
សញ្ញា បត័្រភាពត្ររឹមត្ររូវ
ខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ Alex Padilla ជារដ្ឋឈេខាធិការនៃរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  តាមរយៈឈៃោះសូម

បញ្ជា កថ់ាវធិាៃការដដេបាៃបញូ្េឈៅក្ញងឈៃោះ ៃឹងបាៃបញជាូ ៃឈៅអ្កមាៃសិទ្ិ
ឈបាោះឈ្្តឈៅរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  ឈៅឈេេឈបាោះឈ្្តជាបឋម ដដេតតរូវបាៃតបតេឹត្ដឈៅ

សេ្ទាុំងរដ្ឋ ឈៅន្ងៃទី 7 ដខមិ្ ញនា 2016  ឈហើយថា ការដែនាុំឈៃោះបាៃឈរៀបចុំឈ�ើង 

យ៉ា ងតតឹមតតរូវតសបឈៅតាមចបាប។់  សាក្នីៃនដរបស់ខ្ញ ុំ ៃិងមហាតតានៃរដ្ឋ ឈៅក្ញង 

សាតកាមញៃិតូ រដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  ឈៅន្ងៃទី 14 នៃដខមនីា ្្ុំ  2016 ឈៃោះ។

Alex Padilla រដ្ឋលេខាធិការ រដ្ឋកាេីហ្័រនីញ៉ា  

ការលោះល ន្ោ ្រ 
តបធានាធិប្ីរ 
ជាបឋម ថ្ងៃទី 7 
ខែមិ្ ុនា 2016
កខនលែងលោះល ន្ោ ្រ លបើកពីល ៉៉ា ង 7:00 តពរឹក ដេ់ 8:00 យប ់
លៅថ្ងៃលោះល ន្ោ ្រ!

★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★ ព្័រ៌៉ នខែនាអំនោកលោះល ន្ោ ្រ ជាផលែលូវការ ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★
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សូមឈោរេមកដេ់ តបជាេេរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា

ោម ៃសិទ្ិអ្ីដដេធុំឈធងជាងសិទ្ិឈដើម្ឈីបាោះឈ្្តឈ�ើយ។  តាមរយៈការឈបាោះឈ្្ត អ្កអាចជួយ�ឈតជើស 
ឈរ ើសអ្កដឹកនាុំថ្ាកម់ូេដ្្ឋ ៃ រដ្ឋ ៃិងអ្កដឹកនាុំថ្ាកជ់ាតិ ៃិងឈធ្ើឲ្យតបាកដថាឈេបាៃឮសុំឈ�ងរបស់ 
អ្ក។  ការឈបាោះឈ្្តតបធានាធិបតីជាបឋម កុំេញងដតខិតជិតដេ់ណាស់ឈហើយ។  សូមចូេរមួក្ញងសិទ្ិ
ជាមូេដ្្ឋ ៃបុំផញតរបស់អ្ក ឋាៃៈជាេេរដ្ឋអាឈមរកិមយួរបូ។ 

ការដែនាុំអ្កឈបាោះឈ្្ត អាចជួយ�អ្កឈធ្ើការសុំឈរចឲ្យបាៃដឹងេ្អ ឈៅន្ងៃឈបាោះឈ្្ត។  វាមាៃការវភិាេ 
ឈដ្យមៃិេុំឈអៀង ការជដជកដដេឈេញចិត្ដ ៃិងជុំទាស់វធិាៃការសៃ្ឹកឈ្្ត ឈសចក្ដីតបកាសរបស់    
ឈបក្ខជៃ ៃិងមាៃេវ័តម៌ាៃសុំខាៃ់ៗ ឈផ្ងឈទៀត។

អ្ីៗទាុំងអស់ដដេបាៃបង្ហា ញឈៅកដៃ្ងឈៃោះ េឺជាទីសុំអាងសុំរាបអ់្ក។ ការដែនាុំឈៃោះកម៏ាៃតាម
អញិៃទវ័រែិតវញបឹនសតរ៍បស់រដ្ឋឈេខាធិការ ឈៅៈ www.voterguide.sos.ca.gov ដដរ។

