាញ 
	ចុះឈ្មោះជាមុននៅអាយុដប់ប្រាំមួយឆ្នាំ ។ បោះឆ្នោតនៅអាយុដប់ប្រាំបីឆ្នាំ ។ 
	តើអ្វីទៅជាការបោះឆ្នោតជាមុន? 

	សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីគោលបំណងរបស់គណបក្សនយោបាយ
	★ គណបក្សសាធារណរដ្ឋ ★
	★ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ ★
	★ គណបក្សសេរីនិយម ★
	★ គណបក្សឯករាជ្យអាមេរិកាំង ★
	★ គណបក្សសន្តិភាព និងសេរីភាព ★
	★ គណបក្សបៃតង ★

	ការណែនាំសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតជាយោធា  និងនៅបរទេសនៃរដ្ឋ California
	កាលបរិច្ឆេទត្រូវចងចាំ ៖ 
	សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង ៖ 

	ការបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ន 
	តើអ្វីទៅជាសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ន? 
	តើនរណាបោះឆ្នោតសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ន? 
	តើសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវរាប់ជាសន្លឹកឆ្នោតបានការដែរឬទេ? 
	តើអ្នកអាចពិនិត្យស្ថានភាពសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នរបស់អ្នកបានដោយ របៀបណា? 

	ច្បាប់ស្តីពីជម្រើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោត អនាគតនៃការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ California 
	ហេតុអ្វីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ? 
	តើខ្ញុំបោះឆ្នោតនៅពេលណា? 
	តើខ្ញុំរកហិបឆ្នោត ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅឯណា? 
	ចុះបើខ្ញុំមិនទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្ញុំ? 
	ចុះបើខ្ញុំមិនស្ថិតក្នុងស្រុកដែលចូលរួម? 

	របៀបបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍
	តើអ្នកណាអាចបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍? 
	របៀបទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់បោះតាមប្រៃសណីយ៍ 
	របៀបផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមប្រៃសណីយ៍របស់អ្នកមកវិញ 
	សន្លឹកឆ្នោតមានតែមដែលបានបង់មុន 

	ជំនួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមានពិការភាព 
	ការបោះឆ្នោតនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោត 
	ការបោះឆ្នោតនៅតាមគេហដ្ឋាន 
	ឯកសារព័ត៌មានណែនាំសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតជាទម្រង់អូឌីយ៉ូ និងបោះពុម្ពធំៗ 

	សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់ 
	តើគេចុះឈ្មោះខ្ញុំដើម្បីបោះឆ្នោតឬ? 
	ចុះបើខ្ញុំភ្លេចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការចុះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ? 
	តើខ្ញុំអាចស្វែងយល់ពីបេក្ខជន និងសំណើផ្សេងៗនៅកន្លែងណា? 

	ការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុក
	អត្ថបទច្បាប់ដែលបានស្នើ
	សំណើ 13
	ច្បាប់ដែលបានស្នើ 
	ផ្នែក 71 សាលាមត្តេយ្យសាធារណៈ, K-12, និងច្បាប់ស្តីពីសញ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់សុវត្ថិភាព និងសុខភាពមហាវិទ្យាល័យ
	ជំពូក 1 បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ 
	ជំពូក 2 ៖ មត្តេយ្យសាលា-ថ្នាក់ទី 12 
	មាត្រា 1 ៖ ខអំពីកម្មវិធីសម្ភារៈរូបវ័ន្តសាលាចាប់ពីសាលាមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី 12 
	មាត្រា 2 ៖ បទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សាលាមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី 12 

	ជំពូក 3 ៖ គ្រឿងបរិក្ខាមហាវិទ្យាល័យ សហគមន៍នៅរដ្ឋ California 
	មាត្រា 1 ៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ 
	មាត្រា 2 ៖ បទប្បញ្ញត្តិកម្មវិធីមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ រដ្ឋ California
	មាត្រា 3 ៖ បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុនៅ មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍រដ្ឋ California 

	ជំពូក 4 ៖ គ្រឿងបរិក្ខារសាកលវិទ្យាល័យ 
	មាត្រា 1 ៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ 
	មាត្រា 2 ៖ កម្មវិធីអនុវត្តដែលសមស្របទៅសកលវិទ្យាល័យ California និងមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ Hastings 
	មាត្រា 3 ៖ កម្មវិធីអនុវត្តដែលសមស្រប ទៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California 
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