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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 ។ 

10 | សិទិិទទួេ ៃិងយសចក្ីសយង្ខប / ការវិភាគ

 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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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 ។
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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




