
ប ោះបនោ តបៅចប ល្ ោះ ថ្ងៃចន័្ទ ទ ី៥ ខែតុលា ដល់ថ្ងៃអង្គា រ ៍ទ ី៣ ខែវចិឆកិា 
 

មគ្ាុបទសន្ខ៍ែ្ាំអោកប ោះបនោ ត Long Beach Rising 
 

ខសែកបមៅ , ខសែកស, ខសែកបនោ ត ឬខែៅរ; ជន្ជាតិបដើម ឬជន្អប ោ្ ប្របវសន្;៍ មនុ្សសវយ័បកៅង ឬមនុ្សសចាស់: បយើង
ទាំងអស់គ្នោ បជឿជាកប់លើទីប្កុងឡងរ ឆី ខដលប្គ្រគ់្នោ អាចទទលួ ន្នូ្វភាពបជាគ្ជយ័។ រ ុខន្ោមកទល់ថ្ងៃបន្ោះ, អោក
ន្បោ យ ន្ិងអោករញុ្ោះរញូ្លបលាភលន្ជ់ាកល់ាកម់យួចាំន្ួន្ ខដលគ្នាំប្ទពកួបគ្ ប្វើឱ្យមនុ្សសប្គ្រគ់្នោ ឈចឺារ ់
បោយប្រគ្ល់ប្ កប់ៅឱ្យប្កុមហ ុន្សាជីវកមៅ្្, ផ្តោ ចង់វកិារសាលាបរៀន្្្ររស់បយើង, ប្វើឱ្យចុោះបែោយបសវា
កមៅដល់សហគ្មន្,៍ ន្ិងប្វើឱ្យអោកជិតខាងររស់បយើងផ្តល ស់ទលីាំបៅ។ វាមនិ្ចាាំ ច ់មាន្នូ្វវ ិ្ ីទាំងបន្ោះបទ។ បយើង
ហួសបពលជាយូរមកបហើយ បដើមែសីរបសរចារប់ឡើងវញិ បហើយប្វើឱ្យសបមលងររស់បយើងប្តូវ ន្បគ្ឰ។ ការប ោះបនោ ត
ររស់បយើង គ្ឺជាអាំណាចររស់បយើង។ ចារព់ីកាំខែទាំរងល់ាំបៅោា ន្ខដលមាន្តាំថ្លសមរមយ រហូតដល់កាំខែទាំរង់
យុតោិ្ម,៌ ន្ិងកិច្ការពារកមៅករ បដើមែទីទួល ន្នូ្វឱ្កាសបសៅើគ្នោ សប្មារទ់ាំងអស់គ្នោ : បយើងបរៀរចាំប្វើឱ្យមាន្
អ្គ្ត បោយចូលរមួទាំងអស់គ្នោ  ជាអោកប ោះបនោ ត។ 
 

ចូលរមួជាមយួ Long Beach Rising! សមពន័្ធភាពបៅកោុងវដោថ្ន្ការប ោះបនោ តបន្ោះ បដើមែកីសាងឡងរ ឆី្បពល
អ្គ្ត ខដលបយើងដងឹថាអាចបៅរចួ! បៅចប ល្ ោះថ្ងៃទ ី៥ ខែតុលា រហូតដល់ថ្ងៃទី ៣ ខែវចិឆកិា, បយើងបសោើសុាំឱ្យអោក
ចូលរមួជាមយួន្ងឹពួកបយើង កោុងការផ្ោល់អាទិភាពដល់ប្គ្សួារទាំងឡាយ ខដលកាំពុងប្វើការ បោយប ោះបនោ តបលើ
វធិាន្ការែ៍សន្លកឹបនោ ត្្ទាំងបន្ោះ បៅថាោ កប់្កុង, ប្សុក, ន្ិងថាោ ករ់ដា។ 
  

វធិាន្ការែ៍អាបមរកិ –  ទ/ចាស (MEASURE US – YES) 

ប្វើឱ្យប្កុមហ ុន្បប្រង្្ ខដលកាំពុងែងួអែោូ ងបប្រងបៅឡងរ ឆី ទទួលែុសប្តូវកោុងការរងច់ាំខែកបោយយុតោិ្ ម៌
ររស់ពួកបគ្ កោុងពន្ធផ្លិតកមៅបប្រង។ ប្ កច់ាំែូលន្ឹងបៅដល់សហគ្មន្ខ៍ដល ន្រងផ្លរ ោះពាល់ភាគ្បប្ចើន្ ពី
ការប្រកាន្ពូ់ជសាសន្ជ៍ាលកខែៈប្រពន័្ធ ន្ិងររសិាា ន្។ 
 
