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For�បElection
Information,
សម�
់ព័ត៌មានស្ត
ីពីការបោះះឆ្នោោ�ត
សូមទីូរplease
ស័ព្ទទៅcall
កាន់1-888-873-1000
ល�ខ 1-888-873-1000
The Angeles
City of Los
Angeles
provides
voter�តinformation
ទីីក្រ�ុង Los
ផ្ដល
់ព័ត៌មានអ្ន
កបោះះឆ្នោោ
ជាភាសាអង់គ្ល�ស
in English as well as in the following languages:

ក៏ដូចជាភាសាដូចខាងក��ម៖

Այս բրոշյուրի հայերեն օրինակն ստանալու համար, զանգահարեք
1-800-994-VOTE (8683) հեռախոսահամարով։

要索取本手冊的中文版，
請致電 1-800-994-VOTE (8683)
 با شماره تلفن،برای تهیهی نسخهای از این جزوه به زبان فارسی
 تماس بگیرید1-800-994-VOTE (8683)
हिन्दी में इस पैम्फलेट की प्रति प्रराप्त करने के ललए,
1-800-994-VOTE (8683) पर ्फोन करें
このパンフレットの日本語版をご希望の方は、
1-800-994-VOTE (8683)までお電話ください。
ដ�ើម្បីទទួលបានឯកសារថតចម្លងមួយច្បាប់ពីកូនដ�ៀវដៅដនះជាភាសាខ្មែរ
�ូមដៅទូរ�័ព្ទដល្ 1-800-994-VOTE (8683)

이 팸플릿을 한국어로 원하시면 다음 전화번호로
연락하십시오. 1-800-994-VOTE (8683)
Чтобы получить копию этого буклета на русском,
позвоните по номеру: 1-800-994-VOTE (8683)
Para obtener una copia de este folleto en español,
llame al 1-800-994-VOTE (8683)
Para makakuha ng kopya ng pamplet na ito sa Tagalog,
tumawag sa 1-800-994-VOTE (8683)
เพื่อขอส�ำเนำจุลสำรนี้ในภำษำไทย โปรดโทรศัพท์ติดต่อที่หมำยเลข
1-800-994-VOTE (8683)
Muốn có một tập sách này bằng tiếng Việt, hãy gọi số
1-800-994-VOTE (8683)
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ព័ត៌�នអ�ក�ះ���ត
�នធី Los Angeles នឹង��ើ�រ�ះ���ត�រ��ង�ំងបឋម����ទី 7 ��មិថុ�
���ំ 2022។
ស���ប់ព័ត៌�ន�ក់ទងនឹង�រ�ះ���ត ដូច�ទី�ំង��ក���ង�ះ���ត សូម�
ក់ទងមក�ន់ប���
ី រ-អ�កកត់��
� នធី�មរយៈ��ខ (800) 815-2666 ឬសូមចូល
��ន់��ហទំព័ររបស់ពួក���មរយៈ www.lavote.gov។
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��មិថុ� ���ំ 2022

ទំព័រប���ប់��ះ�នកំ���ម��អំពីវ��ន�រ��សន�ឹក���តរបស់ទី��ុង��ះ។ អត�បទ
��ញ��ញ��វ�
� ន�រ��ះ�យអម�មួយនិងព័ត�
៌ ន���ង
� �ៀត��វ� �ន�ះពុមប
� ��ប
� ព
់ ី
�រស���បសន�ឹក���ត (សូម�ើល��ងទំព័រ�តិ�)។
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��មិថុ� ���ំ 2022

វិិសោធនកម្មមធម្មមនុញ្ញញទីីក្រុុង Los Angeles BB
ចំំណងជើើង៖

សិិទ្ធិិជាអាទ្ធិិភាពការដេេញថ្លៃៃេដោយប្រេកួួតប្រេជែេងសិម្រាេេប់់អ្ននកួដេេញថ្លៃៃេកួិច្ចចសិន្េយាកួន�ងស្រុេ�កួ។
បញ្ហាាុ៖

តើើធម្មមន្�ញ្ញញទ្ធិីក្រុេ�ងន្ឹងត្រូេ�វធ្វើើើវិសោធន្កួម្មមដេើម្មេបីីអ្នន្�ញ្ញាាេតឱ្េយទ្ធិីក្រុេ�ងនេះេ�នៅលើើកួិច្ចចសិន្េយាដេេញថ្លៃៃេ

ដែេលប្រេកួួតប្រេជែេង ផ្តតល់សិិទ្ធិិជាអាទ្ធិិភាពដេេញថ្លៃៃេដល់អ្ននកួដេេញថ្លៃៃេដែេលមាន្ទ្ធិីតាំំងនៅទ្ធិីក្រុេ�ង
Los Angeles ដែេរឬទេេ?
ស្ថាាុនភាព៖

ធម្មមន្�ញ្ញញនេះេ�ចែេងថា

កួិច្ចចសិន្េយាទ្ធិីក្រុេ�ងនៃេការដេេញថ្លៃៃេដែេលប្រេកួួតប្រេជែេងន្ឹងត្រូេ�វផ្តដល់ជូូន្

អ្ននកួដេេញថ្លៃៃេដែេលមាន្ការឆ្លើៃើយតប់

ន្ិងទ្ធិទ្ធិួលខុ�សិត្រូេ�វទាប់ប់ំផ្ត�ត។

ឱ្េយទ្ធិីក្រុេ�ងនេះេ�ផ្តដល់សិិទ្ធិិជាអាទ្ធិិភាពនៃេការដេេញថ្លៃៃេ

ធម្មមន្�ញ្ញញនេះេ�អ្នន្�ញ្ញាាេត

ប់ុ�ន្ដែដេកួំណត់ការផ្តដល់សិិទ្ធិិជាអាទ្ធិិភាពនៃេ

ការដេេញថ្លៃៃេសិម្រាេេប់់អ្ននកួដេេញថ្លៃៃេដែេលមាន្ទ្ធិីតាំំងនៅរដឋ California ឬខោន្ធី Los Angeles។
ប់ច្ចច�ប់េបីន្ននេះេ�

ធម្មមន្�ញ្ញញម្មិន្អ្នន្�ញ្ញាាេតឱ្េយទ្ធិីក្រុេ�ងនេះេ�ផ្តតល់សិិទ្ធិិជាអាទ្ធិិភាពនៃេការដេេញថ្លៃៃេសិម្រាេេប់់

អ្ននកួដេេញថ្លៃៃេដែេលមាន្ទ្ធិីតាំំងនៅទ្ធិីក្រុេ�ង Los Angeles ឡើើយ។
ការស្នើើើ៖

វិធាន្ការនេះេ�ន្ឹង៖
•

អ្នន្� ញ្ញាាេ ត ឱ្េ យ ទ្ធិី ក្រុេ� ង នេះេ� ផ្តដ ល់ សិិ ទ្ធិិ ជា អាទ្ធិិ ភា ពនៃេ កា រដេេ ញ ថ្លៃៃេ សិ ម្រាេេ ប់់ អ្នន កួ ដេេ ញ ថ្លៃៃេ
ដែេលមាន្ទ្ធិីតាំំងនៅទ្ធិីក្រុេ�ង Los Angeles លើើកួិច្ចចសិន្េយាទ្ធិីក្រុេ�ងនៃេការដេេញថ្លៃៃេដែេល
ប្រេកួួតប្រេជែេង។

