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All communities are healthier, safer 
when everyone has access to an af-
fordable home, a good education, 

and clear air and water. 

Across California, many of our families are 
being displaced from their homes due to evic-
tions and rising rent costs. Our schools and vi-
tal services are underfunded due to corporate 
tax loopholes, and profit-driven decisions are 
made at the expense of our health and safety. 
Asian American and Pacific Islander commu-
nities are affected by these issues as well as 
other communities of color. Our struggles for 
better access and resources are interlinked 
with the historic and current fights waged by 
Black and Brown communities. 

This November, we have the power to build to-
wards this vision and reinvest in our communi-
ties. Asian American and Pacific Islanders are 
voting at higher rates than ever, and our vote 
could be the deciding factor in this election!

Join us and vote on 
Tuesday, November 6th!

@aapiforce_ef 

aapiforce-ef.org/
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យើងជឿថា សហគមន៏យើងនឹងមាន សុខមាលភាពល្អ 
មានសុវត្ថិភាព នៅពេលដេលជនគេប់រូប 

មានសិទ្ធិទទួលនូវ ៖ លំនៅដ្ឋេនតំលេសមរមេយ ការសិកេសាល្អ 
ទទួលខេយល់អាកាសបរិសុទ្ធ និងទឹកស្អេត។ .

ElEcTioN Day:
TuEsDay, NovEmbEr 6Th, 2018

vote

ទិវាបោះឆ្នេត:
ថ្ងេអង្គេរ៏ ទី៦ ខេវិច្ឆិកា ២០១៨

ទូទាំងរដ្ឋកកាលីហ្វ័រញ៉េ គេួសសរជាចេើនានផ្លេស់ប្តូរទីលំនៅ 
ដោយការបណ្តេញចេញពីផ្ទះ និងការ ឡើងថ្លេឈ្នួលផ្ទះ។ សលារៀននិង
សេវាកម្មសំខាន់ៗកំពុងខ្វះខាតថវិកាទេទេង់  ដោយសរតេចេបាប់ពន្ធដរ 
របស់កេុមហ៊ុនធំៗមានចន្លេះបេោង និងការសំរេចចិត្តផ្តេតលើភាព

ចំណេញដោយមិនគិតពីសុខមាល ភាព និងសុវត្ថិភាពរបស់សហគមន៍។.  
សហគមន៏ជនជាតិអាសុី និងជនជាតិនៅកោះា៉េសុីហ្វិក 

ក៏រងផលប៉ះទង្គិចដោយសរតេរឿងទាំង អស់នេះ 
ដូចសហគមន៏សសន៍ដទេទៀតដេរ ។. ការតស៊ូរបស់យើង 

ដើមេបីទទួលាននូវសេវាកម្ម និងធនធានល្អ មានទំនាក់ទំនងផ្
សរភា្ជេប់គ្នេជាមួយ នឹងការតស៊ូទាមទាររបស់សហគមន៍សេបេកខ្មេ 

និងសសន៍ដទេទៀត ទាំងអតីតកាលនិងបច្ចុបេបន្ន។.

នៅខេវ ចិ ្ឆ កិានេះ យ ើងមានអណំាចដ ើមេបឆី ្ពេះៅរកចក ្ខ ុវសិយ័នេះ 
ហើយនងិធ ្វ ើវ និយិោគ ឡ ើងវញិនៅក ្ន ុងសហគមនរ៏បសយ់ ើង។ ជនជាតអិាស ុ ី
អាមេរកិាងំនងិជនជាតកិោះា ៉េស ុ ហី ្វ កិ ានច ូលរ ួ ម បោះឆ ្នេតដោយមានកមេិ
តខ ្ពសជ់ាងពមី នុ ហើយការបោះឆ ្នេតរបសយ់ ើងអាចជាកត ្តេម ួ យដេលសម ្

រេច ន ូ វការជេើសរ ើសនេះ។

សូមអញ្ជើញចូលរួមបោះឆ្នេតជាមួយយើងខ្ញុំនៅ 
ថ្ងេអង្គេរ៏ ទី៦ ខេវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ។

califorNia asiaN amEricaN & 
Pacific islaNDEr voTEr GuiDE

ការណេនាំការបោះឆ្នេតនៅរដ្ឋកកាលីហ្វ័រញ៉េ 
សំរាប់ជនជាតិអាសុី និងជនជាតិនៅកោះា៉េសុីហ្វិក



GENEral ElEcTioN sTaTE mEasurEs

ProP 1: ThE vETEraNs aND 
afforDablE housiNG acT

Allows the state to issue $4 billion in gen-
eral bonds to fund affordable housing pro-
grams and projects for low-income Califor-
nians, farmworkers, and veterans. 

