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រប�ៀ�បោះប ន្ោ ត
អនោកមានជបំរ ើសពីរបពលអនោកបោះប ន្ោ ត។ អនោកអាចបោះប ន្ោ តបោយផ្ទា ល់បៅតាមនទារីបោះប ន្ោ តបៅកនោនុងបោនធ ី រ�ស់ អនោក ឫអនោកអាចបោះប ន្ោ ត
បោយប្ញើតាមសំ�នុតត។ 

អនោកមនិចាោំចត់តរូវតតបោះប ន្ោ តបរៀងរាល់ការត�កតួត�តជងបៅកនោនុងសន្លឹកប ន្ោ តរ�ស់អនោកបេ។ សន្លឹកប ន្ោ តរ�ស់អនោកនលឹងតតរូវបេរា�សំ់រា�រ់ាល់
ការត�កួត  ត�តជងទាងំអស់តែលអនោកបោះឳ្យ។ 

ការបោះប ន្ោ តបៅតាមមណ្ឌ លបោះប ន្ោ តបៅថ្ងៃបោះប ន្ោ ត
មនទារីបោះប ន្ោ តបៅរែ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ប�ើកទ្ារពីបមា៉ា ង 7:00 តពលឹក ែល់បមា៉ា ង 8:00 យ� ់បៅថ្ងៃបោះប ន្ោ ត។ បោនធខីះ្ ្្តល់បពលបវលាឳ្យបោះប ន្ោ តមនុន 
�ន្តចិបៅតាមមនទាីរបោះប ន្ោ តមយួចនំនួមនុនថ្ងៃបោះប ន្ោ ត។ បៅបពលអនោកេេលួកូនបសៀវបៅពវ័តម៌ានអពីំសន្លឹកប ន្ោ តេំរ ូតាមសំ�នុតតពីរ  �ីអាេិត្យមនុនថ្ងៃបោះ 
ប ន្ោ ត សូមរកបមើលមនទាីរបោះប ន្ោ តរ�ស់អនោកបៅតក�ោងខនោងថនកូនបសៀវបៅបោះ។ ប�ើសិនជាអនោកមនិេេលួកូនបសៀវបៅសន្លឹកប ន្ោ តេំរ ូសូមទាកេ់ងមក ការ ិ
យាលវ័យបោះប ន្ោ តបៅតាមបោនធីរ�ស់អនោក។ អនោកអាចេេួលអាសយោ្ឋ នថនមនទាីរបោះប ន្ោ តតាមមណ្ឌ លរ�ស់អនោកបោយចូលបមើលកនោនុងបេហេពំវ័រ

 
www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm or េូរសវ័ពទាមក�ណ្្ត ញពិបសសឥត�ងថ់្រ្�ស់បលោធកិាររែ្ឋ (888) 345-4917។ បៅបពលអនោកអប ញ្ ើញម
កែល់មនទាីរបោះប ន្ោ ត អនោកបធ្ើការបៅតាមនទាីរបោះប ន្ោ តនលឹងសួរប ម្ ះអនោក បហើយបេពិនតិ្យប ទ្ាៀងផ្ទា តប់មើលប ម្ ះ អនោកបៅកនោននុង�្ី្ចនុះប ម្ ះអនោកបោះប ន្ោ តសំរា�់
មនទាីរបោះប ន្ោ តបោះ។ �ោទា �ព់ីអនោកចនុះហត្ថបលោបៅជតិប ម្ ះរ�ស់អនោកបៅកនោនុង�្ី្បោះបហើយ អនោកបធ្ើការ បៅមនទាីរបោះប ន្ោ ត នលឹងឳ្យសន្លឹកប ន្ោ តមយួសន្លឹក, 
បលខសំងាតព់ិបសស, ឫកាតបម៉ាមវ័ររសំីរា�ក់នុពំ្យេូវ័រ បៅតាមសភាពជាកត់ស្តងថនត�ពវ័ន្ធបោះប ន្ោ តតែល  បេ បត�ើបៅតាមបោនធីរ�ស់អនោក។ 
រចួអនោកចូលបៅកនោនុង�នទា�ឯ់កជនមយួ បហើយចា�ប់ ្្តើមបោះប ន្ោ ត។ អនោកបធ្ើការបៅតាមមនទាីរបោះប ន្ោ តនិមយួៗ បេបៅេី បោះរងច់ាជំយួ�អនោកកនោនុងបំណើ រការបោះ
ប ន្ោ ត។ ប�ើសិនជាអនោកមនិសូវ យល់ចបាស់ពីរប�ៀ�បោះប ន្ោ ត ចូរសួរអនោកបធ្ើការបៅេីបោះឳ្យបេជយួ�តណោពីំររប�ៀ� បត�ើមា៉ា សីនុនបោះប ន្ោ ត។ ចបា�រ់ែ្ឋ និ
ងចបា�ស់ហពវ័ន្ធតំរវូឳ្យអនោកបោះប ន្ោ តមយួរ�ូៗមានលេ្ធភាពបោះប ន្ោ តរ�ស់បេបោយឯកជន និងបោយឯករាជ្យ។ បៅតាមមនទាីរបោះប ន្ោ តនិមយួៗតំរវូ
ឳ្យមានយា៉ា ងបោចណ្ស់មា៉ា សីនុនបោះប ន្ោ តមយួតែលអនន្ុ ញត្តឳ្យអនោកបោះប ន្ោ ត បោយរមួទាងំអនោកបោះប ន្ោ ត តែលពកិារ ត ន្ោក ឫខូចត�ពវ័ន្ធចក្នុត�សាេ 
អាចបោះប ន្ោ តោនបោយគ្ម នជនំយួ។ មា៉ា សីនុនបោះប ន្ោ តបោះកត៏តរូវតតមានលេ្ធភាពអនន្ុ ញត្តឳ្យអនោកអាច�ញ្្កប់មើលជំបរ ើស បោះប ន្ោ តរ�ស់អនោកបោយឯកជន 
បហើយបោយឯករាជ្យ ប�ើសិនជាវាខនុស វាអនន្ុ ញត្តឳ្យអនោកតកតំរវូជបំរ ើសបោះោនវញិមនុននលឹងបោះប ន្ោ តជាចនុង� ្្ច �។់