ការបោះះឆ្នោោុតគាំំទ្រុមានន័យថា៖

អ្ននកួច្ចង់អ្នន្�ញ្ញាាេតឱ្េយទ្ធិីក្រុេ�ងនេះេ�ផ្តដល់សិិទ្ធិិជាអាទ្ធិិភាពសិម្រាេេប់់អ្ននកួដេេញថ្លៃៃេដែេលមាន្ទ្ធិីតាំំងនៅ
ទ្ធិីក្រុេ�ង Los Angeles លើើកួិច្ចចសិន្េយាទ្ធិីក្រុេ�ងនៃេការដេេញថ្លៃៃេដែេលប្រេកួួតប្រេជែេង។
ការបោះះឆ្នោោុតជំំទាស់់មានន័យថា៖

អ្នន កួ ម្មិ ន្ ច្ចង់ អ្ន ន្� ញ្ញាាេ ត ឱ្េ យ ទ្ធិី ក្រុេ� ង នេះេ� ផ្តដ ល់ សិិ ទ្ធិិ ជា អាទ្ធិិ ភា ពសិម្រាេេ ប់់ អ្នន កួ ដេេ ញ ថ្លៃៃេ ដែេ ល មាន្

ទ្ធិីតាំំងនៅទ្ធិីក្រុេ�ង Los Angeles លើើកួិច្ចចសិន្េយាទ្ធិីក្រុេ�ងនៃេការដេេញថ្លៃៃេដែេលប្រេកួួតប្រេជែេង។
អតថបទីទាំងស្រុុុងនៃុវិិធានការនេះុះចាប់ផ្ដើើម្មនៅលើើទីំព័រ 11។
BSBB-KH
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ខែេម្មិថុ�នា ឆ្នាំំេំ 2022

BB

សិិទិ្ធជា
�ិ អាទិ្ធិភាពការដេេញថ្លៃៃដោ
េ យប្រេកួត
ួ ប្រេជែង
េ សិម្រាេប់
េ អ្ន
់ កួ
ន ដេេញថ្លៃៃកួ
េ ច្ច
ិ សិ
ច ន្េយាកួនង
� ស្រុេកួ
� ។
វិិសោធន្កួម្មមធម្មមន្ញ្ញ
� ញ BB។

តើើធម្មមនុុញ្ញញទីីក្រុុងនុឹងត្រូុ�វធ្វើើើវិសោធនុកម្មមដើើម្មុបីីអនុុញ្ញាាុតឱ្ុយទីីក្រុុងនេះុ�នៅលើើកិច្ចចសនុុយាដើុញថ្លៃៃុដែុល

ប្រុកួតប្រុជែុង ផ្តតល់សិទីិ�ជាអាទីិភាពដើុញថ្លៃៃុដល់អនកដើុញថ្លៃៃុដែុលមានុទីីតាំំងនៅទីីក្រុុង Los Angeles

ដែុរឬទេុ?

សេេច្ចកួី�សិង្ខេេេប់ឥតល់ម្អៀៀ�ង

ដោយ SHARON M. TSO ប្រេធាន្អ្ននកួវិិភាគន្ិតិប់ញ្ញញតីិ
មាត្រាុុធម្មមនុុញ្ញញទីីក្រុុង 371 ចែុងថា កិច្ចចសនុុយាទីីក្រុុងនៃុការដើុញថ្លៃៃុដោយប្រុកួតប្រុជែុងនុឹងត្រូុ�វផ្តដល់
ជីូនុអនកដើុញថ្លៃៃុដែុលមានុការឆ្លើៃើយតប់ នុិងទីទីួលខុសត្រូុ�វទាប់ប់ំផ្តុត។ មាត្រាុុ 371(a) អនុុញ្ញាាុតឱ្ុយ

ទីីក្រុុងនេះុ�ផ្តដល់សិទី�ិជាអាទីិភាពនៃុការដើុញថ្លៃៃុសម្រាុុប់់អនកដើុញថ្លៃៃុដែុលមានុទីីតាំំងនៅរដឋ California

ឬខោនុធី Los Angeles។ សិទី�ិជាអាទីិភាពនៃុការដើុញថ្លៃៃុនុឹងផ្តតល់អតិប្រុយោជីនុ៍កន�ងការច្ចុ�កិច្ចចសនុុយា
ជាម្មួយទីីក្រុុងនេះុ�។

ប់ច្ចច�ប់ុបីនុននេះុ� ធម្មមនុុញ្ញញម្មិនុអនុុញ្ញាាុតឱ្ុយទីីក្រុុងនេះុ�ផ្តតល់សិទី�ិជាអាទីិភាពនៃុការដើុញថ្លៃៃុប់ន្លែិុម្មដល់ក្រុុម្មហិុុ

នុដែុលមានុទីីតាំំងនៅទីីក្រុុង Los Angeles ឡើើយ។

វិ ធា នុការលើើ ស នុៃឹ ក ឆ្នោោុ ត នេះុ� នុឹ ង ធ្វើើើ វិ សោ ធនុកម្មម ធ ម្មម នុុ ញ្ញញ ដើើ ម្មុ បីី អ នុុ ញ្ញាុា ត ឱ្ុ យ ទីី ក្រុុ ង នេះុ� ផ្តត ល់ សិ ទី�ិ

ជាអាទីិភាពនៃុការដើុញថ្លៃៃុដល់ក្រុុម្មហិុុនុដែុលមានុទីីតាំំងនៅទីីក្រុុង Los Angeles។

ក្រុុុម្មប្រុឹកុសាទីីក្រុុង នុិងចៅហ្វាាុយក្រុុុងនុឹងត្រូុ�វបានុអនុុញ្ញាាុតឱ្ុយអនុុម្ម�តច្ចុបាប់់ប់ទីប់ញ្ញញតតិដែុលទាក់ទីងនុឹង
វិសាលភាព នុិងលកខណ្ឌៈនៃុសិទី�ិជាអាទីិភាពនៃុការដើុញថ្លៃៃុ នុិងគោលនុយោបាយសម្រាុុប់់ការអនុុវតត
រប់ស់ខៃ�នុ។

វិធានុការនេះុ�នុឹងមានុប្រុសិទី�ភាព ប្រុសិនុបើើត្រូុ�វបានុអនុុម្ម�តដោយអនកបោះ�ឆ្នោោុតភាគច្រើុើនុ។
របាយការណ៍៍ប់ះ�ពាល់់ហិិរញ្ញញវិតុ�

ដោយ MATTHEW W. SZABO ម្មន្ត្រីី�េរដ្ឋឋបាល់ទិ្ធ�ក្រុេ�ង
់ ទី
ិ ជា
�ិ អាទីិភាពនៃុការដើុញថ្លៃៃដោ
ុ យប្រុកត
ួ ប្រុជែង
ុ
វិធានុការនេះុ�នុឹងអនុុញ្ញាត
ុា ឱ្ុយទីីក្រុង
ុ Los Angeles ផ្តដលស

សម្រាុប់
ុ កា
់ រដើុញថ្លៃៃអា
ុ ជីីវកម្មមដែល
ុ មានុទីីតាំង
ំ នៅទីីក្រុង
ុ លើើកច្ច
ិ ស
ច នុុយាទីីក្រុង
ុ ។ ប់ច្ចចប់
� បីុ នុននេះ�ុ ទីីក្រុង
ុ អាច្ច
ផ្តតល់សិទីិ�ជាអាទីិភាពនៃុការដើុញថ្លៃៃុដោយប្រុកួតប្រុជែុងសម្រាុុប់់អាជីីវកម្មមដែុលកានុ់កាប់់កន្លែៃុងធ្វើើើការ

នៅកនង
� ខោនុធី Los Angeles។ តាំម្មរយៈវិធានុការនេះុ� ទីីក្រុង
ុ អាច្ចប់ង្រួុម្ម
� សិទីទី
�ិ ទីួលបានុសិទីជា
�ិ អាទីិភាព