សូមចុំណាយឈេេអាៃេវ័តម៌ាៃឈៅក្ញងការដែនាុំឈៃោះ ឈដ្យតបិតឈតបៀង ឈដើម្ឈីតតៀមខ្ួៃសុំរាបន់្ងៃឈបាោះ 
ឈ្្ត។  ឈបើអ្កចងដឹ់ងថាអ្កណាកុំេញងផ្ដេ់ហិរញ្ញ វត្ញ សុំរាបក់ារឈោសនាៃិមយួៗ អ្កអាចតសាវតជាវ 
េវ័តម៌ាៃហិរញ្ញ វត្ញ ការឈោសនា ឈៅៈ powersearch.sos.ca.gov។  

ឈបើអ្កមាៃសុំែួរអ្ីអុំេីរឈបៀបឈបាោះឈ្្ត ឬរឈបៀបចញោះឈ ម្ ោះឈបាោះឈ្្ត អ្កអាចទាកទ់ងការយិេវ័យនៃ
រដ្ឋឈេខាធិការ ឈដ្យទូរសវ័េ្ទឈៅឈេខឥតឈចញន្្ 1-888-345-4917។  អ្កអាចឈមើេវញបឹនសតរ៍បស់
រដ្ឋឈេខាធិការ ឈៅ www.sos.ca.gov/county-elections-offices ឈដើម្ទីទួេេវ័តម៌ាៃទុំនាកទ់ុំៃង 
នៃមនៃ្ដីឈបាោះឈ្្តឈខាៃធី ឈៅមូេដ្្ឋ ៃរបស់អ្ក។ 

ឈយើងសូមអរេញែអ្ក សុំរាបក់ារឈប្ដជ្ាចិត្ដរបស់អ្ក ចុំឈោោះអនាេតនៃរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា ។  ការឈបាោះ 
ឈ្្តតបធានាធិបតីជាបឋម េឺន្ងៃទី 7 ដខមិ្ ញនា។  ឈ្្តរបស់អ្កេឺជាសារៈសុំខាៃ។់  សូមចាុំថា 
ឈ្្តបស់អ្កេឺជាសុំឈ�ងរបស់អ្ក។  ចូរឲ្យបាៃឮ។  ចូរឈបាោះឈ្្ត!

រដ្ឋលេខាធិការ
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ការខែនាជំាសំអាង-្បរ់ហ័ស 6

សំលែើ
50 ការេ្យរួៃូវៃីតិបញេ្គេ។  វឈិសាធៃកមមរដ្ឋធមមៃញញ្ញអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ។  8

លសចក្ីខ្លែងរបស់លបក្ខជន តពរឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាលមរកិ 15

ចបាបោ់នលសនោើ 26

ទំពរ័ព្័រ៌៉ ន
កតមងសិទ្ិ នៃអ្កឈបាោះឈ្្ត  4

មឈធយោបាយឈបាោះឈ្្ត  7

ការឈបាោះឈ្្ត ក្ញងរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា   12

អ្កបរច្ិាេកុំេូេ ឈៅឈបក្ខជៃទូទាុំងរដ្ឋ 
ៃិងវធិាៃការសៃ្ឹកឈ្្ត  13

េវ័តម៌ាៃអុំេីឈសចក្ដីដ្្ងរបស់ឈបក្ខជៃ  14

ជុំៃួយសុំរាបអ់្កឈបាោះឈ្្តដដេេិការ  27

េវ័តម៌ាៃដែនាុំអ្កឈបាោះឈ្្តរដ្ឋ ទេ់ៃឹង 

កូៃឈសៀវឈៅេុំរសូៃ្ឹកឈ្្តឈខាៃធី  27

ការឈបាោះឈ្្តបឈណា្ដ ោះអាសៃ្  28

េវ័តម៌ាៃន្ងៃឈបាោះឈ្្ត  28

ការយិេវ័យឈបាោះឈ្្តឈខាៃធី  29

េវ័តម៌ាៃដែនាុំអ្កឈបាោះឈ្្ត អុំេីសុំឈ�ង 
ៃិងអក្រេញម្ពធុំៗ  30

ការចញោះឈ ម្ ោះអ្កឈបាោះឈ្្ត  30

េវ័តម៌ាៃភាេឯកជៃ ការចញោះឈ ម្ ោះអ្កឈបាោះឈ្្ត  30

កាេបរឈិចឆេទ តតរូវៃឹកចាុំ  31

លបក្ខជនតបធានាធិប្ីរ អាលមរកិ
េវ័តម៌ាៃស្ដីេីឈបក្ខជៃដដេឈរឈ ម្ ោះសុំរាបត់បធានាធិបតី ៃឹងមាៃឈៅក្ញងេវ័តម៌ាៃដែនាុំអ្កឈបាោះឈ្្ត ឈៅឈេើវញបឹនសត ៍          
របស់រដ្ឋឈេខាធិការ។  ឈមើេ www.voterguide.sos.ca.gov សុំរាបឈ់សចក្ដីេិសា្ដ រ។