ការបោះប ន្ោ តប្ញើតាម�៉ានុស្ត៏សំ�នុតត
ប�ើសិនជាអនោក មនិតមនជាអនោកបោះប ន្ោ តប្ញើតាម�៉ានុស្តសំ៏�នុតតជាអចិថតន្តយ ៏(តែលពីមនុនបេតតងតតបៅថាអនោកបោះប ន្ោ តអវត្តមាន)  អនោកបៅតតមានជបំរ ើសអាច

 បោះប ន្ោ តប្ញើតាមសំ�នុតត។ កូនបសៀវបៅសន្លឹកប ន្ោ តេំរតូាមបោនធីរ�ស់អនោកមានពាក្យសនុំសំរា�ប់ោះប ន្ោ តប្ញើតាមសំ�នុតត។ ថ្ងៃចនុងបតកាយតែលអនោកអាច 
បសនោើសនុំសន្លឹកប ន្ោ តបោះប្ញើតាមសំ�នុតតពកីារយិាលវ័យបោះប ន្ោ តតាមបោនធីរ�ស់អនោកេឺថ្ងៃេី 30 តខតនុលា។ �ោទា �ព់ីអនោកេូសជំបរ ើសរ�ស់អនោកបលើសន្លឹក 
ប ន្ោ តបោះប្ញើតាម�៉ានុស្តិ៍សំ�នុតតរចួមក ចូរោកស់ន្លឹកប ន្ោ តបោះបៅកនោនុងបតសាមសំ�នុតត ្្តល់បោយការយិាលវ័យបោះប ន្ោ តតាមបោនធីរ�ស់អនោក រចួ�េិវាឳ្យ

 ជតិ។ ចនុះហត្ថបលោបលើបតសាមសំ�នុតតបៅោងបតរៅែូចតាមការតណោ។ំ អនោកអាចប្ញើសន្លឹកប ន្ោ តតែលបោះតាមការប្ញើតាម�៉ានុស្តិ៍បោះមកតាម ៖
• ប្ញើសន្លឹកប ន្ោ តបោះមកការយិាលវ័យបោះប ន្ោ តតាមបោនធីរ�ស់អនោក;
• ត�េល់បោយផ្ទា ល់ខ្ួបៅមនទាីរបោះប ន្ោ តណ្មយួ ឫការយិាលវ័យបោះប ន្ោ តបៅកនោនុងបោនធីរ�ស់អនោកបៅថ្ងៃបោះប ន្ោ ត; ឫ
• អននុ ញ្ ត្តឳ្យជនតស�ចបា�ភ់ាេីេី�ី (�្តី/ត�ពន្ធ, កូន, ឪពនុក/មា្ត យ, ជីែូនជីតា, បៅ, �ងត�រុស/តសី, �ូ្នត�រុស/តសី, ឫជនណ្តែលរស់បៅកនោនុងបេហ

 ោ្ឋ នជាមយួអនោក) ឳ្យយកសំ�នុតតបោះបៅមនទាីរបោះប ន្ោ តណ្មយួ ឫការយិាលវ័យបោះប ន្ោ តបៅកនោនុងបោនធីរ�ស់អនោកបៅថ្ងៃបោះប ន្ោ តជំនួសអនោក។
សន្លឹកប ន្ោ តបោះតាម�៉ានុស្តិ៍សំ�នុតតតតរូវតតប្ញើបចញបហើយោនេេួលបោយការយិាលវ័យបោះប ន្ោ តបៅកនោនុងបោនធី មនិឳ្យហួសពីបមា៉ា ង 8:00 យ�ប់ៅ ថ្ងៃបោះ 
ប ន្ោ ត ែូបចនោះសូមកនុំប្្ចប្ញើសន្លឹកប ន្ោ តរ�ស់អនោកមកឳ្យោនពីរ �ីថ្ងៃមនុនថ្ងៃបោះប ន្ោ ត។ 

បទាះ�ីជាអនោកេេួលសន្លឹកប ន្ោ តបោះប្ញើតាមសំ�នុតតរ�ស់អនោករចួបហើយ, អនោកអាចែូរចិត្តេំនិតោន បហើយមកបោះប ន្ោ តបៅតាមមនទាីរបោះប ន្ោ តបៅថ្ងៃបោះ
 ប ន្ោ តបោះ។ តតបទាះជាយា៉ា ងណ្កប៏ោយអនោកតតរូវតតោយំកមកជាមយួនូវសន្លឹកប ន្ោ តតតរូវបោះប្ញើតាម�៉ានុស្តិ៍សំ�នុតតមកកានម់នទាីរបោះប ន្ោ តបោះ្ង បហើយឳ្យ 

បៅអនោកបធ្ើការបៅេីបោះបែើម្�ី្តូ រយកសន្លឹកប ន្ោ តបោះបៅតាមកតនង្បោះ។ ប�ើសិនជាអនោកមនិមានសន្លឹកប ន្ោ តបោះប្ញើតាម�៉ានុស្តិ៍មកជាមយួបេ បេនលឹងអននុ

 ញ្ត្តឳិ ្យអនោកបោះប ន្ោ ត�បណ្្ត ះអាសននោ។

សន្លឹកប ន្ោ ត�បណ្្ត ះអាសននោ
ប�ើសិនជាប ម្ ះរ�ស់អនោក មនិមានបៅកនោនុង�្ី្បោះប ន្ោ តបៅតាមមនទាីរបោះប ន្ោ តកថនង្អនោកបេ អនោកមានសិេិ្ធបោះប ន្ោ តតាមសន្លឹកប ន្ោ ត�បណ្្ត ះអាសននោ

 បៅតាមមនទាីរបោះប ន្ោ តណ្មយួកោ៏នតែរបៅកនោនុងបោនធីតែលអនោកោនចនុះប ម្ ះបោះប ន្ោ ត។ សន្លឹកប ន្ោ ត�បណ្្ត ះអាសននោេឺប ន្ោ តតែលបោះបោយជន
 តែល ៖