នៃុការដើុញថ្លៃៃដោ
ុ យប្រុកត
ួ ប្រុជែង
ុ សម្រាុប់
ុ អា
់ ជីីវកម្មមដែល
ុ មានុទីីតាំង
ំ នៅកនង
� ទីីក្រុង
ុ Los Angeles។ ការ

ប់ង្រួុម្ម
� សិទីទី
�ិ ទីួលបានុនេះុ�អាច្ចប់ណ្តាាល
ុ ឱ្ុយអាជីីវកម្មមដែល
ុ មានុទីីតាំង
ំ នៅទីីក្រុង
ុ កានុ់តែច្រើ
ុ នុ
ើុ ទីទីួលបានុ

កិច្ចស
ច នុុយាដើុញថ្លៃៃដោ
ុ យប្រុកត
ួ ប្រុជែង
ុ ។

ប់ុន្លែ
ុ កា
ុដ រជ្រើុស
ើ រើើសច្ចុងក្រោុយ
ុ នៃុអាជីីវកម្មមសម្រាុប់
ុ កា
់ រផ្តដល់

កិច្ចចសនុុយានុឹងប់នុតអាស្រ័ុ�យលើើការវាយតម្លៃៃុគ្រុប់់ជ្រុុងជ្រោុុយនៃុការដើុញថ្លៃៃុនុីម្មួយៗដែុលទាក់ទីងនុឹង

តម្លៃៃុ ប់ទីពិសោធនុ៍ នុិងលកខខណ្ឌឌតម្រូុវ� នៃុកច្ច
ិ ស
ច នុុយាផ្ុសេង
ុ ៗ។ ការផ្តដលក
់ ច្ច
ិ ស
ច នុុយាក៏សត
ិ ក្រោុម្ម
ុ ធនុធានុ
ថវិកាផ្តងដែុរ។ ដោយសារតែុអាជីីវកម្មមដែល
ុ មានុទីីតាំង
ំ នៅកនង
� ទីីក្រុង
ុ Los Angeles មានុសិទីទី
�ិ ទីួលបានុ

រួច្ចជាស្រេុច្ច
ុ នុូវសិទីជា
�ិ អាទីិភាពនៃុការដើុញថ្លៃៃដោ
ុ យប្រុកត
ួ ប្រុជែង
ុ

នោះ�ហិិរញ្ញញវតិរ� ប់ស់ទីក្រុ
ី ង
ុ នេះុ�នុឹងពុំ

មានុការផ្លាាស
ុ ប់
់ រ�ត យ៉ាាង
ុ សំខានុ់ឡើយ
ើ ប្រុសនុ
ិ បើើវធា
ិ នុការនេះុ�ត្រូុវ� បានុអនុុម្មត
� ។
TQ1-KH
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សេេចក្តីី�អះះអាងគាំំទ្រេវិិសោធនក្តីម្មមធម្មមនុញ្ញញ BB
វិិសោធនកម្មមធម្មមនុញ្ញញ BB នឹងធ្វើើ�វិិសោធនកម្មមធម្មមនុញ្ញញទីីក្រុុង Los Angeles ដើ�ម្មុបីីបន្ថែែុម្ម “ទីីក្រុុង
Los Angeles” ទៅកុ�ងនិយម្មន័យរបស់់ធម្មមនុញ្ញញ “កុ�ងស្រុុុក” ដោយហេុតុុនេះុ� អនុញ្ញាាុតុឱ្ុយទីីក្រុុង
នេះុ� ផ្តត ល់់ រ ង្វាាុ ន់ ស់ិ ទីិ ជា អាទីិ ភា ពនៃុ កា រដាក់ ពិ នុ� ប ន្ថែែុ ម្ម ស់ម្រាុុ ប់ អា ជីី វិ កម្មម ដែុ ល់ មានទីី តាំំ ង នៅ
ទីីក្រុុង Los Angeles នៅពេុល់ដើុញថ្លៃៃុកិច្ចចស់នុយាទីីក្រុុង។
ទីីក្រុុង Los Angeles គឺឺជាកន្ថែៃុងម្មួយកុ�ងច្ចំណោម្មកន្ថែៃុងថ្លៃៃុបំផ្តុតុទាំំងដប់នៅកុ�ងប្រុទេុស់
នេះុ�ដើ�ម្មុបីីធ្វើើ�អាជីីវិកម្មម
បង្កើើ�តុបរិយាកាស់ដែុល់អាជីីវិកម្មមត្រូុ�វិបានបងំំឱ្ុយប្រុកួតុប្រុជែុងជាម្មួយ
ក្រុុុម្មហ៊ុុុនម្មកពីបណ្ដាាុទីីក្រុុងជីិតុខាងជាម្មួយនឹងតុម្លៃៃុអាជីីវិកម្មមទាំប។
កុ�ងឆ្នាំំុំសារពេ�ពនិ 2018-19 ឆ្នាំំុំសារពេ�ពនិពេុញលេុញច្ចុងក្រោុុយម្មុនផ្តុ��ការរាតុតុុបាតុនៃុជីំងឺកូ
វិីដ -19 ប្រាំុុំពីរភាគឺរយ ឬម្មួយភាគឺរយកុ�ងច្ចំណោម្មកិច្ចចស់នុយាអាជីីវិកម្មមកុ�ងស្រុុុកទាំំងដប់ប្រាំុំ
បានទៅអាជីីវិកម្មមទីីក្រុុង LA ដែុល់ជាល់ទីិផ្តល់នៃុកម្មមវិិធីស់ិទីិជាអាទីិភាពអាជីីវិកម្មមកុ�ងស្រុុុក
របស់់ទីីក្រុុងនេះុ�។ អាជីីវិកម្មមទាំំងនោះ�ធានាបានត្រូុឹម្មតែុម្មួយភាគឺបួននៃុម្មួយភាគឺរយបុុណោះុ�
ឬ $96,000 កុ�ងច្ចំណោម្មទីឹកប្រាំុុក់ជាង $41.5 លាននៅកុ�ងកិច្ចចស់នុយាដែុល់មានស់កាាុនុពល់។
វិិធានការនេះុ�ស្នើុ�ឡើ�ងដើ�ម្មុបីីកំណតុ់កម្រិុិតុនៃុល់កំណៈប្រុកួតុប្រុជែុងដោយយុតុតិធម្ម៍។
ធម្មមនុញ្ញញទីីក្រុុង LA អនុញ្ញាាុតុឱ្ុយមានស់ិទីិជាអាទីិភាពកុ�ងការដើុញថ្លៃៃុស់ម្រាុុប់អាជីីវិកម្មមដែុល់
កំពុងស្វែើុងរកកិច្ចចស់នុយាជាម្មួយទីីក្រុុងដែុល់ជា “កុ�ងស្រុុុក” ជាម្មួយស្នើុច្ចកតីចែុង “កុ�ងស្រុុុក” ត្រូុ�វិ
បានកំណតុ់ដើ�ម្មុបីីបញ្ញច�ល់អាជីីវិកម្មមដែុល់មានទីីតាំំងនៅខោនធី Los Angeles ឬរដឋ California។
នេះុ�មានន័យថា អាជីីវិកម្មមនៅកុ�ងទីីក្រុុង Los Angeles ដែុល់បង់ប្រាំុក់ឈ្នួុ�ល់ ថ្លៃៃុជីួល់ ការធានា
រាាុប់រង ពនិអាជីីវិកម្មមទីីក្រុុង LA ទីទីួល់បានស់ិទីិជាអាទីិភាពនៃុច្ចំណុច្ចដូច្ចគ្នាំុលេ�កិច្ចចស់នុយា
ដើុញថ្លៃៃុជាអាជីីវិកម្មមដែុល់កំពុងដំណើ�រការនៅ Alhambra, Lancaster, Santa Clarita ឬ Torrance។
វិិសោធនកម្មមធម្មមនុញ្ញញ BB នឹងធ្វើើ�វិិសោធនកម្មមធម្មមនុញ្ញញទីីក្រុុង ដើ�ម្មុបីីបន្ថែែុម្ម “ទីីក្រុុង Los Angeles”
ទៅកុ�ងនិយម្មន័យ “កុ�ងស្រុុុក” ដោយហេុតុុនេះុ� អនុញ្ញាាុតុឱ្ុយទីីក្រុុងនេះុ�ផ្តតល់់ស់ិទីិជាអាទីិភាពនៃុ
ការដាក់ពិនុ�បន្ថែែុម្មស់ម្រាុុប់អាជីីវិកម្មមដែុល់មានទីីតាំំងនៅទីីក្រុុង LA។
ម្មុនពេុល់ព្រឹុឹតុតិការណ៍ស់ំខាន់ៗកុ�ងតុំបន់ និងពិភពលោកដូច្ចជា World Cup និងអូឡាំំពិកឆ្នាំំុំ
2028 នេះុ�នឹងជីួយនាំអាជីីវិកម្មមកុ�ងស្រុុុកច្ចូល់ទៅកុ�ងខ្ុសែុស់ង្វាាុក់ផ្តគតុ់ផ្តគង់កុ�ងតុំបន់ និងបង្កើើ�តុ
កំណើ�នស្នើុដឋកិច្ចច និងការង្វារចាំំបាច្ច់ច្រើុ�ន។
ស់ូម្មបោះ�ឆ្នោំុតុគ្នាំទ្រុលេ�វិិសោធនកម្មមធម្មមនុញ្ញញ BB