លមើេវុ រឹបថស្ររ៍បស់រដ្ឋលេខាធិការ លដើម្ីីៈ
• តសាវតជាវការបរច្ិាេឈោសនា ៃិងសកមមភាេបញ្ញ ោះបញូ្េ

 cal-access.sos.ca.gov ឬ
powersearch.sos.ca.gov

• ឈមើេការដែនាុំអ្កឈបាោះឈ្្តឈៃោះ ជាភាសាឈផ្ងឈទៀត 
www.voterguide.sos.ca.gov

• រកកដៃ្ងឈបាោះឈ្្តរបស់អ្ក ឈៅន្ងៃឈបាោះឈ្្ត 
www.sos.ca.gov/elections/polling-place

• ទទួេេវ័តម៌ាៃសៃ្ឹកឈ្្ត ឈបាោះឈ្្ត-តាម-សុំបញតត 
www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/vote-mail

• អាៃេវ័តម៌ាៃជាជុំៃួយ សុំរាបអ់្កឈបាោះឈ្្តឈេើកដុំបូង 
www.sos.ca.gov/elections/voting-california

• ឈមើេេទ្ផេការឈបាោះឈ្្តរស់រឈវ ើក បនា្ទ បេ់ីកដៃ្ងឈបាោះឈ្្តបិទ ឈៅន្ងៃឈបាោះឈ្្ត 
http://vote.sos.ca.gov
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លបើអនោកលជឿថាអនោកត្ររូវោនបដិលសធនលូវសិទ្ធិណាមយួទាងំលនះ ទូរសវ័េ្ទឈៅឈេខេិឈសសអ្កឈបាោះ 
ឈ្្តរបស់រដ្ឋឈេខាធិការ តាមឈេខឥតឈចញន្្ជាសុំង្ត ់(888) 345-4917។

កតមងសិទ្ធិ ថនអនោកលោះល ន្ោ ្រ
អនោក៉នសិទ្ធិលៅខាងលតកាមីៈ

 1 
សិទ្ធិលដើម្លីោះល ន្ោ ្រ លបើសិនអនោកជាអនោកលោះល ន្ោ ្រោន
ចុះល ម្ ះ។  អ្កមាៃសិទ្ិឈបាោះឈ្្ត ឈបើសិៃអ្កៈ
• ជាេេរដ្ឋអាឈមរកិ កុំេញងរស់ឈៅក្ញងរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា
• មាៃអាយញយ៉ា ងតិចបុំផញត 18 ្្ុំ
• បាៃចញោះឈ ម្ ោះឈៅកដៃ្ងដដេអ្ករស់ឈៅបច្ញប្ៃ្
• មៃិជាបេ់ៃ្នាោរ ឬឋតិក្ញងការេ្យរួឈទាស សុំរាប ់

បទឧតកិដ្ឋ

 2 
សិទ្ធិលដើម្លីោះល ន្ោ ្រ លបើអនោកជាអនោកលោះល ន្ោ ្រោនចុះ

 
ល ម្ ះ សលូម្ខី្រល ម្ ះ របស់អនោកមនិលៅកនោុងបញី្ក៏

 
លោយ។  អ្កៃឹងឈបាោះឈ្្តឈដ្យឈតបើសៃ្ឹកឈ្្ត 
បឈណា្ដ ោះអាសៃ្។  ឈ្្តរបស់អ្កៃឹងបាៃរាប ់ឈបើ 
មនៃ្ដីឈបាោះឈ្្ត សុំឈរចថាអ្កមាៃសិទ្ិឈបាោះឈ្្ត។

 3 
សិទ្ធិលដើម្លីោះល ន្ោ ្រ លបើអនោកលៅខ្រឈរកនោុងជួរ 
លៅលពេកខនលែងលោះល ន្ោ ្របិទ។

 4 
សិទ្ធិលដើម្លីោះសនលែរឹកល ន្ោ ្រសំងា្រ ់ឈដ្យោម ៃអ្កណា
ម្ាករ់ ុំខាៃដេ់អ្ក ឬតបាបអ្់កេីរឈបៀបឈបាោះឈ្្ត។