yEs ច៎េស-ាទ
សំណើរទី ១ - ចេបាប់យុទ្ធជន និង 

លំនៅដ្ឋេនមានតំលេសមរមេយ

អនុញ្ញាតិឲ្យរដ្ឋចេញប័ណ្ណប្រាក់ចំនួន 
៤កោដិដុល្លា ជាប្រភេទសញ្ញាប័ណ្ណប្រាក់រដ្ឋ 

ដើម្បីទ្រទ្រង់កម្មវិធីលំនៅដ្ឋានតំលៃសមរ
ម្យ និងគម្រោងសម្រាប់រាស្ត្រកាលីហ្វ័រញ៉ា 

ដែលមានចំណូលតិច កសិករ និង យុទ្ធជន។

ProP 2: housiNG boND 
for homElEssNEss

Allows the state to use $2 billion in bonds 
to build permanent supportive housing with 
mental health services for the homeless. It 
aims to address the housing needs of CA’s 
chronically homeless population.

yEs ច៎េស-ាទ
សំណើរទី ២ - សញ្ញេប័ណ្ណបេេក់លំនៅដ្ឋេនរដ្ឋក

សមេេប់ជនគ្មេនទីជមេក

អនុញ្ញាត្តិឲ្យរដ្ឋប្រើប័ណ្ណប្រាក់ចំនួន២កោដិដុ
ល្លា ដើម្បីផ្តល់ជំនួយកសាងលំនៅដ្ឋាន អចិន្រ្តៃ
យ៏ដោយមានសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តសម្រាប់ជ
នគ្មានទីជម្រក។ នេះជាការផ្តោតទៅលើបញ្ហារដែ

លមានជាយូរអង្វែងមកហើយចំពោះការខ្វះលំនៅដ្ឋាន 
សំរាប់ជនគ្មានទីជម្រក ។

ProP 3: fuNDiNG WaTEr
suPPly, QualiTy, aND

WaTEr iNfrasTrucTurE

Allows the state to borrow $8.8 billion in 
general bonds to fund safe drinking wa-
ter, water-supply infrastructure, watershed 
protection and restoration. The proposal 
also provides extensive benefits and pri-
ority to disadvantaged communities and 
economically distressed areas. 

yEs ច៎េស-ាទ

សំណើរទី ៣ - ទេទេង់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក 
គុណភាពនេទឹក 

និងហេដ្ឋេរចនាសម្ព័ន្ធនេការផ្គត់ផ្គង់ទឹក

អនុញ្ញាត្តិឲ្យរដ្ឋខ្ចីសញ្ញាប័ណ្ណប្រាក់រដ្
ឋចំនួន៨.៨កោដិដុល្លា ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត 

ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការផ្គត់ផ្គង់
ទឹក រនាំងការពារទឹក និង ស្តារទឹកឡើងវិញ។ 

សំណើរនេះ ផ្តល់ប្រយោជន៏យ៉ាងទូលំទូលាយ និង
ផ្តល់អាទិភាពចំពោះសហគមន៏ដែលមានការលំបាក 

និងទីតាំងសេដ្ឋកិច្ចលំបាក។

yEs
ProP 4: Children’s

hosPiTal boND

Allows the state to borrow $1.5 billion 
to fund grants for capital improvements, 
including construction, expansion, reno-
vation and equipping for qualifying chil-
dren’s hospitals.

ច៎េស-ាទ
សំណើរទី ៤ - សញ្ញេប័ណ្ណបេេក់ 

សំរាប់មន្ទីរពេទេយកុមារ

អនុញ្ញាត្តិឲ្យរដ្ឋខ្ចីប្រាក់ចំនួន ១.៥កោដិដុល្លា 
ដើម្បីពង្រីកធនធាន រួមទាំងការសាងសង់ ការពង្រីក 

ការកែលំអ និង បំពាក់ឧបករណ៏ដើម្បីបង្កើនគុណភាព
មន្ទីរពេទ្យកុមារ។

ProP 5: ProPErTy Tax 
TraNsfEr

Allows homeowners 55 or older to trans-
fer their property tax discount to their new 
home anywhere in the state, no matter 
the new home’s market value or number 
of moves. This will result in loss in revenue 
of over $2 billion for schools and social 
services.