សេេចក្តីី�អះះអាងដែេលបានបោះះពុុម្មពនៅលើើទំំពុ័រនេះេះ គឺឺជាយោបល់របស់់អះនក្តីនិពុនធ
ពុិនិតេយស់ុក្រិេិតភាពុដោយទំ�ភាាេក្តី់ងារក្រិេុងណាម្មួយ ឡើើយ។
AFBB-KH

5

*KH5*

និងម្មិនបានត្រួេ�ត

ខ្ុម្មិថុុនា ឆ្នាំំុំ 2022

បុគឺល
គ ដែេលបានចុះហតថលើខា
េ លើើសេច
េ ក្តីី� អះះអាងគាំំទ្រវិេ សោ
ិ
ធនក្តីម្មមធម្មមនញ្ញ
ុ ញ BB

PAUL KORETZ
ស់មាជីិកក្រុុុម្មប្រុឹកុសាទីីក្រុុង LA ម្មណឌល់ទីី 5
City of Los Angeles

STUART WALDMAN
ប្រុធាន
Valley Industry & Commerce Association

RON GALPERIN
អុកគ្រុប់គ្រុងទីីក្រុុង LA
City of Los Angeles

ADAM LANE
អនុប្រុធាន
Los Angeles Business Council

BOB BLUMENFIELD
ស់មាជីិកក្រុុុម្មប្រុឹកុសាទីីក្រុុង LA ម្មណឌល់ទីី 3
City of Los Angeles
MARQUEECE HARRIS-DAWSON
ស់មាជីិកក្រុុុម្មប្រុឹកុសាទីីក្រុុង LA ម្មណឌល់ទីី 8
City of Los Angeles
JESSICA LALL
ប្រុធាន និងជានាយកប្រុតុិបតុិិ
Central City Association

AFBB-KH
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ខ្ុម្មិថុុនា ឆ្នាំំុំ 2022

ការបដិិសេេធទៅនឹឹងសេេចក្តីី�អះះអាងដែេលគាំំទ្រេវិិសោធនឹក្តីម្មមធម្មមនឹុញ្ញញ BB
បោះះឆ្នោោ�តប្រ�ឆាំំងសម្រា��ប់់វិិសោធនកម្មម BB
ហេ� តុ អ្វីី� បា នជាក្រុ�ុ ម្ម ប្រ�� ក� សា ក្រុ�ុ ង ម្មិ ន បោះះឆ្នោោ� ត នៅកុ� ង ការកំ ណ ត់ អា ជី� វិ កម្មម កុ� ង ស្រុ�ុ ក នៅកុ� ង
សំណំរឿឿងក្រុ�ុម្មប្រ��ក�សាលេ�ខ

10-2414-S1

សំណំរឿឿងនេះ�ះផុុតកំណត់នៅឆាំោ�ំ

2015?

កាលពី�ឆាំោ�ំ

2010

ហេើយប់ន្ទាា�ប់់ម្មកអ្វីនុញ្ញាា�តឱ្�យ

ក្រុ�ុម្មប្រ��ក�សានេះ�ះបានចាប់់ផ្តើើម្មកំណត់អាជី�វិកម្មមកុ�ង

ស្រុ�ុក ហេើយបានតម្មកល់ទុុកចោល 5 ឆាំោ�ំក្រោ�យម្មក។
កាលពី�ឆាំោ�ំ

2011

របាយការណ៍រប់ស់សាស្រុ���ចារ�យ

Charles

Swenson

នៃ�សាកល

វិិទុ�យាល័យ USC ស��ពី�សិទុិជាអាទុិភាពីរប់ស់អ្វីុកលក់កុ�ងស្រុ�ុក ( https://clkrep.lacity.org/

onlinedocs/2016/16-0992%20_misc_09-02-2016.pdf ) បានសរសេ�រថា ទុ�ក្រុ�ុង Los Angeles

ចំំណាយថវិិកា 1,112,589,290 ដុុល្លាា�រកុ�ងម្មួយឆាំោ�ំ ហេើយមានតែ� 16.22% ប់ុុណ្ណោះះ�ះដែ�លត្រូ��វិ

ចំំណាយលេើក្រុ�ុម្មហ៊ុុុននៅទុ�ក្រុ�ុង Los Angeles។

សេ�ចំកើ�អ្វីះអាងសម្រា��ប់់វិិសោធនកម្មមនេះ�ះចែ�ងថា នៅកុ�ង "ឆាំោ�ំសារពើើពីនិឆាំោ�ំ 2018-2019 នៃ�

អាជី�វិកម្មមកុ�ងស្រុ�ុកធាន្ទាបានម្មួយភាគប់ួននៃ�ម្មួយភាគរយ ឬ 96,000.00 ដុុល្លាា�រកុ�ងចំំណ្ណោះម្ម
ប្រា��ក់ 41.5 ល្លានដុុល្លាា�រជាប្រា��ក់ចំុះកិចំចសន�យាដែ�លមានសកាា�នុពីល។"

ពាណិជីជកម្មមនេះ�ះគឺជាគនះ�ះសម្រា��ប់់សាន
ា� ភាពីរប់ស់ទុ�ក្រុ�ុង Los Angeles យល់បានត្រូ��ម្មត្រូ��វិ។
អ្វីុកបោះះឆ្នោោ�ត

និងអាជី�វិកម្មមន្ទាន្ទាម្មិនគួរបោះះឆ្នោោ�តដោយគ្មាា�នការកំណត់ជាក់ល្លាក់

និយម្មន័យដែ�លលម្មិិតថាតើើអ្វីី�ដែ�លប់ង្កើកើតអាជី�វិកម្មមនៅទុ�ក្រុ�ុង
អ្វីី�ដែ�លអាជី�វិកម្មមកុ�ងស្រុ�ុកទាំំងនេះ�ះអាចំដេ�ញថ្លៃះ�

ផុើល់ការសេុើ

សម្រា��ប់់។ ម្មិនគួរអ្វីនុញ្ញាា�តឱ្�យមានការផ្លាា�ស់ប់�រចំិត�ឡើើយ។

Los Angeles

ឬ

ឬកិចំចសន�យា

ឬមានលកខណៈគ្រ�ប់់គ្រា�ន់

ជនឹដែេលចុះហត្ថថលេេខាប្រេឆាំំងនឹឹងសេេចក្តីី�អះះអាងគាំំទ្រេ
វិិសោធនឹក្តីម្មមធម្មមនឹុញ្ញញ BB

NANCY JEFFERS
អ្វីុកជាប់់ពីនិ
សេេចក្តីីអះ
� ះអាងដែេលបានឹបោះះពុុម្មនៅ
ព លេើទំពុ
ំ រ័ នេះេះ គឺឺជាយោបល់របស់់អះក្តី
ន នឹិពុនឹធ នឹិងម្មិនឹបានឹត្រួេត្ថ
� ពុិនឹត្ថ
ិ យេ ស់ុក្រិត្ថ
េិ ភាពុដោយ
ទំ�ភាក្តី
េា ងា
់ រក្រិេង
ុ ណាម្មួយឡើើយ។

RAFBB-KH

7

*KH7*

ខែ�ម្មិថុន្ទា ឆាំោ�ំ 2022

សេេចក្តីី�អះះអាងប្រេឆាំំងនឹឹងវិិសោធនឹក្តីម្មមធម្មមនឹុញ្ញញ BB
ការបោះះឆ្នោោ�តប្រ�ឆាំំង – វិិសោធនកម្មម BB នេះ�ះខ្វះះះចំំណុុចំជាក់លាក់ដែ�លត្រូ��វិការដើើម្ម�បីីគាំំទ្រ�
អាជីីវិកម្មមទីីក្រុ�ង Los Angeles។
ហេ�ត�អ្វីះីបានជាការបោះះឆ្នោោ�តវិិសោធនកម្មមធម្មមន�ញ្ញញចាំំបាចំ់ពេ�លនេះ�ះ
ជាអាទីិភាពអាជីីវិកម្មមកុ�ងស្រុ��កទាំំងនេះ�ះសិម្រា��ប់់កិចំចសិន�យាត្រូ��វិបានផ្តតល់
ប់ញ្ញញតតិដោយគាំា�នការយល់ព្រ�ម្មពីពលរដ្ឋឋ?

នៅពេ�លដែ�លសិិទីិ
និងផ្លាា�សិ់ប់ត�រដោយ

កាលពីខែ�សិីហា ឆាំោ�ំ 2021 ប់ទីប់ញ្ញញតតិ (187121) ទាំក់ទីងនឹងសិិទីិជាអាទីិភាពអាជីីវិកម្មមកុ�ង
ស្រុ��កសិម្រា��ប់់កិចំចសិន�យា ត្រូ��វិបានល�ប់ចោលនូវិមាត្រា��ចំំនួនពីរ និងបានធ្វើះើវិិសោធនកម្មមលើើ
មាត្រា��ចំំនួនម្មួយនៅកុ�ងធម្មមន�ញ្ញញ។ ប់ទីប់ញ្ញញតតិនេះ�ះលើើសិិទីិជាអាទីិភាពអាជីីវិកម្មមកុ�ងស្រុ��កមាន
9 ទីំព័រ ហេើយម្មិនតម្រូ��វិឱ្�យអ្វីុកបោះះឆ្នោោ�តសិម្រេ��ចំឡើើយ។
ទីីក្រុ�ង Los Angeles ម្មិនត្រូ��វិបានប់ញ្ញច�លជាពិសេ�សិនៅកុ�ងប់ទីប់ញ្ញញតតិ 187121 កាលពី
ឆាំោ�ំម្ម�នឡើើយ ព្រោះ��ះទីីក្រុ�ង Los Angeles នៅកុ�ងខោនធី Los Angeles ហេើយក៏ម្មិនប់ញ្ញច�ល
នៅកុ�ងប់ទីប់ញ្ញញតតិចាំសិ់សិម្រា��ប់់សិិទីិជាអាទីិភាពអាជីីវិកម្មមកុ�ងស្រុ��កឡើើយ។
តើើពេ�លនេះ�ះ
អ្វីុកបោះះឆ្នោោ�តបានដ្ឋឹងអ្វីំពីវិិសោធនកម្មមដែ�លបានសេុើសិ�ំនេះ�ះ
ដែ�លអាជីីវិកម្មមទីីក្រុ�ង
Los Angeles ម្មិនបានទីទីួលសិិទីិជាអាទីិភាពអ្វីសិ់ជាច្រើ�ើនទីសិវិត�សរ៍ដែ�រទេ�?
ការផ្លាា�សិ់ប់ូ�រចំ�ងក្រោ��យ
(ដ្ឋំណោះះស្រា��យ)
ដែ�លសេុើសិ�ំឱ្�យការបោះះឆ្នោោ�តរប់សិ់ពលរដ្ឋឋ
Los Angeles ពេ�លនេះ�ះប់ញ្ញច�លទីីក្រុ�ង Los Angeles ប់ុ�ន្តែត�ម្មិនមានភាពជាក់លាក់។ តើើវាអាចំម្ម
កពីខ្វះួ�ននិយាយថា សិិទីិជាអាទីិភាពនៃ�ការដើ�ញថ្លៃួ� "អាចំត្រូ��វិបានអ្វីន�ញ្ញាា�ត" និងថា "សិតង់ដារ
ណាម្មួយ និយម្មន័យ និង គោលនយោបាយសិម្រា��ប់់ការអ្វីន�វិតូរប់សិ់ពួកគេ�ត្រូ�វិបានផ្តូល់
ដោយប់ញ្ញញតតិដែ�រទេ�”?
ការត្រូ��តពិនិត�យប់ន្តែែ�ម្ម ភាគរយដែ�លបានតាម្មដានលើើសិិទីិជាអាទីិភាពនៃ�កិចំចសិន�យាដែ�លត្រូ��វិ
បានផ្ត�សពះផ្ត�សាយ និងប់ំពេ�ញ ជាម្មួយនឹងការទីទីួលបានរង្វាា�ន់ជាប្រា��ក់ដ្ឋ�លាា�រ ការធ្វើះើសិវិនកម្មម
និងការរាយការណុ៍នៃ�សិិទីិជាអាទីិភាពនៃ�កិចំចសិន�យាកុ�ងស្រុ��កនៃ�ទីីក្រុ�ង Los Angeles ដែ�ល
បានទីទីួលរង្វាា�ន់គឺតម្រូ��វិឱ្�យទីទីួលស្គាា�ល់យាា�ងពេ�ញលើ�ញនូវិការអ្វីភិិវិឌ្�ឍន៌ និងការរីកចំម្រេ�ើននៃ�
អាជីីវិកម្មមនៅកុ�ងទីីក្រុ�ង Los Angeles។
បុុគ្គគលដែេលចុះហត្ថថលេេខាលេើសេេចក្តីី�អះះអាង ប្រេឆាំំងនឹឹងវិិសោធនឹក្តីម្មមធម្មមនឹុញ្ញញ BB
NANCY JEFFERS
អ្វីុកជាប់់ពនិ
សេេចក្តីី�អះះអាងដែេលបានឹបោះះពុុម្មពនៅលេើទំំពុ័រនេះេះ គ្គឺជាយោបុល់របុស់់អះនក្តីនឹិពុនឹធ នឹិងម្មិនឹបានឹត្រួេ�ត្ថ
ពុិនឹិត្ថេយស់ុក្រិេិត្ថភាពុដោយទំ�ភាាេក្តី់ងារក្រិេុងណាម្មួយ ឡើើយ។
AABB-KH
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ការបដិិសេេធទៅនឹឹងសេេចក្តីី�អះះអាងដែេលបានឹប្រេឆាំំងនឹឹងវិិសោធនឹក្តីម្មមធម្មមនឹុញ្ញញ BB
វិិសោធនកម្មមទៅនឹងធម្មមនុញ្ញញទីីក្រុុង Los Angeles គឺឺចាំំបាច់់ដើើម្មុបីីផ្ដដល់់អាជីីវិកម្មមនានានៅកុ�ង
ទីីក្រុុង LA នូវិសិិទីិជាអាទីិភាពពិនុ�បន្ថែែុម្មនៅពេុល់ដើុញថ្លៃៃុលើើកិច់ចសិនុយាទីីក្រុុង។