 5 
សិទ្ធិលដើម្ទីទួេសនលែរឹកល ន្ោ ្រ្មី លបើអនោកោនលធ្ើលោយ

 ភានត់ចឡំ ឈបើអ្កមៃិទាៃប់ាៃឈបាោះសៃ្ឹកឈ្្ត របស់ 
អ្កឈៅឈ�ើយ។  អ្កអាច:

លសនោើសំុមនន្ីលោះល ន្ោ ្រ លៅកខនលែងលោះល ន្ោ ្រ 
ៃូវសៃ្ឹកឈ្្ត្មី; ឬ
ដលូរសនលែរឹកល ន្ោ ្រ លោះល ន្ោ ្រ-តាម-សំបុត្រ របស់អនោក 
សុំរាបស់ៃ្ឹកឈ្្ត្មី ឈៅឯការយិេវ័យឈបាោះឈ្្ត 
ឬឈៅឯកដៃ្ងឈបាោះឈ្្តរបស់អ្ក; ឬ
លោះល ន្ោ ្រលោយលតបើសនលែរឹកល ន្ោ ្របលណ្ាះអាសននោ 
ឈបើអ្កេញុំមាៃសៃ្ឹកឈ្្ត ឈបាោះឈ្្ត-តាម-សុំបញតត 
ឈដើមរបស់អ្ក។

 6 
សិទ្ធិលដើម្ទីទួេជំនួយ កនោុងការលោះសនលែរឹកល ន្ោ ្រ 

 របស់អនោក េីជៃណាម្ាកដ់ដេអ្កឈតជើសឈរ ើស 
ឈេើកដេងដតេីៃិឈយជក ឬអ្កតុំណាងសហជីេ 
របស់អ្ក។

 7 
សិទ្ធិលដើម្តីបគេ់សនលែរឹកល ន្ោ ្រ លោះល ន្ោ ្រ-តាម-សំបុត្រ 
របស់អនោក ខដេោនបំលពញលៅកខនលែងលោះល ន្ោ ្រណាមយួ 
ឈៅក្ញងឈខាៃធីដដេអ្កបាៃចញោះឈ ម្ ោះឈបាោះឈ្្ត។

 8 
សិទ្ធិលដើម្ទីទួេសំភារីៈការលោះល ន្ោ ្រ ជាភាសាមយួ 
លតរៅពីអងល់គលែស ឈបើមាៃតបជាជៃតេបត់ោៃឈ់ៅក្ញង 
តុំបៃឈ់បាោះឈ្្តរបស់អ្ក ៃិយយភាសាឈនាោះ។

 9 
សិទ្ធិលដើម្សួីរសំែួរលៅមនន្ីលោះល ន្ោ ្រ អំពីទំរងក់ារ 
លោះល ន្ោ ្រ ៃិងោ្ុំឈមើេដុំឈែើ រការឈបាោះឈ្្ត។  
ឈបើមៃញស្ដដេអ្កសួរ មៃិអាចឈ្្ើយសុំែួររបស់    
អ្កបាៃឈទ ឈេតតរូវដត  បញជាូ ៃអ្កឈៅមៃញស្តតឹមតតរូវ 
ដដេអាចឈ្្ើយសុំែួរបាៃ។  ឈបើអ្កមាៃប្កោ 
អញក�ញក ឈេអាចឈបឈ់្្ើយសុំែួរអ្ក។

 10 
សិទ្ធិលដើម្រីាយការែ៍សកមមភាពែុសចបាបអ់្ីមយួ 
ឬការលោះល ន្ោ ្រលោយថគបនលែំ ឈៅមនៃ្ដីឈបាោះឈ្្ត 
ឬការយិេវ័យរបស់រដ្ឋឈេខាធិការ។
 តាមវញបឹនសត ៍ឈៅ www.sos.ca.gov

✆ តាមទូរសវ័េ្ទ ឈេខ (888) 345-4917

 តាមអញីដមេ elections@sos.ca.gov



កំែ្រពិ់លសស

• កដៃ្ងឈបាោះឈ្្ត ឈបើកេីឈមា៉ា ង 7:00 តេឹក ដេ់ឈមា៉ា ង 8:00 យប ់
ឈៅន្ងៃបាៃបង្ហា ញឈៅក្ញងសៃ្ឹកឈ្្តេុំរដូដេបាៃបិទតបកាស។