•  បជឿថាបេោនចនុះប ម្ ះបោះប ន្ោ ត បទាះ�ីជាប ម្ ះរ�ស់អនោកមនិមានបៅកនោនុង�្ី្ចនុះប ម្ ះបោះប ន្ោ តជា្្ូវការកប៏ោយ;  
•  បជឿថា�្ី្ចនុះប ម្ ះបោះប ន្ោ តជា្្ូវការបោះរាយប ម្ ះេណ�ក្សនបយាោយអាេិភាពរ�ស់បេមនិតតលឹមតតរូវ; ឫ 
•  បោះប ន្ោ តប្ញើតាម�នុ៉ាស្តិ៍សំ�នុតត តតមនិអាចរកប�ើញសន្លឹកប ន្ោ តតែលតតរូវបោះបោយប្ញើតាម�នុ៉ាស្តិ៍សំ�នុតតប�ើញ បហើយកសំ៏បរចចិត្តបោះបៅតាម មនទាីរ

បោះប ន្ោ តបៅនលឹងកថន្ងបោះវញិ។
សន្លឹកប ន្ោ ត�បណ្្ត ះអាសននោរ�ស់អនោកនិងតតរូវបេរា�ប់ៅបពលតែលមនន្តីបធ្ើការតាមមនទាីរបោះប ន្ោ តោនអះអាងថាអនោកជាអនោកោនចនុះប ម្ ះបោះប ន្ោ តតមន

 បហើយមនិមានបោះប ន្ោ តបៅកតនង្ណ្ប្្សងបេៀតប�ើយបពលបោះប ន្ោ តែូចគ្នោ បនះ។ 



ទោះទឆ្ាត “ោេ/ចាស” ទលើសំទ�ើ  
បបជាមតិ 40 ការពារដ្នេីបពតឹេ្ធ 

សភារែ្ឋគូសទដ្យគ�:កម្មការពលរែ្ឋ 
ដបងដ្រកម�្ឌ លឯករាជ្យដែលោន យល់ 
បពមទដ្យអ្កទោះទឆ្ាត។  ោេ/ចាស ទលើ 
សំទ�ើ បបជាមតិ 40 បបកានរ់ាមឆន្ទៈអ្ក
ទោះទឆ្ាតទៅកាលីហ្័រញ៉ា ឳ្យអ្កនទោោយ
េេួលខគុសបតរូវទដ្យរកសាពួកទគទៅទបរៅ 
ែំ�ីរការដបងដ្រកម�្ឌ លទនះ។ បករុមរដ្្ឋ  
ភោិលលអែ, បពឺទ្្ធ ចារ្យ, ពា�ិជ្កម្ម និងអ្ក 
បងព់ន្ធ ឳ្យអនគុោសនទ៏ោះទឆ្ាត  
“ោេ/ចាស ទលើសំទ�ើ បបជាមតិ 40.”

សនលៃតឹកទឆ្ាត ោេ/ចាស ទៅ 
ក្គុងវធិាន ការទនះគឺមាននយ័ 

ថា ៖ បពំដែនម�្ឌ លបពតឹេ្ធសភារែ្ឋបតរូវោន 
បញ្្កទ់ដ្យ គ�:កម្មការពលរែ្ឋដបងដ្រក 
 ម�្ឌ លនតឹងបតរូវបនតទបបើបោស់តទៅទេៀត។

ក្គុងនាមជាអ្កឧបតថាម្ភថនសំទ�ើ  
បបជាមតិ 40, ទគាលបំ�ង 

របស់ទយើងគឺបចានទចាលគ�ៈកម្មការ 
ម�្ឌ លបពឺេ្ធ សភារែ្ឋសំរាបឆ្់ា ំ2012។  
កប៏៉ាគុដនតទដ្យោរតគុលាការកំពូលរែ្ឋសំទរ្រ 
ថារកសាម�្ឌ ល់ទ្ងំឡាយទនាះឳ្យទៅនតឹង 
កដនលៃងសិនសំរាបឆ្់ា ំ2012,ទយើងោនព្យរួ 
ការទឃាសនារបស់ទយើងេគុកសិន ទហើយ 
ទយើងមនិដស្ងរកសំទឡងទឆ្ាត ទេ  ទឡើយ។

សនលៃតឹកទឆ្ាត ទេ ទៅក្គុងវធិាន  ការទនះ 
គឺមាននយ័ថា ៖ តគុលាការកំពូលនតឹង 

ចាតរ់ាងំអ្កជំនាញពទិសសទែើម្កីំ�ត ់
 បពំដែនម�្ឌ លបពតឹេ្ធសភារែ្ឋជា្្មី។

្ូរលេស្សនាទគហេំពរ័ រែ្ឋទលខ្ធិការ ទែើម្ ី៖

• បោវបជាវអពីំការទធ្ើវភិាគទ្នទឃាសនា 

នងិសកម្មភាពតសូ៊មតិ 
http://cal-access.sos.ca.gov

• ពនិតិ្យមគ្គុទេ្ទសកទ៍ោះទឆ្ាតជាភាោទ្្សងៗទេៀត 
www.voterguide.sos.ca.gov 

• រកទមើលមន្ទរីទោះទឆ្ាតទៅក្គុងបសរុករបស់អក្
www.sos.ca.gov/elections/find-polling- 
place.htm

• សគុំពត័ម៌ានអពំកីារទោះទឆ្ាតទ្ញាើរាមប៉ាគុសតសំបគុបត 
www.sos.ca.gov/elections/elections_m.htm 

• េេួលពត័ម៌ាន មានបបទោជនសំ៏រាបអ់ក្ទោះទឆ្ាត 
ទលើកែបំងូ 
www.sos.ca.gov/elections/new-voter

• ទមើលលេ្្ធ លទោះទឆ្ាតរស់រទវ ើកទបកាយពីមន្ទរីទោះទឆ្ាត 
បតរូវបេិ ទៅថ្្ងទោះទឆ្ាត  

http://vote.sos.ca.gov

 

អំពីទឆ្ាតេឡហីករ�៍ 

រែ្ឋទលខ្ធកិារមនិសរទសរទឆ្ាតេឡហកីរ�៍ទេ។ េឡហី 
ករ�៍ក្គុងការ គាបំេ និងជទំ្ស់ ក្គុងវធិានការសនលៃតឹកទឆ្ាតគឺបតរូវ

 ោន្តល់ទដ្យ អក្គាបំេ និង អក្ជំទ្ស់ថនវធិានការសនលៃតឹក 
ទឆ្ាត។ ភាោដ្លៃងក្គុងេឡហកីរ�៍ដែលោនដ្កប់ញូ្នមក