បទីបញ្ញញត្តិិនេះុ�សិំដៅទៅលើើសេុច់កិីអះ�អាងប្រុឆាំំងបង្កើើើត្តិតែុភាគឺរយសិិទីិជាអាទីិភាពសិម្រាុុប់

អាជីីវិកម្មមកុ�ងស្រុុុកបុុណ្ណោះះុ�។ បទីបញ្ញញត្តិដិនេះុ�ម្មិន និងម្មិនអាច់ផ្លាាុសិ់បដ�រអះងគហេុត្តិុដែុល់អាជីីវិកម្មម
នានាដែុល់មានទីីតាំំងនៅកុ�ងទីីក្រុុង Los Angeles នៅតែុម្មិនទីទីួល់បានសិិទីិជាអាទីិភាពពិនុ�
�ាុំងជាងអាជីីវិកម្មមទាំំងនោះ�ដែុល់មានទីីតាំំងនៅកន្ថែៃុងផ្ុសេុងទៀៀត្តិនៅកុ�ងខោនធី LA ឡើើយ។

គោល់នយោបាយ កម្មមវិិធី និងត្តិំណែុងអាច់ត្រូុ�វិបានអះនុម្ម័ត្តិដោយញត្តិដិ ឬដំំណ្ណោះ�ស្រាុុយ និង

សាលាក្រុុុង និងក្រុុម្មរដំឋបាល់អាច់ត្រូុ�វិបានធ្វើើើវិិសោធនកម្មមដោយបញ្ញញត្តិិ។ បុុន្ថែដុមានតែុមាត្រាុុ

371a នៃុធម្មមនុញ្ញញទីីក្រុុងបុុណ្ណោះះុ�ផ្ដិល់់សិិទីិអះំណាច់កុ�ងការផ្ដិល់់សិិទីិជាអាទីិភាពនៃុការដើុញថ្លៃៃុ
ហេើយមានតែុអះុកបោះ�ឆ្នោោុត្តិទីីក្រុុង Los Angeles បុុណ្ណោះះុ�អាច់ធ្វើើើវិិសោធនកម្មមធម្មមនុញ្ញញទីីក្រុុង

នេះុ�បាន។

វិិធានការនេះុ�គឺឺល់អសិម្រាុុប់អាជីីវិកម្មមកុ�ងស្រុុុក និងល់អសិម្រាុុប់និវាសិនជីននៅ Los Angeles។
សិូម្មបោះ�ឆ្នោោុត្តិគាំំទ្រុលើើវិិសោធនកម្មមធម្មមនុញ្ញញ BB

សេេចក្តីី�អះះអាងដែេលបានឹបោះះពុុម្មពនៅលើើទំំពុ័រនេះេះ គឺឺជាយោបល់របស់់អះនក្តីនឹិពុនឹធ នឹិងម្មិនឹបានឹត្រួេ�តពុិនឹិតេយស់ុក្រិេិតភាពុដោយ
ទំ�ភាាេក្តី់ងារក្រិេុងណាម្មួយឡើើយ។

RABB-KH
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ជនឹដែេលចុះហតថលើេខាប្រេឆាំំងនឹិងសេេចក្តីី�អះះអាងប្រេឆាំំង
វិិសោធនឹក្តីម្មមធម្មមនឹុញ្ញញ BB

PAUL KORETZ

STUART WALDMAN

សិមាជីិកក្រុុុម្មប្រុឹកុសាទីីក្រុុង LA ម្មណ្ឌឌល់ទីី 5

ប្រុធាន

City of Los Angeles

Valley Industry & Commerce Association

RON GALPERIN

ADAM LANE

អះុកគ្រុប់គ្រុងទីីក្រុុង LA

អះនុប្រុធាន

City of Los Angeles

Los Angeles Business Council

BOB BLUMENFIELD
សិមាជីិកក្រុុុម្មប្រុឹកុសាទីីក្រុុង LA ម្មណ្ឌឌល់ទីី 3
City of Los Angeles
MARQUEECE HARRIS-DAWSON
សិមាជីិកក្រុុុម្មប្រុឹកុសាទីីក្រុុង LA ម្មណ្ឌឌល់ទីី 8
City of Los Angeles
JESSICA LALL
ប្រុធាន និងជានាយកប្រុត្តិិបត្តិដិ
Central City Association

RAABB-KH
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ប់ទីប់ញ្ញញត្ដិថមី ឬភ្ជាសាដែ�លុះបានុប់ន្លែិ�ម្មទៅកែ�ងច�បាប់់ធម្មមនុុញ្ញញ ឬផ្នែែ�កច�បាប់់ធម្មមនុុញ្ញញដែ�លុះមានុស��ប់់ត្រូ�វបានុ

ប់ងា្ហ�ញជ្ញាប្រឹ�ភ�ទី អ្នក�សរគឺូសប់ន្ទ�ត់ពីក្រោ�ម្ម ពាក�យដែ�លុះបានុលុះុប់ច្ចេ�ញពីច�បាប់់ធម្មមនុុញ្ញញ ឬពីផ្នែែ�កច�បាប់់ធម្មមនុុញ្ញញ

ដែ�លុះមានុស��ប់់ត្រូ�វបានុប់ងា្ហ�ញជ្ញាប្រឹ�ភ�ទីអ្នក�សរ គឺូសឆូតចំកណា្ដ�លុះ។

វិិសោធនកម្មមធម្មមនុញ្ញញ BB
ផ្នែែ�កទីី 1. ផ្នែែ�ករង (a) នៃ�ផ្នែែ�ក 371 នៃ�ធម្មមនុុញ្ញញនៃ�ទីីក្រុ�ុង Los Angeles គឺឺត្រូ�វបានុធ្វើើ�

វិសោធនុកម្មមដើ�ម្ម�បីីអានុដូូចខាងក្រោ��ម្ម៖
ការដេេញថ្លៃៃេដោយប្រេកួតប្រេជែេង

វៀៀលែ�ងតែ�មានុចែ�ងកែ�ងផ្នែែ�ករង

(e)

ខាងក្រោ��ម្ម

ទីីក្រុ�ុងនេះ��ម្មិនុត្រូ��វ នុិងម្មិនុត្រូ��វបានុចងភ្ជាា�ប់់ដោយកិចចសនុ�យាណាម្មួយឡើ�យ លុះុ�ត្រា��តែ�ម្មន្ត្រីី�ី
ក្រុ�ុម្មប្រឹ��ក�សាភិិបាលុះ

ឬនុិយោជិិតដែ�លុះមានុសិទីិធ្វើើ�កិចចសនុ�យាបានុគោរពតាម្មនុីតិវិធីសម្រា��ការ

ដើ�ញថ្លៃៃ�ដោយប្រឹ�កួតប្រឹ�ជែ�ង ឬការស្នើែ�ដែ�លុះប់ង្កើើ�តឡើ�ងដោយផ្នែែ�កនេះ�� នុិងប់ទីប់ញ្ញញតីិ។
កិចចសនុ�យាត្រូ��វទីុកឱ្�យអ្នែកដើ�ញថ្លៃៃ�ដែ�លុះមានុការឆ្លើៃ�យតប់