No មិនទេ  សំណើរទី ៥ - ការផ្ទេរពន្ធអចលនទេពេយ 

អនុញ្ញាត្តិឲ្យម្ចាស់ផ្ទះដែលមានអាយុ៥៥ 
ឆ្នាំ ឡើង អាចផ្ទេរការចុះថ្លៃពន្ធអចលនទ្រព្យ 
ទៅកាន់ផ្ទះថ្មីរបស់គេនៅទីណាក៏ដោយឲ្យតែនៅក្នុ
ងរដ្ឋ ដោយមិនគិតអំពីតម្លៃផ្ទះថ្មី ឬចំនួននៃការ
ប្តូរផ្ទះឡើយ។នេះនឹងធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រាក់ចំណូល
ជាង២កោដិដុល្លា សម្រាប់សាលារៀននិងសេវាកម្ម

សង្គម។ 

សំណើរនេការបោះឆ្នេតទូៅ



ProP 6: Gas Tax rEPEal

Overturns the 2017 car fee and gas tax 
that pays for repairs and improvements 
to local roads, state highways, and public 
transportation (including transit, bicycle 
and pedestrian projects). If passed, the 
state would lose up to $5 billion per year. 

មិនទេ  Noសំណើរទី ៦ - ការលុបចោលពន្ធសំង    

លប់ចោលពន្ធរថយន្តឆ្នេំ២០១៧ និងពន្ធសំងដេល
បេើសំរាប់ការជួសជុល និងកេ លម្អផ្លូវតមឃុំសេុក 

ផ្លូវធំៗតមរដ្ឋក និងយានជំនិះសធារណៈ 
(រួមទាំងគមេេងកេ លម្អចំណតឡានកេុង 

ផ្លូវចកេយានយន្ត និងផ្លូវថ្មើរជើង)។ 
បើសំណើរនេះជាប់ឆ្នេត នះរដ្ឋកនឹងខាតដល់ៅ៥លាន

កោដិដុលា្លេក្នុង១ឆ្នេំ។

ProP 7: DayliGhT saviNGs

Gives the state legislature the power to 
switch the state to permanent daylight sav-
ings time, but only if Congress approves.

ជំហរកណា្តេល
NEu-
Tral

សំណើរទី ៧ - ការសនេសំម៉េងពេលថ្ងេ   

ផ្តល់ឲេយស្ថេប័ននិតិបញ្ញត្តិមានអំណាចប្តូរយកការសនេសំ
ម៉េងពេលថ្ងេ ជាអចិន្តេេយ៏ នៅក្នុងរដ្ឋក ប៉ុន្តេគឺទាល់តេមា

នការយល់ពេមពីសភាសិន។

ProP 8: Dialysis rEGulaTioN 
& PricE coNTrol

Limits the amount outpatient kidney dialy-
sis clinics may charge for patient care and 
imposes penalties for excessive charges. 
Prohibits clinics from discriminating against 
patients based on the source of payment.

ច៎េស-ាទ yEsសំណើរទី ៨ - ចេបាប់លាងឈាម និង 
ការតេួសតតេេតម្លេលាងឈាម

កំណត់តម្លេសេវាកម្មលាងឈាមតំរងនមដេលគ្លីនីកត
មេូវអោយអ្នកជម្ងឺបង់ និងដក់ពិន័យចំពោះការទាមទារប
ង់ថ្លេហួសវិស័យ។  ហាមគ្លីនីកមិនឲេយមានការបេកាន់រើស
អើងចំពោះអ្នកជម្ងឺដោយហេតុផលកង្វះថវិការឡើយ។

សំណើរទី ១០ - ពងេីកសិទិ្ធដើមេបីបោះឆ្នេត
ឲេយជាប់ ចំពោះការតេួសតតេេតំលេផ្ទះជួល

លុបចោលចេបាប់រដ្ឋកឈ្មេះ ខូស្តេរ ហខិនេស 
និងអនុញ្ញេត្តរដ្ឋកាលតំបន់អោយមាន 

ជមេើស និងមានលទ្ធភាពអនុម័ត្ត 
សំណើរការតេួសតតេេតំលេផ្ទះជួល ចំពោះផ្ទះណា 

ដេលសង់កេេយឆ្នេំ១៩៩៥។ សំំណើរ
នេះអាចនឹងជួយដោះសេេយបញ្ហេផ្ទះជួល
ឡើងថ្លេ និងវិបត្តិលំនៅដ្ឋេនតំលេសមរមេយ 

នៅក្នុងរដ្ឋកកាលីហ្វ័រញ៉េ។

ច៎េស-ាទ yEs
ProP 10: ExPaND riGhTs To 
Pass local rENT coNTrol

Repeals the Costa Hawkins state law and 
allows local government authorities the 
choice and ability to enact rent control mea-
sures on single family homes, and residen-
tial properties built after 1995. This proposal 
would help address the rising rent costs and 
housing affordability crisis in California.