 មនិអា្របតរូវោនទធ្ើការបញ្្កទ់្្ទៀងផ្្ទ តសំ់រាបភ់ាពបតតឹមបតរូវ ឬ 
បតរូវោនដកដបបអ្ីទឡើយ លគុះបរាដតមានែកីាតគុលាការថាភាោ 
ក្គុងេឡហកីរ�៍ណ្មយួ គួរបតរូវដកដបប ទេើបទយើងអា្រ ទធ្ើ 
ោន។

 

សំរាបព់ត័ម៌ានទេៀតដ្មអំពីសិេិ្ធទោះទឆ្ាតរបស់អក្, សូម 
អានេពំរ័ 143 ថនមគ្គុទេ្ទសកទ៍នះ។

ការដ្កក់ំរតិ។  ម�្ឌ លរែ្ឋ បពតឹតតិសភា។  បបជាមតិ។

សំរាបព់ត័ម៌ានបដនថាម
បបឆាងំ
FAIRDISTRICTS2012.com

គាបំេ
ទោះទឆ្ាត “ោេ/ចាស” ទលើសំទ�ើ បបជា 

មតិ 40
Hold Politicians Accountable
1215 K Street, Suite 2260
Sacramento, CA 95814 
(866) 408-4527
Info@HoldPoliticiansAccountable.org
www.HoldPoliticiansAccountable.org

េឡហីករ�៍

សំទឡងទឆ្ាតអ្កមាននយ័ោ៉ា ងណ្

ការទោះទឆ្ាត “ោេ/ចាស” មាននយ័ថាយល់បពម ទហើយការទោះទឆ្ាត “ទេ” មាននយ័ 
ថាបែិទសធ ែ្តិម�្ឌ លរែ្ឋបពតឹេ្ធសភា្្មី បតរូវោនចាបទ់ឆ្ាតទដ្យ គ�:កម្មការពល រែ្ឋ 
ដបងដ្រកម�្ឌ ល។  ទបើសិនោន បែិទសធ ម�្ឌ លនតឹង ោនដកសំរលួទដ្យមននតី ដែលបតរួត
ទមើលទដ្យតគុលាការជានខ់្ពស់រែ្ឋកាលីហ្័រនីញ៉ា ។  ឥេ្ធិពលហិរញ្ញ វតថាគុ :  ការយល់បពម 
បបជាមតិ នតឹងគា្ម នឥេ្ធពិលហិរញ្ញ វតថាគុ ទៅទលើរែ្ឋ និងរដ្្ឋ ភោិលមូលដ្្ឋ នទេ។  ការបែិទសធន ៍
បបជាមតិ នតឹងបណ្ត ល ឲ្យមានការ្រំណ្យមយួែង បបដហល $1 លាន ្រំទពាះរែ្ឋ និង 
ទខ្នធី។

ទស្រកតីសទងខេប                  ដ្កក់្គុងសនលៃតឹកទឆ្ាតទដ្យហតថាទលខ្ពលរែ្ឋទលើបែ្ឋនាលិខិត
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បាទ/ចាស ទេ

បេឆំាងគំាទេ

សប្រជាមតិ
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ការ បោះប ន្ោ តកនោនុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
ច្បាបន់ៃការបបើកបោះ ប ន្ោ ត  ល្បងស្ីពី បបក្ខ ជៃ កំពូលពីរនាក ់ដដលចូ្លជាធរមាៃនាន្ងៃទី1 ដែមករា ន្ោ  ំ2011 តំរវូថា គ្រប ់បបក្ខជៃទាងំអស់ ឈរ 
ប ម្ ះសំរាប ់ការយិាលវ័យអនោកបោះ ប ន្ោ តដតងតាងំ្ឺរគតរូវ រាយ  ប ម្ ះ បៅ កនោនុង គកដាស សៃ្លឹក ប ន្ោ តដតមយួ។ កៃ្ងមកពីមនុៃបៅ ថាការយិាលវ័យបក្សពវ័ៃ្ធ 
(partisan offices), ការយិាលវ័យអនោក បោះ ប ន្ោ តដតងតាងំ (voter-nominated offices) ្រ ឺជាការយិាលវ័យ  ៃីតបិញ្ញត្ិរដ្ឋ, ការយិាលវ័យសភា នៃ

 សហរដ្ឋអាបមរកិ, ៃិង ការយិា លវ័យ រដ្ឋ ធមមៃនុញ្ញ រដ្ឋ។  ្ឺរមាៃដតបបក្ខជៃ ពីរ របូ ប៉ានុប ណ្ ះ ដដលទទួលោៃ សៃ្លឹកប ន្ោ តបគច្ើៃជាងប្រ—បដាយមៃិ្ិរតពី្រណៈ
 បក្សអាទិភាព —បៃ ្បធ្ើការបោះ ប ន្ោ តជាសកលបដាយមៃិ្ិរតពីចំ្ៃួៃ សរនុប សៃ្លឹក ប ន្ោ ត។

បបក្ខជៃដដលចារប ម្ ះចូ្លកនោនុងសៃ្លឹកប ន្ោ តសំរាបក់ារយិាលវ័យអនោកបោះប ន្ោ តដតងតាងំអាច្ឈរប ម្ ះបៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តសាកល្បងដតប៉ានុប ណ្ ះ។ ដតបទាះ
 ជាយា៉ា ង្កប៏ដាយ បបក្ខជៃដដលចារប ម្ ះចូ្លកនោនុងសៃ្លឹកប ន្ោ តអាច្បៃឈ្រប ម្ ះោៃសំរាបក់ារបោះប ន្ោ តសកលបទៀតលនុះគតាដតបបក្ខជៃបនាះ 

្រឺជា បបក្ខជៃមានោ ក ់នៃ អនោក បគជើស បរ ើសកំពូលពីរនាកប់ៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តសាកល្បង។ ជាបដៃថែមបទៀត ្រឺគ្ម ៃដំបណើ រការដតងតាងំបដាយឯករាជ្យសំរាបក់ារបោះ
ប ន្ោ តសកល។