ដែ�លុះផុីលុះ់នុូវសុវតិិភ្ជាពពេ�ញចិតីសម្រា��ប់់ការអ្ននុុវតីការងារ។

នុិងទីទីួលុះខុុសត្រូ��វទាប់ប់ំផុុត

ការប្តេី�ជ្ញាា�ចិតីនេះ��អាចត្រូ��វបានុ

ធ្វើើ�ឡើ�ងដោយផ្នែែ�កលើ�ការចំណាយចុងក្រោ��យទាប់ប់ំផុុតនៃ�ធាតុនៅកន្លែៃ�ង
ប្រា��ស់។

កន្លែៃ�ងដែ�លុះវតិ�ទាំងនោះ�ត្រូ��វប់ង្កើើ�តជ្ញាផ្នែែ�កនៃ�គឺម្រោ��ងធំជ្ញាង

នុិងការប្រើ��

ឬកំពុងដូំណើ�រការ

នោះ�ការពិចារណាអាចត្រូ��វបានុផុីលុះ់ឥទីិិពលុះលើ�ការចំណាយចុងក្រោ��យសរុប់នៃ�គឺម្រោ��ង
ដូំណើ�រការ។

ឬ

ទោះ�ជ្ញាការផុីលុះ់ផ្នែែ�ករងនេះ��តម្រូ��វឱ្�យផុីលុះ់រងាា�នុ់ដូលុះ់អ្នែកដើ�ញថ្លៃៃ�ដែ�លុះមានុការ

ឆ្លើៃ�យតប់ នុិងទីទីួលុះខុុសត្រូ��វកម្រូ�ិតទាប់ប់ំផុុតក៏ដោយ សិទីិជ្ញាអាទីិភ្ជាពការដើ�ញថ្លៃៃ�អាចត្រូ��វ

បានុអ្ននុុញ្ញាា�តកែ�ងការអ្ននុុញ្ញាា�តឱ្�យកិចចសនុ�យាសម្រា��ប់់ ក្រុ�ុម្មហ៊ុុុនុនៅកែ�ង រដូឋ California, ឬ ខោនុ

ធី Los Angeles ឬទីីក្រុ�ុង Los Angeles ហើ�យលុះកខណៈៈប់ច្ចេច�កទេ�សនៃ�ការដើ�ញថ្លៃៃ�អាចផុីលុះ់

នុូវមាតិកាកែ�ងស្រុ�ុក នុិងលុះកខខុណៈឌតម្រូ��វមាតិកាកែ�ច្នៃែ�ឡើ�ងវិញ។ វិសាលុះភ្ជាព នុិងលុះកខណៈៈនៃ�

សិទីិជ្ញាអាទីិភ្ជាពការដើ�ញថ្លៃៃ� ខុៃ�ម្មសារកែ�ងស្រុ�ុក នុិងលុះកខខុណៈឌតម្រូ��វខុៃ�ម្មសារដែ�លុះបានុកែ�ច្នៃែ�

ឡើ�ងវិញ ព្រ�ម្មទាំងសីង់ដារ នុិយម្មនុ័យ នុិងគោលុះនុយោបាយសម្រា��ប់់ការអ្ននុុវតីរប់ស់ពួកគេ�
នុ�ងត្រូ��វផុីលុះ់ដោយប់ទីប់ញ្ញញតីិ។

TXT1-KH
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*KH11*

ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ� 2022

កម្ងសិទ្ធិន្អ្នកបោះឆ្ន្ត
អ្នកមនសិទិ្ធនៅខាងក្្ម

1.

សិទ្ធិដើម្បីបោះឆ្ន្តបើសិនអ្នកជាអ្នកបោះឆ្ន្តបានចុះឈ្ម្ះ។អ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នែត បើសិនអ្នក៖
ជាពលរដ្ឋអាមែរិក កំពុងរស់នៅក្នុង

បច្ចប
ុ បែ ន្ន មិនបមែរដ្ឋ
ើ ឬជាប់ពន្ធ នាគារសហព័ន្ធ

រដ្ឋកាលីហ័្វរញ៉ែ

សមែប
ែ កា
់ រកាត់ទោសពីបទឧក្រិែដ
ិ ្ឋ មួយ និង

បានចុះឈ្មែះនៅកន្លែងដែលអ្នករស់នៅបច្ចុបែបន្ន

អសមតថភាពខាងផ្លវូ ចិត្ដ ដើើមបែ បោ
ី ះឆ្នត
ែ ឡើយ

មានអាយុយា៉ែងតិចបំផុត 18 ឆ្នែំ

2.

សិទ្ធិដើម្បីបោះឆ្ន្ត

ក៏ដោយ។

បច្ចប
ុ បែ ន្ន មិនបានរកឃើើញដោយតុលាការថា

បើអ្នកជាអ្នកបោះឆ្ន្តបានចុះឈ្ម្ះ

អ្នកនឹងបោះឆ្នែតដោយបែើសន្លឹកឆ្នែតបណ្ដែះអាសន្ន។
បោះឆ្នែត សមែែចថាអ្នកមានសិទ្ធិបោះឆ្នែត។

សូម្បីត្ឈ្ម្ះរបស់អ្នកមិននៅក្នុងបញ្ជី

សន្លឹកឆ្នែតរបស់អ្នកនឹងតែូវបានរាប់

បើមនែ្ដី

3.

សិទ្ធិដើម្បីបោះឆ្ន្តបើអ្នកនៅត្ឈរក្នុងជួរនៅព្លកន្ល្ងបោះឆ្ន្តបិទ។

4.

សិទដ
ិ្ធ ម
ើ ប្ បោ
ី ះសន្លក
ឹ ឆ្នត
្ សម្ងត
្ ់ ដោយគ្មន
្ អ្នកណាម្នករ់ ខា
ំ នដល់អក
្ន ឬបែប
ែ អ
់ ក
្ន ពីរបៀបបោះឆ្នត
ែ ។

5.

សិទ្ធិដើម្បីទទួលសន្លឹកឆ្ន្តថ្មី
ស់អ្នកនៅឡើយ។ អ្នកអាច៖

បើអ្នកបានធ្វើដោយភ័ន្ដច្ឡំ

បើអ្នកមិនទាន់បានបោះសន្លឹកឆ្នែតរប

ស្នើសុំមន្្ដីបោះឆ្ន្តនៅកន្ល្ងបោះឆ្ន្ត នូវសន្លឹកឆ្នែតថ្មី

ដូរសន្លឹកឆ្ន្តបោះឆ្ន្ត-តាម-សំបុត្របស់អ្នកសមែែប់សន្លឹកឆ្នែតថ្មី នៅឯការិយាល័យបោះឆ្នែត
ឬនៅឯកន្លែងបោះឆ្នែតរបស់អ្នក ឬ

បោះឆ្ន្តដោយប្ើសន្លឹកឆ្ន្តបណ្ដ្ះអាសន្ន។
6.

សិទ្ធិដើម្បីទទួលជំនួយក្នុងការបោះសន្លឹកឆ្ន្តរបស់អ្នក
ងតែពីនិយោជក ឬអ្នកតំណាងសហជីពរបស់អ្នក។

7.

ពីជនណាមា្នក់ដែលអ្នកជែើសរើស

លើកលែ

សិទ្ធិដើម្បីប្គល់សន្លឹកឆ្ន្ត បោះឆ្ន្ត-តាម-សំបុត្បស់អ្នក ដ្លបានបំព្ញនៅកន្ល្ងបោះឆ្ន្ត

ណាមួយក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ែ។
8.