វធិាន្ការែ៍ J –  ទ/ចាស (MEASURE J – YES) 

វធិាន្ការែ៍ J ន្ឹងផ្តល ស់រោូរប្រខហល ១ ពាន្ល់ាន្ដុលាល រកោុងមយួនោ ាំ ចាំបពាោះងវកិារបខាន្្ ីពីបគ្នលន្បោ យ្្
ខដលប្វើឱ្យរ ោះពាល់ដល់សហគ្មន្ប៍មៅ  ន្ិងបនោ ត បៅជាកមៅវ ិ្ ី្្ខដលប្វើឱ្យប្របសើរបឡើងនូ្វសហគ្មន្ដ៍ខដល



ទាំងប្ោះ — សុែភាព, លាំបៅោា ន្, ន្ិងការង្គរ។ វធិាន្ការែ៍ J គ្ឺជាវ ិ្ ីខដលបយើងចារប់ផ្ោើមបោោះប្សាយនូ្វកាំហុស
ថ្ន្អយុតោិ្មពូ៌ជសាសន្ ៍កោុងអិលបអបខាន្្ី។ 
 
សាំបែើ រ 14 –  ទ/ចាស (PROPOSITION 14 – YES) 

ផ្ោល់សិទធិមូលរប្តរាំែុលរដា ចាំន្ួន្ ៥.៥ ពាន្ល់ាន្ដុលាល រ សប្មារក់ារប្សាវប្ជាវបកាសិកាបដើម។ ងវកិារសាធារែៈ
គ្ឺជាមប្ោ យដប៍្របសើររាំផុ្ត កោុងការគ្នាំប្ទវទិោសាស្តសោមលូោា ន្ ន្ិងធា្ថាផ្លប្របោជន្ស៍ាធារែៈ ពីការ
ប្សាវប្ជាវ, ជាំន្ួសឱ្យការវនិ្ិបោគ្ ន្ិងការអភវិឌ្ឍន្ឯ៍កជន្ណាមយួ ខដលប្តូវ ន្ជប្មញុ ឬបលើកទកឹចិតោបោយការ
រកប្ កច់ាំបែញ។ 
 

សាំបែើ រ 15 –  ទ/ចាស (PROPOSITION 15 – YES) 

របងកើន្ងវកិារសប្មារស់ាលាសាធារែៈ K-12,  មហាវទិោល័យសហគ្មន្,៍ ន្ិងរោា ភ ិលកោុងតាំរន្ ់បោយតាំរវូឱ្យ 
យកពន្ធអចលន្ប្ទពយពាែិជជកមៅ ន្ិងឧសោហកមៅ បោយខផ្ែកបលើតាំថ្លទផី្ោររច្ុរែន្ោ។ សាំបែើ រ ១៥ ប្តូវ ន្  ន្់
ប្រមាែថា ន្ឹង្ាំមកនូ្វងវកិារចាំន្ួន្ ៣៣.៧ លាន្ដុលាល រ ដល់មូលន្ិ្ទូិបៅថ្ន្ទីប្កុងឡងរ ឆី ជាបរៀងរាល់នោ ាំបដើមែ ី
បអាយបយើងអាចតស ូមតិសប្មារ់្ ន្ធាន្រខន្ាមបទៀត ោកប់ៅបអាយអាទិភាព្្ររស់សហគ្មន្ ៍ដូចជាលាំបៅដ ្
ឋាន្, បសវាកមៅសុែភាព, ន្ិងយុវជន្ ន្ិងការប្វើកមៅវ ិ្ ីមនុ្សសចាស់។ 
 
សាំបែើ រ 16 –  ទ/ចាស (PROPOSITION 16 – YES) 

សាំបែើ រ ១៦ ន្ឹងអនុ្ញ្ញា តឱ្យមាន្សកមៅភាពជាវជិជមាន្ បៅកោុងរដាកាលីហវ័រញ ជាជាំហា ន្ជាកខ់សោងមយួ ខដលបយើង
អាចអនុ្វតោបដើមែចីារប់ផ្ោើមដកបចញនូ្វឧរសគ្ា្្ បដើមែទីទួល ន្ឱ្កាសបសៅើគ្នោ សប្មារទ់ាំងអស់គ្នោ ។ ជាមយួ
ន្ឹងសកមៅភាពជាវជិជមាន្, ស្តសោី ន្ិងអោកខដលមាន្ពែ៌សមែរុទាំងឡាយ អាចទទួល ន្ប្ កឈ់ោួលែពស់, មាន្លទធ
ភាពទទួល ន្នូ្វការអររ់ ាំែពស់, បហើយអាចប្រកួតប្រខជងបលើជាំហ របោយបសៅើភាពគ្នោ  សប្មារក់ិច្សន្ោរដា្្។ 
 