• ឈសចក្ដីដែនាុំេីរឈបៀបឈបាោះឈ្្ត អាចទទួេបាៃេីបញេ្គេិកឈបាោះ 
ឈ្្ត ឬតាមការអាៃកូៃឈសៀវឈៅេុំរសូៃ្ឹកឈ្្ត។

• អ្កឈបាោះឈ្្ត្មី អាចៃឹងបាៃសូមឲ្យផ្ដេ់អត្ដសញ្្ញ ែ ឬ 
ឯកសារឈផ្ងឈទៀត តសបឈៅតាមចបាបរ់ដ្ឋបាេសហេវ័ៃ្។   
អ្កមាៃសិទ្ិឈបាោះឈ្្ត សៃ្ឹកឈ្្តបឈណា្ដ ោះអាសៃ្ សូម្ដីតឈបើ 
អ្កមៃិផ្ដេ់ឯកសារកឈ៏ដ្យ។

• ដតអ្កដដេមាៃសិទ្ិឈបាោះឈ្្តប៉ាញឈណាណ ោះ អាចឈបាោះឈ្្តបាៃ។
• វាជាការឈេមើសៃឹងចបាប ់ឈដើម្អីញក�ញកដេ់ឧបករែ៍ឈបាោះឈ្្ត។

សលូមទាញលចញការខែនាជំា 
សំអាងលនះ និងយកវាមកជាប ់
ែលែួនអនោក លៅកខនលែងលោះល ន្ោ ្រ!
ការដែនាុំជាសុំអាងទាញឈចញឈៃោះ 
មាៃឈសចក្ដីសឈង្ខប ៃិងេវ័តម៌ាៃទុំនាក ់
ទុំៃង សុំរាបស់ុំឈែើ នៃរដ្ឋៃិមយួៗ 
ដដេឈ�ើញមាៃ ឈេើសៃ្ឹកឈ្្ត 
ឈៅន្ងៃទី 7 ដខមិ្ ញនា 2016។

កខនលែងលោះល ន្ោ ្រ លបើកពីល ៉៉ា ង 7:00 តពរឹក ដេ់ 
8:00 យប ់លៅថ្ងៃលោះល ន្ោ ្រ!

★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★ ព្័រ៌៉ នខែនាអំនោកលោះល ន្ោ ្រ ជាផលែលូវការ ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★  ★

ការលោះល ន្ោ ្រ 
តបធានាធិប្ីរ 
ជាបឋម ថ្ងៃទី 7 
ខែមិ្ ុនា 2016



6 | ការដែនាុំជាសុំអាង-្បរ់ហវ័ស

ការណែនាជំាសំអាង-ឆាបរ់ហ័ស
សំណែើ ការព្យួរនូវនីតិបុគ្គល។  

វណិោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គនីតិបញ្ញត្ិ។50

ការជដជក 

ជំទាស់ សុំឈែើ  50 
េឺជាការឈបាកប

ឈញ្ឆេ ត បាៃនាុំមកឲ្យអ្ក ឈដ្យអស់អ្
កដដេៃឹងឈធមចដ្្កចុំឈោោះវប្ធមន៌ៃអុំ
ឈេើេញករេួយ ឈៅក្ញងវមិាៃរដ្ឋសភារប
ស់ឈយើង។  វាឈធ្ើឲ្យវប្ធមឈ៌នាោះមាៃជា
រហូត ឈដ្យអៃញញ្្ញ តៃីតិបញេ្គេឲ្យឈៅ
ក្ញងការយិេវ័យជាដដដេ បនា្ទ បេ់ីតតរូ
វបាៃជាបឈ់ចាទ សូមម្ដីតបាៃជា
បឈ់ទាសបទឧតកិដ្ឋ ឈដ្យអៃញញ្្ញ តការ
បងេ់ៃ្ឈដ្យោម ៃការតុំណាង។ 