សិទ្ធិដើម្បីទទួលសម្ភ្រៈការបោះឆ្ន្ត ជាភាសាមួយក្្ពីអង់គ្ល្ស បើមានបែជាជនគែប់គែន់នៅក្នុង
តំបន់បោះឆ្នែតរបស់អ្នកនិយាយភាសានោះ។

9.

សិទ្ធិដើម្បីសួរសំណួរទៅមន្្ដីបោះឆ្ន្តអំពីទម្ង់ការបោះឆ្ន្ត និងឃ្លែំមើលដំណើរការបោះឆ្នែត។ បើ

មនុសែសដែលអ្នកសួរ មិនអាចឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកបានទែ គែតែូវតែបញ្ជូនអ្នកទៅមនុសែសដែលចែះឆ្លើយ
សំណួរបាន។ បើអ្នកមានប្ញកពាអុកឡុក គែអាចឈប់ឆ្លើយសំណួរអ្នក។

10. សិទ្ធិដើម្បីរាយការណ៍សកម្មភាពខុសច្បាប់អ្វីមួយ ឬការបោះឆ្ន្តដោយគ្បន្លំ ទៅមនែ្ដីបោះឆ្នែត ឬ
ការិយាល័យរបស់រដ្ឋលែខាធិការ។

បើអ្នកជឿឿថាអ្នកត្�វបានបដិស្ធនូវសិទ្ធិណាមួយទាំំង

គែហទំព័រតាមរយៈ www.sos.ca.gov

លែខាធិការ តាមលែខដោយឥតគិិតថ្លៃ្លជា
ែ សមាាត
ែ តា
់ មរយៈ

តាមអ៊ីមែល elections@sos.ca.gov

នេះ្ះ

សូមទូរស័ពទៅ
ទ លែខពិសេស
ែ អ្នកបោះឆ្នត
ែ របស់រដ្ឋ

លែខ (888) 345-4917។

FP-VBR-KH
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តាមទូរស័ពទលែខ (888) 345-4917

*KH12*

ខែមិថុនា ឆ្នែំ 2022

ព័ត៌�នស���ប់អ�ក�ះ���ត��ល���វ�រជំនួយពិ��ស
លទ��ព���រចូល��ើ�ន និងឧបករណ៍ជំនួយ����ងៗ�ៀត។ .....................800-815-2666,
ជ��ើសទី 7 (ប���ញ�ន់��តុ�រណ៍�នធី LA)
ក���ង�ះ���ត�នធី LA ផ�ល់នូវក���ង��ល�អីកង់ឬ�នជំនិះជនពិ�រ�ច��ញចូល�ន និង/

ឬ �រ�ះ���ត��មចិ��ើមថ�ល់។ ��ងក��ងក���ង�ះ���ត អ�ក�ច���ងរកឧបករណ៍�ើម��ី
ជួយអ�ក�ក��ងបទពិ�ធន៍�ះ���តរបស់អ�ក។

ស���ប់ព័ត៌�នប���ម

សូម�ក់ទង�នធី

Los Angeles អ�ក��ប់��ង��ទី��ុង ���ទី 7 ��មិថុ� ���ំ 2022 �រ�ះ���ត�រ��ង�ំងបឋម។

�រថតសំ��ង ................................................................................(213) 978-0444
�នឧបករណ៍ថតសំ��ង�ក���ង�ះ���តរបស់អ�ក�ើម��ីជួយអ�ក។

�រថតសំ�ង
� ��វ�
� ន�រ��ល�ន�ក�ង
� កូន�ៀវ���ះគឺ�ន���អង់�ស
�
���នី ចិន (កុកងឺ និង��ំង) ��ស
� ុី ហិណ� ជប៉ន
ុ ��រ� កូ�� រុស�� �ី ��ស�
� ញ
�
��ឡ�ក �� និង�ៀត�ម។ �រថតសំ�ង
� �ំង��ះ�ន��ើវប
� �យរបស់
�ើង៖ clerk.lacity.org/clerk-services/elections/municipal-elections
�រ�ះ��ត
� �យចុច�ើ “វ��ន�រ��ើ�អ
� ប់” សន�ក
ឹ ��ត
� និង�ទី�ង
ំ
�ង��ម
� ៖

Braille Institute Library
741 North Vermont Avenue
Los Angeles, CA 90029
(323) 660-3880

Central Library
630 West 5th Street
Los Angeles, CA 90071
(213) 228-7000

អ�ក�ះ��ត
� ក៏�ច��ស
ើ ច
ុំ �
� ប់ចម�ង���រថតសំ�ង
� ពី�រ��ល័យរបស់�ង
ើ ផង��រ៖
Office of the City Clerk-Election Division
Attn: Audio Recordings
555 Ramirez Street, Space 300
Los Angeles, CA 90012
��ខទូរស័ព� TTY --------------------------------------------------------------- (213) 473-3231
��ខទូរស័ពម
� យ
ួ ���គ
� �
ឺ វ� �នផ�លជ
់ ន
ូ ស��ប
� អ
់ ក
� �ះ��ត
� ��លកំពង
ុ �នប���
� ប
� ។
់
ជំនួយ�� --------------------------------------------------------------------- (800) 994-8683

ទី��ុង��ះក៏ផ�ល់នូវឯក�រ�ះ���តផង��រ������នី ចិន ���សុី ហិណ�
ជប៉ុន ���រ កូ�� រុស���ី ��ស���ញ ��ឡ�ក �� និង�ៀត�ម។
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*KH13*

��មិថុ� ���ំ 2022

�ររ�លឹកអំពី�លបរ���ទ�ះ���ត

����ះ���តគឺ��អ���រ ទី 7 ��មិថុ�

��មិថុ� ���ំ 2022
�ទិត��

ចន�

អ��រ�

ពុធ

��ហស��ត�

សុ��

�រ�

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

ក��ង
� �ះ��ត
� �ើក���ង
� 7:00 ��ក
ឹ �ើយ
បិទ����ង 8:00 យប់។

FP-CAL-KH
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*KH14*

��មិថុ� ���ំ 2022

កំណត់ចំ�ំរបស់អ�ក�ះ���ត

����ះ���តគឺ��អ���រ ទី 7 ��មិថុ�
ទំព័រ��ះគឺ�ំ�ច់�យ�រ���រ�ះពុម�គំនូរ���ង
FP-NTS-KH
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*KH15*

��មិថុ� ���ំ 2022

កំណត់ចំ�ំរបស់អ�ក�ះ���ត

����ះ���តគឺ��អ���រ ទី 7 ��មិថុ�
ទំព័រ��ះគឺ�ំ�ច់�យ�រ���រ�ះពុម�គំនូរ���ង
FP-NTS-KH
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*KH16*

��មិថុ� ���ំ 2022

OFFICE OF THE CITY CLERK
ELECTION DIVISION
555 RAMIREZ STREET
SPACE 300
LOS ANGELES, CA 90012

NON PROFIT ORG.
U.S. POSTAGE
PAID
City of Los Angeles
Election Division

Note: This pamphlet contains only information on ballot
measures pertaining to the City of Los Angeles. It is
not a sample ballot. You will receive your sample ballot
with polling place location from the Los Angeles County
Registrar - Recorder.

POLLS OPEN AT 7 A.M. AND CLOSE AT 8 P.M.

OFFICE OF THE CITY CLERK
ELECTION DIVISION
555 RAMIREZ STREET, SPACE 300
LOS ANGELES, CA 90012

ONLY THE
VOTER HAS
THE LEGAL
RIGHT TO
RETURN THIS
APPLICATION

NON PROFIT ORG.
U.S. POSTAGE
PAID
CITY OF LOS ANGELES
ELECTION DIVISION