សាំបែើ រ 17 –  ទ/ចាស (PROPOSITION 17 – YES) 

វធិាន្ការែ៍បន្ោះ ន្ឹងសាោ រសិទធបិ ោះបនោ តដល់ប្រជាជន្កាលីហវ័រញ ជិត ៤០,០០០ ្ក ់ខដលប្តូវ ន្បោោះខលងពី
ពន្ធ្គ្នរ រ ុខន្ោបៅខតសាិតកោុងលកខែ័ឌ បពលបោោះខលង ឬ on parole, បោយធា្ ន្នូ្វអោកតាំណាងកាន្ខ់តបប្ចើន្ 
ន្ិងលទធិប្រជា្ិរបតយយ ប្រករបោយប្រសិទធភាព។ រដាកាលីហវ័រញ ន្ឹងកាល យជារដាទី ២០ ខដលអនុ្ញ្ញា តឱិ្យរុគ្ាល
ខដលសាឹតកោុងលកខែ័ឌ បពលបោោះខលង ចូលរមួកោុងការប ោះបនោ ត ប្រសិន្បរើប្តូវ ន្អនុ្មត័។ 
 



សាំបែើ រ 18 –  ទ/ចាស (PROPOSITION 18 – YES) 

ពប្ងីកអោកប ោះបនោ ត បោយអនុ្ញ្ញា តឱ្យអោកខដលមាន្អាយុ ១៧ នោ ាំ អាចប ោះបនោ ត ន្។ ប្វើដូចបន្ោះ ពប្ងឹងគុ្ែ
តថ្មលប្រជា្រិបតយយររស់បយើង បោយផ្ោល់ឱ្យមនុ្សសវយ័បកៅងនូ្វសាំបឡងមយួជាមុន្ បៅកោុងដាំបែើ រការ ន្ិងអនុ្ញ្ញា ត ិ
ឱ្យពួកបគ្ ចូលរមួកោុងការប ោះបនោ តរឋម ខដលសាំបរចចិតោបរកខជន្្្ សប្មារក់ារប ោះបនោ តទូបៅ ន្ិងរបងកើតនូ្វវរែ
្មថ៌្ន្ការចូលរមួររស់ពលរដា។ 
 
សាំបែើ រ 19 – បទ (PROPOSITION 19 – NO) 

វធិាន្ការែ៍បន្ោះ គ្ឺជាការបលើកខលងពន្ធបលើអចលន្ប្ទពយ ខដលផ្ោល់ផ្លប្របោជន្ដ៍ល់ម្ាស់ផ្ទោះខដលមាន្ប្ទពយស
មែតដិសោុកសោមភ កោុងការទិញផ្ទោះខដលមាន្តថ្មលថ្ងលជាងមនុ្ ែែៈបពលខដលអនុ្ញ្ញា តឱ្យពកួបគ្ រកោ ន្នូ្វការវាយ
តថ្មលពន្ធ បលើអចលន្ប្ទពយទរជាងមុន្ ររស់ពកួបគ្។ ប្វើដូចបន្ោះ ផ្តល ស់រោូរការចាំណាយដល់ម្ាស់ផ្ទោះងៅ ីន្ិងរបងកើន្
វសិមភាពបៅកោុងទីផ្ោរលាំបៅោា ន្។ 
 
សាំបែើ រ 20 – បទ (PROPOSITION 20 – NO) 

សហគ្មន្វ៍លិប្តឡរម់កវញិ ឈោោះពីសាំបែើ រ ៤៧ ន្ងិ ៥៧ ន្ិងរបងកើន្ភាពអយុតោិ្មពូ៌ជសាសន្។៍ វធិាន្ការែ៍
បន្ោះ ន្ឹងរបងកើន្ចាំន្ួន្អោកបទសចាំន្ួន្ ១០,០០០ ្ក ់កោុងមយួនោ ាៗំ  ន្ិងរបងកើន្ងវកិារពន្ធ្ គ្នរ ែែៈបពលខដល រដា
កាលីហវ័រញ  ន្ឃ្លល តចាកនៃ យពីការជារឃុ់ាំឃ្លាំងប្ទងប់្ទយ្ាំ កោុងរយៈបពលជាបប្ចើន្នោ ាំចុងបប្កាយបន្ោះ។ 
 
សាំបែើ រ 21 –  ទ/ចាស (PROPOSITION 21 – YES) 