តសបតាម សុំឈែើ  
50 ៃឹង 

ឲ្យអាជ្ាធរចបាស់លាស់ឈៅអង្គ 
ៃីតិបញ្ញត្ដិ ឈដើម្ដី្កេ់ិៃវ័យសមាជិក 
តេឹទ្សភា ឬសភា តាមការេ្យរួឈេ 
ឈដ្យោម ៃតបាកដ់ខ។  អ្កដតងចបាប ់
េប្ដីតអាចឈធ្ើឲ្យសហការរីបស់ឈេ
ឈចោះទទួេខញសតតរូវ ឈបើសិៃឈេបុំោៃ
ការទញកចិត្ដរបស់សាធារែជៃ។  
វធិាៃការសញ្ៃិចឆេវ័យឈៃោះ បាៃដ្ក ់
ឈៅឈេើសៃ្ឹកឈ្្ត ឈដ្យមាៃការ 
ោុំតទយ៉ា ងខ្ាុំងេីបក្ទាុំងេីរ។ 

សុំឈ�ងឈ្្តរបស់អ្កមាៃៃវ័យជាយ៉ា ងណា 

ឈទ ឈបាោះឈ្្ត ឈទ ឈៅឈេើ 
វធិាៃការឈៃោះមាៃៃវ័យថាៈ 

តេឹទ្សភា ឬសភា ឈៅដតអាចេ្យរួ 
ៃីតិបញេ្គេបាៃ ឈដ្យមាៃសុំឈ�ង 
ឈ្្តភាេឈតចើៃ។  ដតជាយ៉ា ងណា 
មញិ ៃីតិបញេ្គេដដេតតរូវបាៃេ្យរួ 
ៃឹងឈៅបៃ្ដទទួេតបាកដ់ខ ៃិង 
អត្តបឈយជៃរ៍បស់រដ្ឋ។ 

ោទ/ចា សឈបាោះឈ្្ត 
បាទ/ចាស 

ឈៅឈេើវធិាៃការឈៃោះមាៃៃវ័យថាៈ  
រដ្ឋធមមៃញញ្ញ រដ្ឋ ៃឹងបាៃដកដតប ឈដើម្ ី
តតមរូវឲ្យមាៃសុំឈ�ងឈ្្តេីរ-ភាេបី 
នៃតេឹទ្សភា ឬសភា ឈទើបអាចេ្យរួ 
ៃីតិបញេ្គេរដ្ឋបាៃ។  តេឹទ្សភា ឬ 
សភា អាចៃឹងបុំបាតត់បាកដ់ខ ៃិង 
អត្តបឈយជៃរ៍បស់ៃីតិបញេ្គេឈនាោះ 
ឈៅក្ញងអុំ�ញងឈេេការេ្យរួ។ 

ឈសចក្ដីសឈង្ខប 

អៃញញ្្ញ តឲ្យអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ េ្យរួសមាជិកបាៃ រមួទាុំងឈដ្យោម ៃតបាកដ់ខ 
ៃិងអត្តបឈយជៃ។៍  ហាមោតស់មាជិក ដដេបាៃេ្យរួ េីការឈតបើតបាស់

 
អុំណាចនៃការយិេវ័យ ឬធៃធាៃរបស់អង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ។  ផ្ដេ់ការេ្យរួ អាច
ៃឹងចបឈ់ៅកាេបរឈិចឆេទដជ៏ាកល់ាក ់ឬឈដ្យសុំឈ�ងឈ្្តនៃវមិាៃរបស់ស
មាជិក។  ឥទ្ិេេហិរញ្ញ វត្ញ:  ោម ៃផេប៉ាោះោេ់ឈៅឈេើការចុំណាយ

 
របស់រដ្ឋ ក្ញង្្ុំភាេ ឈតចើៃ។  ឈៅ្្ុំខ្ោះ រដ្ឋតូចៗសៃ្ ុំសុំនចតបាកប់ាៃ។ 

សុំរាបេ់វ័តម៌ាៃបដៃ្ម 

តសបតាម 
California Forward
1107 9th Street, 
Suite 650
Sacramento, CA 95814
YesProp50.com

តប្ងំ 
www.Stopprop50.com

អនោកលោះល ន្ោ ្រទាងំអស់ 
អាចលោះល ន្ោ ្រកនោុងការ 
លោះល ន្ោ ្រជាបឋម 
ការឈបាោះឈ្្តសុំរាបត់បធានាធិបតី អាតសវ័យឈៅឈេើ 
េែៈបក្ ដដេអ្កបាៃចញោះឈ ម្ ោះជាមយួ។ 
ឈបើអ្កបាៃចញោះឈ ម្ ោះជាមយួេែៈបក្ៃឈយបាយមយួៈ 