ក្នុងឆ្នាំ២០១៥  
មួយភាគបួននៃអ្នកជួលផ្ទះស្នាក់នៅ 
ទទួលបន្ទុកបង់ថ្លៃផ្ទះយ៉ាងធ្ងន់ធ្

ងរ ហើយចំណាយជាង៥០%នៃប្រាក់ 
ចំណូលរបស់គាត់ ។

1 in 4 CA 
renters were 

severely cost-bur-
dened, spending 
50% or more of 
their income on 

rent in 2015.

In the 
last 7 years, 

Orange County 
rents increased 

24%, with a current 
average rent of 

$1871.

បេជាជនរដ្ឋកកាលីហ្វ័រញ៉េមិនគួរមានការលំាកក្នុងការស្នេក់នៅ
ក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនឡើយ។ យើងកំពុងតេស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិលំនៅ
ដ្ឋេនតំលេសមរមេយ ហើយតំលេឈ្នួលផ្ទះគឺថ្លេហួសបេមាណ ។ 

នេះគឺជាពេលល្អសមេេប់បោះឆ្នេត ច៎េស-ាទ ៅលើសំណើរលេខ ១០ ។

Californians shouldn’t be struggling to stay 
in their homes. We are in the middle of a 
housing affordability crisis, and the rent is 
too high! It’s time to vote yes on Prop 10!

នៅរយៈពេល៧ឆ្នាំកន្លងមកនេះ 
ឈ្នួលផ្ទះនៅរដ្ឋបាលតំបន់អូរិន 

(Orange County) ឡើងដល់២៤% 
ដោយឈ្នួលផ្ទះជាមធ្យមបច្ចុប្បន្ន 

គឺ $ ១៨៧១។
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កាលបរិច្ឆេទសំខាន់ ៖

  
ថ្ងេចុងកេេយសមេេប់ចុះឈ្មេះបោះឆ្នេត

ថ្ងេទី២២ ខេតុលា ឆ្នេំ២០១៨

ថ្ងេចុងកេេយសមេេប់ចុះឈ្មេះបោះឆ្នេតតមសំបុតេ្រ
 ថ្ងេទី៣០ ខេតុលា ឆ្នេំ២០១៨

សូមអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំដើមេបីបោះឆ្នេត
ថ្ងៃទី០៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

KEy DaTEs:

Deadline to Register to Vote:
ocTobEr 22, 2018

Deadline to Apply for vote-by-mail:
ocTobEr 30, 2018

Join us and vote on:
NovEmbEr 6Th, 2018

vote

សំណើរទី ១២ - បទដ្ឋេនថ្មីនេការបង្ខេំងសត្វ
នៅកន្លេងចិញ្ចឹមសត្វ

តមេូវឲេយការលក់សច់ជេូកនិងសច់គោខ្ចីនៅរដ្ឋកកាលីហ្វ័រ
ញ៉េ តេូវយកពីកន្លេងចិញ្ចឹម ដេលគ្មេនទេុងដក់សត្វ និង
ស៊ុតដេលានមកពីសត្វចិញ្ចឹមកេេទេុង។  បង្កើតការកំ
ណត់ទំហំម៉េតេកេឡាចេបាស់លាស់សមេេប់ការបង្ខេំងសត្

វទុកនៅកន្លេងចិញ្ចឹមសត្វ។

NEu-
Tral ជំហរកណា្តេល

ProP 12: NEW sTaNDarDs 
for coNfiNEmENT of farm 

aNimals

Requires pork and veal sold in CA be pro-
duced without restrictive crates, and that 
eggs produced cage-free. Establishes spe-
cific square footage requirements for con-
finement of farm animals.

សំណើរទី ១១ - ចេបាប់ការសមេេករបស់បុគ្គលិ
ករថយន្តសង្គេេះបនា្ទេន់

តមេូវអោយបុគ្គលិករថយន្តសង្គេេះបនា្ទេន់
ឯកជន ឲេយនៅរង់ចំំទទួលទូរស័ព្ទ ជានិច្ច 
ទោះក្នុងពេលសមេេកនៅកន្លេងធ្វើការក្

តី ដោយអោយកេុមហ៊ុនរួចពីបន្ទុកសំណង 
ពីការបំពានចេបាប់ការងរ។

No មិនទេ  
ProP 11: rEQuirEmENTs of 

ambulaNcE WorKErs

Requires private-sector emergency ambu-
lance employees to remain on call during 
work breaks; exempts employers from po-
tential liability for violations of labor laws. 

GENEral ElEcTioN sTaTE mEasurEs សំណើរនេការបោះឆ្នេតទូៅ

This voter guide is in partnership with:    ការណេនាំនេការបោះឆ្នេតនេះ  មានរួមសហការដោយ 