ច្បាបគ់បពវ័ៃ្ធបបើកបោះប ន្ោ តល្បង្មីបៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា មៃិអៃនុវត្ៃច៏្ំបោះបបក្ខជៃដដលឈរប ម្ ះសំរាបគ់បធានាធិបតីសហរដ្ឋអាបមរកិ, ្រណៈកមមការ 
ក្្លបោៃធី, ឫសំរាបក់ារយិាលវ័យមូលដា្ឋ ៃប�ើយ។

ច្បាបរ់ដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា តំរវូឳ្យបោះពនុម្ពពវ័តម៌ាៃោងបគកាមបៃះបៅកនោនុងបសច្ក្ីជូៃដំណលឹ ងបៃះ។

បបក្ខជៃបក្ស-ដតងតាងំ/ការយិាលវ័យបក្សពវ័ៃ្ធ
្រណៈបក្សៃបយាោយអាច្ដតងតាងំបបក្ខជៃជាផ្ូវការសំរាបក់ារយិាលវ័យបក្ស-ដតងតាងំ/ការយិាលវ័យបក្សពវ័ៃ្ធបៅបពលបោះប ន្ោ តល្បង។ បបក្ខជៃដដល 
ោៃដតងតាងំៃលឹងតំ្ងឱ្យ្រណៈបក្សបនាះជាបបក្ខជៃផ្ូវការរបស់្រណៈបក្សសំរាបឈ់របៅការយិាលវ័យជាកល់ាក់្ មយួបពលបោះប ន្ោ តសកល 
បហើយច្ំៃួៃសៃ្លឹកប ន្ោ តៃលឹងឆ្នុះបញ្ចា ំងពីការចាតត់ាងំបនាះជាផ្ូវការ។  អនោកដដលទទួលោៃសៃ្លឹកប ន្ោ តកំពូលបៅកនោនុងបក្ស ៃិមយួៗ បៅបពលបោះប ន្ោ តល្បង

 ៃលឹងបៃ្បៅឈរប ម្ ះបពលបោះប ន្ោ តសកលបទៀត។ បក្សៃិមយួៗ កប៏គជើស មនៃ្ី ្រណៈកមមការ ក្្ល នៃបោៃធ ីបៅ បពលបោះប ន្ោ តល្បងរបស់បក្សដដរ។

អនោកបោះប ន្ោ តមយួរបូអាច្បោះប ន្ោ តបៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តល្បងនៃ្រណៈបក្សៃបយាោយដដលគ្តោ់ៃបង្ហា ញថាជា្រណៈបក្សអាទិភាពរបស់គ្ត ់បៅ បពល 
ោៃច្នុះប ម្ ះបដើម្បបីោះប ន្ោ ត។ ដតបទាះបីជាយា៉ា ង្ ្រណៈបក្សៃបយាោយមយួ អាច្អៃនុញ្្ញ ត បនុ្រ្គល មានោ ក ់ដដល បដិបសធ មៃិ គោប ់ពី្រណៈបក្សអាទិភាព

 ឲ្យ បោះប ន្ោ តបៅកនោនុងការបោះប ន្ោ ត  ល្បង នៃ ្រណៈ បក្ស បនាះោៃដដរ។

បបក្ខជៃការយិាលវ័យ អនោក បោះប ន្ោ ត ដតងតាងំ
្រណៈបក្សៃបយាោយទាងំឡាយ្រឺមៃិមាៃសិទិ្ឋដតងតាងំបបក្ខជៃជាផ្ូវការសំរាបក់ារយិាលវ័យអនោកបោះប ន្ោ តដតងតាងំបៅបពលបោះប ន្ោ តល្បង ោៃបទ។  បបក្ខ

 ជៃដដលោៃដតងតាងំសំរាបក់ារយិាលវ័យ អនោក បោះប ន្ោ តដតងតាងំបៅបពលបោះប ន្ោ តល្បង្ឺរជាអនោកដតងតាងំ នៃពលរដ្ឋ ្រមឺៃិ ដមៃជាអនោកដតងតាងំផ្ូវការបដាយ
 ្រណៈបក្ស្មានោ កប់ៅបពលបោះប ន្ោ តសកលបទ។ បបក្ខជៃដតងតាងំសំរាបក់ារយិាលវ័យអនោកបោះប ន្ោ តដតងតាងំ ្រួរដតមាៃ្រណៈបក្សអាទិភាព ឬគ្ម ៃ្រណៈ 

បក្សអាទិភាពរបស់ប្រ ោៃដច្ង បៅកនោនុងសៃ្លឹកប ន្ោ ត កប៏៉ានុដៃ្ការចាតត់ាងំ្រណៈបក្សអាទិភាព ្ឺរគតរូវោៃបគជើស បរ ើសបដាយបបក្ខជៃដតមានោ កឯ់ង បហើយកម៏ាៃបង្ហា ញ
 សំរាបជ់ាពតម៌ាៃរបស់ អនោកបោះប ន្ោ តដតប៉ានុប ណ្ ះ។ បៃះ្ឺរមៃិមាៃៃវ័យថា បបក្ខ ជៃគតរូវ ោៃ ប្រដតងតាងំឬយល់គពមបដាយ្រណៈបក្សដដលដតងតាងំបទ ឬថាមាៃ  

ទំនាកទ់ៃំង រវាង្រណៈបក្ស ៃិង បបក្ខ ជៃបទ បហើយគ្ម ៃបបក្ខជៃ គតរូវ ោៃដតងតាងំបដាយអនោកបោះប ន្ោ ត្រួរគតរូវចាតទ់នុកថាបបក្ខជៃដតងតាងំជាផ្ូវការរបស់្រណះបក្ស 
ៃបយាោយ្មយួប�ើយ។ បៅកនោនុងកូៃបសៀវបៅបោះប ន្ោ ត្រំរនូៃបោៃធី ្រណៈបក្សទាងំអស់ អាច្ ច្នុះរាយ ប ម្ ះ បបក្ខជៃ សំរាប ់ការយិា លវ័យអនោកបោះប ន្ោ តដតង