វធិាន្ការែ៍បន្ោះ អនុ្ញ្ញា តឱិ្យពប្ងីកការប្តតួពិន្តិយនូ្វការជលួ បៅកោុងទីប្កុង្្ទូទាំងរដា, ខដល្ាំមកនូ្វការ
ការពារចាាំ ចជ់ាបប្ចើន្ បៅបពលខដលសហគ្មន្ខ៍ដលមាន្ពែ៌សមែរុ  ន្ិងសហគ្មន្ខ៍ដលមាន្ប្ កច់ាំែូល
ទរោ ងបប្ចើន្ ប្តូវការវា បោយសារខតជាំងឺរាតតាត COVID-19។ 
 
សាំបែើ រ 22 – បទ (PROPOSITION 22 – NO) 

ប្កុមហ ុន្ Gig ្្ ដូចជា Uber, Lyft, ន្ិង Doordash រដិបស្មនិ្អនុ្វតោនមចារ ់បោយរងប់្ កស់ប្មារ់
ការការពារជាមូលោា ន្ខដលអោកបរើកររររស់ពួកបគ្  ន្ទទលួ។ ពួកបគ្ ន្សរបសរសាំបែើ  ២២ បដើមែរីបងកើតចារ់
ងៅីមយួ ខដលអនុ្វតោចាំបពាោះពួកបគ្ បដើមែបីអាយពួកបគ្អាចចាតទុ់កកមៅករររស់ពកួបគ្ ជាអោកប  ការ បោយគ្នៅ ន្ការ
ធា្សិទធ ិឬផ្លប្របោជន្៍្ ្ ប្ោះបឡើយ។ 



សាំបែើ រ 23 –  ទ/ចាស (PROPOSITION 23 – YES) 

វធិាន្ការែ៍បន្ោះ តប្មូវឱ្យមាន្ការការពារសុែភាព ន្ិងសុវតាភិាពជាបប្ចើន្ បៅគ្លីន្ិកលាងឈាម សប្មារអ់ោកជាំងឺទាំង
អស់, ខដលភាគ្បប្ចើន្ជាមនុ្សសពែ៌សមែរុខដលមាន្ប្ កច់ាំែូលទរ។ 
 

សាំបែើ រ 24 – អពោប្កតឹ (PROPOSITION 24 – NEUTRAL) 

វធិាន្ការែ៍បន្ោះសរបសរចរទ់ាំងប្សុងបឡើងវញិ នូ្វចារស់ោីពីសិទធិឯកជន្ររស់អោកបប្រើប្ ស់កាលីហវ័រញ , ខដល
ប្គ្រប់្គ្ងនូ្វរបរៀរខដលទនិ្ោន្យ័ររស់អោកបប្រើប្ ស់ ប្តូវ ន្ការពារ ឬលក,់ ន្ិងរបងកើតទភីាោ កង់្គររដាងៅីមយួ បដើមែអីនុ្
វតោនូ្វចារឯ់កជន្។ ែែៈបពលខដលវធិាន្ការែ៍បន្ោះ ោកក់ារទទួលែុសប្តូវកាន្ខ់តបប្ចើន្បៅបលើសាជីវកមៅ្ាៗំ , 
ផ្ងខដរ វាករ៏បងកើតរន្ទុករខន្ាមបទៀតដល់ប្រជាជន្ថ្ន្ពែ៌សមែរុ ន្ិងមនុ្សសខដលមាន្ចាំែូលទរ បដើមែកីារពារនូ្វ
ភាពឯកជន្ នមអុីន្្ែិឺតររស់ពួកបគ្។ 
 

សាំបែើ រ 25 – អពោប្កតឹ (PROPOSITION 25 – NEUTRAL) 

វធិាន្ការែ៍បន្ោះ ន្ឹងសាំបរចថាបតើ SB 10 ប្តូវ ន្អនុ្វតោន្ ៍ឬអត,់ ខដលជាចាររ់រស់រដា ខដលលុររាំ ត ់បចាលនូ្វ
ការរងស់ាចប់្ កប់ដើមែធីា្ ន្ិងជាំន្ួសវាបោយប្រពន័្ធវាយតថ្មលហាន្ិភយ័មយួ ខដលប្តូវ ន្ប្វើការកាំែតប់ោយ
បៅប្កម នមរយៈសាំែុាំ មយួថ្ន្កែនួ្បោោះប្សាយរញ្ញា ។ 
 

ការប ោះបនោ តររស់បយើង គឺ្ជាអាំណាចររស់បយើង! ចូលរមួពាកព់ន័្ធជាមយួយុទធ្ ការ ររស់បយើង: 

LBForward.org/LBRising 

#LBRising #LBVotes 

 
 

 

 