 
តាងំ ដដលោៃទទួលបដាយ មាៃ ការគ្គំទជាផ្ូវការពី្រណៈបក្ស។ 

អនោកបោះប ន្ោ តមានោ ក់ៗ អាច្បោះប ន្ោ តសំរាបប់បក្ខជៃ្កោ៏ៃសំរាបក់ារយិាលវ័យអនោកបោះប ន្ោ តដតងតាងំ បបើសិៃជាបបក្ខជៃទាងំបនាះជួបៃូវ្រនុណ សម្បត្ិ នៃ 
ការតំរវូបផ្សងៗបទៀតបដើម្បបីគជើសតាងំសំរាបក់ារយិាលវ័យបនាះ។ បបក្ខជៃទទួលសៃ្លឹកប ន្ោ តកំពូលពីរនាកដ់ដលោៃពីការបោះប ន្ោ តល្បងគតរូវបៃ្បៅការបោះ

 ប ន្ោ តសកលសំរាបក់ារយិាលវ័យអនោកបោះប ន្ោ តដតងតាងំបទាះបីជាបបក្ខជៃទាងំពីរនាកប់នាះមាៃការបញ្ជា កដ់តងតាងំពី្រណៈបក្សអាទិភាពដូច្គ្នោ កប៏ដាយ។
 

 គ្ម ៃ្រណៈបក្ស្មយួមាៃសិទ្ឋដិាកប់បក្ខជៃដដលមាៃការដតងតាងំ្រណៈបក្សអាទិភាពឱ្យបៃ្បៅការបោះប ន្ោ តសកលោៃបទ បលើកដលងដតបបក្ខជៃបនាះ 
្រឺជាបបក្ខជៃមានោ កន់ៃចំ្ប្មអនោកទទួលសៃ្លឹកប ន្ោ តកំពូលទាងំពីរបៅបពលបោះប ន្ោ តល្បង។

បបក្ខជៃការយិាលវ័យបគរៅបក្សពវ័ៃ្ធ
្រណៈបក្សៃបយាោយទាងំអស់មៃិអាច្ផ្ល់សិទ្ឋិដតងតាងំបបក្ខជៃែ្ួៃសំរាបប់បំរ ើការយិាលវ័យពីបគរៅបក្សពវ័ៃ្ធបៅបពលបោះប ន្ោ តល្បងបទ បហើយ

 បបក្ខជៃដដលឈរប ម្ ះបោះប ន្ោ តល្បង្ឺរមៃិដមៃជាអនោកដតងតាងំជាផ្ូវការនៃ្រណៈបក្ស្មយួសំរាបក់ារយិាលវ័យជាកល់ាកប់ៅបពលបោះប ន្ោ តសកល
 

 ប�ើយ។ បបក្ខជៃដដលដតងតាងំសំរាបក់ារយិាលវ័យបគរៅបក្សពវ័ៃ្ធមៃិអាច្ ចាត ់តាងំសំរាប្់រណៈបក្សអាទិភាពរបស់ប្រ ឬ មៃិមាៃ ្រណៈបក្សអាទិភាព របស់ 
ប្របទបៅកនោនុងសៃ្លឹកប ន្ោ តបទ។ អនោកទទួលសៃ្លឹកប ន្ោ តកំពូលបគច្ើៃជាងប្រ ពីររបូបពលបោះប ន្ោ តល្បងបនាះបៃ្បៅការបោះ ប ន្ោ តសកលសំរាបជ់ាបបក្ខជៃការយិា

 លវ័យបៅបគរៅបក្សពវ័ៃ្ធ។
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បេក្ខជនបេធានាធិេតីសហរដ្ឋអាបេរកិ
ច្បាេក់ារបោះប ន្ោ តននរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ជំពូក 9084 តំរវូថា ពវ័តម៌ានពីបេក្ខភាពបេធានាធិេតីអាច្បតរូវឱ្យមានបៅកនោនុងបេហទំពវ័ររេស់

 
រដ្ឋបលខាធិការននរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ។ ចូ្របៅបេើល www.voterguide.sos.ca.gov សំរាេព់វ័តម៌ានពិស្តា រថែេបទៀត។  

បេក្ខជនអង្គនិតិេញ្ញា តតាិ និងសហសភា
បសៀវបៅេេ្គនុបទ្ទសកថ៍ែនាអំនោកបោះប ន្ោ តបនះមានរេួទាងំពវ័តម៌ានអំពីវធិានការបោះប ន្ោ តទូទាងំរដ្ឋ និងបេក្ខជន បពរឹទ្ឋសភាសហរដ្ឋ 
អាបេរកិ។  ការយិាលវ័យបពរឹទ្ឋសភារដ្ឋ, សភា, និងសភាតំណាងរាសសតាសហរដ្ឋអាបេរកិនិេយួៗថដលទាកទ់ងនរឹង អនោកបោះប ន្ោ ត បៅ 
កនោនុងបខានធីថតេយួឬ ពីរ-េី, ដូបច្នោះ បសច្កតាីថែលែងរេស់បេក្ខជនខលែះសំរាេក់ារយិាលវ័យទាងំបនាះបេថហលអាច្មានបៅកនោនុងកូនបសៀវបៅ

 េំរបូោះប ន្ោ តកនោនុងបខានធីរេស់អនោក។

ច្បាេរ់ដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា បោយមានរេួទាងំការកំរតិច្ំណាយបោយស្វ័បេសំរាេប់េក្ខជនថដលឈរប្្ះសំរាេក់ារយិាលវ័យនិតិេញញាតតាិ 
(េនិថេនជាការយិាលវ័យសហពវ័ន្ឋ ដូច្ជា សភាតំណាងរាសសតាសហរដ្ឋអាបេរកិនិងបពរឹទ្ឋសភាសហរដ្ឋអាបេរកិ)។  បេក្ខជននិតិេញញាតតាិ

 ថដលបបជើសបរ ើសរកសាការច្ំណាយកនោនុងការបោសនារេស់ពួកបេឱ្យបៅបបកាេច្ំនួនបោកដ់នុល្លែ ពិតបោកដេយួ បេថហលអាច្ទិញកថនលែង
ផ្សាយពាែិជ្ជកេ្កនោនុងកូនបសៀវបៅេំរកូារបោះប ន្ោ តននបខានធីសំរាេប់សច្កតាីថែលែងរេស់បេក្ខជនមានោ ករ់ហូតបៅដល់ 250 ពាក្យ។  

បេក្ខជនបពរឹទ្ឋសភារដ្ឋថដលោនស្វ័បេច្ិតតាកំរតិការច្ំណាយននការបោសនារេស់ពួកបេបេថហលច្ំណាយេនិឱ្យបលើសពី $1,169,000 
បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តសកល។  បេក្ខជនសភាថដលោនស្វ័បេច្ិតតាកំរតិការច្ំណាយននការបោសនារេស់ពួកបេបេថហលច្ំណាយេនិ
ឱ្យបលើសពី $909,000 បៅកនោនុងការបោះប ន្ោ តសកល។

បដើេ្បីេើលេញ្ជ ីរាយប្្ះននបេក្ខជនអង្គនិតិេញញាតតាិថដលោនយល់បពេស្វ័បេច្ិតតាកំរតិការច្ំណាយការបោសនាកនោនុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា  
សូេបៅបេើលបេហទំពវ័រ www.sos.ca.gov/elections/elections_cand_stat.htm។

បេេប់េក្ខជនននសភាតំណាងរាសសតាសហរដ្ឋអាបេរកិមានជំបរ ើសបដើេ្ទីិញកថនលែងផ្សាយពាែិជ្ជកេ្កនោនុងកូនបសៀវបៅេំរកូារបោះប ន្ោ តនន
បខានធីសំរាេសំ់រាេប់សច្កតាីថែលែងរេស់បេក្ខជនមានោ ក់ៗ ។ (សភាតំណាងរាសសតាសហរដ្ឋអាបេរកិខលែះបបជើសបរ ើសេនិទិញកថនលែងផ្សាយពា

 ែិជ្ជកេ្សំរាេប់សច្កតាីថែលែងរេស់បេក្ខជនបទ)។

ច្បាេរ់ដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា ថដលកំរតិច្ំណាយបលើការបោសនាបោយស្វ័បេេនិអននុវតតាបលើបេក្ខជនឈរប្្ះសំរាេក់ារយិាលវ័យសហ 
ពវ័ន្ធប�ើយ បោយរេួទាងំ បពរឺទ្ធសភាសហរដ្ឋអាបេរកិ។ ដូបច្នោះបហើយ រាល់បេក្ខជនបពរឹទ្ធសភាសហរដ្ឋមានជំបរ ើសកនោនុងការទិញកថនលែង 
ផ្សាយពាែិជ្ជកេ្សរបសរសំរាេប់សច្កតាីថែលែងរេស់បេក្ខជនមានោ ក់ៗ បៅកនោនុងកូនបសៀវបៅេេ្គនុបទ្ទសកថ៍ែនាកំារបោះប ន្ោ តបនះ។ 
(បេក្ខជនបពរឹទ្ធសភា សហរដ្ឋអាបេរកិខលែះបបជើសបរ ើសេនិទិញកថនលែងផ្សាយពាែិជ្ជកេ្សំរាេប់សច្កតាីថែលែងរេស់បេក្ខជនបទ)។  

បេក្ខជនបពរឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាបេរកិមាន ៖
•	 Dianne	Feinstein

•	 Elizabeth	Emken

សំរាេេ់ញ្ជ ីរាយប្្ះបេក្ខជនថដលោនបបជើសបរ ើស សូេបៅបេើលបេហទំពវ័រ www.sos.ca.gov/elections/elections_cand.htm។ 

www.sos.ca.gov/elections/elections_cand_stat.htm
http://www.sos.ca.gov/elections/elections_cand.htm
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ស�ៀវសៅមគ្គុសេ្ទ�កអ៍ក្សរសោះពគុម្ពធំៗនិងខ្្សអាត�ំ់សេង�ំរាបអ់្នកសោះស ្្ន ត
ស�ើម្ បីបញ្ជា �គុំស�ៀវសៅមគ្គុសេ្ទ�កស៍ោះពគុម្ពអក្សរធំៗ, កាខ�ត�ំសេង ឫថា�់�បីគុឌបី�ំរាបព់តម៌ានការ  ខែនាអំ្នកសោះ 
ស ្្ន តជាផ្លូវការ ចលូរសៅ សមើលសគហេំពរ័ www.voterguide.sos.ca.gov/alt-versions ឬេលូរ�័ព្ទបណ្តា ញសោះស ្្ន តស្្ើយ 
ទានស់ហតគុការសោយគ្មា នគិតឈ្ននួល រប�់សលខា ធិការ រ�្ឋតាមសល្ (888) 345-4917។

�ំរាបក់ារទាញ�កយកកាខ�ត�ំសេងតាមកមមាវធិបី MP3 ននមគ្គុសេ្ទ�កព៍តម៌ានអ្នកសោះស ្្ន ត ជាផ្លូវការ 
ចលូរសៅសមើល សគហេំពរ័ www.voterguide.sos.ca.gov/audio។

េេនួលប្ោក ់សហើយសធវើឳ្យមានភាព គ្ុ�គ្្ន
បំសរ ើជាអ្នកសធវើការសៅតាមមន្ទបីរសោះស ្្ន តសៅន្ងៃសោះស ្្ន ត!
ជាបខនថែមពបីសលើការេេនួលបេពិសោធនផ៏្្ទ ល់ន�ជាមនួយនឹងឧបករែ៏ ប្បជាធិបសតយ្យរប�់សយើង, អ្នកសធវើការសៅ តាមមន្ទបីរ សោះស ្្ន ត អាចេេនួលប្ោក់

 ខ្មសេៀត�ំរាបស់�វា�ម៏ានតនំលរប�់សគសៅន្ងៃសោះស ្្ន ត។ �លូមទាកេ់ង  មកការយិាល័យសោះស ្្ន តសៅតាមសខានធបីរប�់អ្នក ឫេលូរ�័ព្ទមសល្  
(888) 345-4917 ស�ើម្ បីេេនួលពត័ម៌ានខ្មសេៀតអំពបីការងារ ជាអ្នកសធវើការសៅមន្ទបីរសោះស ្្ន ត។

ការចគុះស ម្ា ះរប�់អ្នកសោះស ្្ន ត
អ្នកប្តរូវេេនួល គ្ុ�ប្តរូវ�ំរាបក់ារសធវើឱ្យទាន�់មយ័នលូវពតម៌ានការចគុះស ម្ា ះរប�់អ្នកសោះស ្្ន ត រប�់អ្នក។ អ្នកប្តរូវខតសធវើ ឱ្យទាន�់មយ័នលូវការ
ចគុះស ម្ា ះអ្នកសោះស ្្ន តរប�់អ្នក សបើអ្នកផ្្�់ អា�័យោ្ឋ នផ្ទះរប�់អ្នក,បតាលូរអា�័យោ្ឋ នសផញើ�ំបគុប្តរប�់អ្នក, បតាលូរ ស ម្ា ះរប�់អ្នក, ឬចងប់តាលូរ 

 ឬសប្រើ�យកអាេិភាពគែៈបក្សនសយាោយមនួយ។

ចំណ្ំ៖ សបើអ្នកោនបតាលូរសៅអា�័យោ្ឋ ន្មាបី សប្កាយន្ងៃេបី 22 ខ្តគុលា ្្ន  ំ2012, អ្នកអាចសោះស ្្ន តសៅកខនង្ចា�់រប�់អ្នក។

ការចគុះស ម្ា ះសោះស ្្ន តគឺងាយប្�រួលនិងគ្មា នអ�់ប្ោក។់ ប្កោ�ខបបបេ ចគុះស ម្ា ះ គឺមានតាមបណ្តា ញអិន ្ ឺែិត www.sos.ca.gov និង 
ស�្ទើរប្គបោ់ថែ នបីយប៉គុ�តាិ៍�ំបគុប្ត, បណ្ណា ល័យ, ការយិាល័យោលាប្ករុង និងរ�្ឋោល សខានធបី, និងការយិាល័យសលខាធិការរ�្ឋកាលបីហវ័រញ៉។

ស�ើម្ បីចគុះស ម្ា ះសោះស ្្ន ត អ្នកប្តរូវខតជាពលរ�្ឋ�ហរ�្ឋអាសមរកិ; ពលរ�្ឋរ�់សៅក្នគុងរ�្ឋកាលបីហវ័រញ៉; យ៉ាងសោចណ្�់មាន អាយគុ 18 ្្ន  ំសៅន្ងៃសោះ 
ស ្្ន ត; មនិជាបក់្នគុងពន្ធនាគ្រ ឬក្នគុងមន្ទបីរឃគុំឃាងំសខានធបី (ជាបក់្នគុងមន្ទបីរឃគុំឃាងំរ�្ឋតាមការកាតស់ទា� ឬជាបក់្នគុងមន្ទបីរឃគុំឃាងំ សលើ�ពបីមនួយ ្្ន �ំំរាប់

 
ការកាតស់ទា�ពបីបេឧប្កិ�្ឋ”កំរតិទាប”), ឬសោះខលងមានល័ក្ខ្ែ័្ឌ , សោះខលងសៅសប្កាមការប្តរួតប្តាសមើលរប�់�ហគមន,៍ ឬសោះខលងសៅសប្កាម  
កិច្ច�នយា�ំរាបក់ារផតានា្ទ សទា�ពបីបេឧប្កិ�្ឋ; និងមនិោនវនិិច្យ័សោយតគុលាការថាប្តរូវជា្វះ�មតថែកិច្ចខផ្នក�តិ។

ការតំរលូវរប�់រ�្ឋនិង�ហពន័្ធឱ្យអ្នកសោះស ្្ន តមានអតតា�ញ្ញា ែបែ័ណា
ស�្ទើរខតប្គបក់រែបី ទាងំអ�់ អ្នកសោះស ្្ន តក្នគុងរ�្ឋកាលបីហវ័រញ៉គឺមនិតំរលូវឱ្យបងាហា ញអតតា�ញ្ញា ែបែ័ណា មគុនសពលសោះស ្្ន តសេ។  សបើអ្នក សោះស ្្ន ត សៅ 
សលើក េបីមនួយ សប្កាយសពលខ�លោនចគុះស ម្ា ះសផញើតាមប៉គុ�តាិ៍�ំបគុប្តរ នួច សហើយមនិោនផតាល់សល្បែ័ណា សបើកបររប�់អ្នក, សល្អតតា�ញ្ញា ែបែ័ណា រ�្ឋកា

 លបី  ហវ័រញ៉, ឬសល្�នតាិ�គុ្បនួន្្ទងច់គុងសប្កាយរប�់អ្នកសៅសលើបែ័ណា ចគុះស ម្ា ះសោះស ្្ន ត, អ្នកកប៏្បខហល ប្តរូវសគឱ្យបងាហា ញប្កោ�េប្មងអ់តតា�ញ្ញា ែ 
បែ័ណា សៅសពលអស ជ្ា ើញមកកានម់ន្ទបីរសោះស ្្ន ត។  �លូមឱ្យប្ោក� អ្នកយកអតតា�ញ្ញា ែបែ័ណា មកជាមនួយសពលមកមន្ទបីរសោះស ្្ន ត ឬសោយរនួម ទាងំ 
ប្កោ�ចម្ងជាមនួយនឹង�ន្ឹកស ្្ន តសោះសផញើតាមប៉គុ�តាិ៍�ំបគុប្ត។  បនា្ទ បស់ៅសនះគឺជាប ជ្ា បីរាយស ម្ា ះឯកោរមនួយចំននួនននប្កោ�ខបបបេអតតា

 
�ញ្ញា ែបែ័ណា សលើ�ពបីចំននួន 30 ខ�លសគយល់ប្ពមេេនួល។ អ្នកកអ៏ាចសៅសមើលសគហេំពរ័រប�់សលខាធិការរ�្ឋនិងរកសមើល “Help America 

Vote Act Identification Standards” សៅ www.sos.ca.gov/elections/elections_regs.htm។

•	 បែ័ណា សបើកបរ ឬអតតា�ញ្ញា ែបែ័ណា សចញពបីរ�្ឋ

•	 លិ្ិត្្ងខ�ន

•	 បែ័ណា បគុគ្លិកសធវើការ

•	 បែ័ណា សប្កឌិត ឬបែ័ណា ឥែពន្ធ

•	 អតតា�ញ្ញា ែបែ័ណា សយាធា

•	 អតតា�ញ្ញា ែបែ័ណា �ិ�្ស

http://voterguide.sos.ca.gov/audio/
http://www.sos.ca.gov/elections/elections_regs.htm