អ្កអាចឈបាោះឈ្្តឲ្យឈបក្ខជៃដដេឈរឈ ម្ ោះសុំរាបត់បធានាធិបតី 
ឈៅក្ញងេែៈបក្ឈនាោះ។ 

ឈបើអ្កបាៃចញោះឈ ម្ ោះឈដ្យោម ៃការតបកាៃេ់ែៈបក្ អ្កអាចឈបាោះឈ្្ត 
តបធានាធិបតីជាបឋម សុំរាបេ់ែៈបក្ឈៅខាងឈតកាមៈ 

• តបជាធិបឈតយ្យ 

• ឯករាជ្យអាឈមរកិ 

• ឈសរៃីិយម 

អ្កអាចឈតជើសឈរ ើសសៃ្ឹកឈ្្តេែៈបក្ ឈៅឯកដៃ្ងឈបាោះឈ្្តរបស់អ្ក។  
ឈបើអ្កឈបាោះឈ្្តតាមនតបសែីយ ៍ឈេបាៃឈផ្ើនតបសែីយប៍វ័ែណ មយួឈៅឲ្យ
អ្ក ឈដើម្ឈីតជើសឈរ ើសសៃ្ឹកឈ្្តេែៈបក្មយួ។ 

ឈបើអ្កបាៃចញោះឈ ម្ ោះឈដ្យោម ៃការតបកាៃេ់ែៈបក្ ឈហើយចងឈ់បាោះឈ្្ត 
តបធានាធិបតីជាបឋម សុំរាបេ់ែៈបក្ៃឈយបាយមយួ ក្ញងបណា្ដ ឈៅ 
ខាងឈតកាមៈ 

• សាធារែរដ្ឋ 

• នបតង 

• សៃ្ិភាេ ៃិងឈសរភីាេ 

អ្កតតរូវដតចញោះឈ ម្ ោះសា្មី ឲ្យបាៃទាៃថ់្ងៃទី 23 ខែឧសភា 2016 ឈដើម្ឈីបាោះ 
ឈ្្តជាមយួៃឹងេែៈបក្ឈនាោះ។ 

ចញោះឈ ម្ ោះឈបាោះឈ្្តតាមអញិៃទវ័រែិតឈៅ 
www.RegisterToVote.ca.gov។ 
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មលធយោោយលោះល ន្ោ ្រ

លោះល ន្ោ ្រតាមថតបសែីយ៍
ឈស្ើសញុំសៃ្ឹកឈ្្ត ឈបាោះឈ្្ត-តាម-សុំបញតត ឲ្យទាៃថ់្ងៃទី 31 ខែឧសភា។

តបេេ់មកវញិតាមនតបសែីយ—៍តតរូវបាៃឈបាោះតតានតបសែីយ ៍ឈៅចុំន្ងៃ ឬមញៃថ្ងៃទី 7 ខែមិ្ ុនា 
ឈហើយការយិេវ័យឈបាោះឈ្្តឈខាៃធីរបស់អ្កបាៃទទួេមៃិហួសេីថ្ងៃទី 10 ខែមិ្ ុនា ឈ�ើយ។

តបេេ់មកវញិឈដ្យផ្្ទ េ់មញខ—ឈៅឲ្យការយិេវ័យឈបាោះឈ្្តឈខាៃធីរបស់អ្ក ឬកដៃ្ងឈបាោះឈ្្តណាមយួ 
ឈៅក្ញងឈខាៃធីរបស់អ្ក ឲ្យបាៃមញៃឈមា៉ា ង 8:00 យប ់ឈៅថ្ងៃទី 7 ខែមិ្ ុនា។

លោះល ន្ោ ្រលោយផ្ទា េ់មុែ មុនដេ់លពេ
ឈខាៃធីខ្ោះ មាៃផ្ដេ់ការឈបាោះឈ្្តមញៃដេ់ឈេេ សុំរាបទី់កដៃ្ងមយួចុំៃួៃ ឈៅមញៃន្ងៃឈបាោះឈ្្ត។

សូមទាកទ់ងការយិេវ័យឈបាោះឈ្្តឈខាៃធីរបស់អ្ក ដតកងឈលាឈេមាៃផ្ដេ់ការឈបាោះឈ្្តមញៃដេ់ឈេេ។

េវ័តម៌ាៃទុំនាកទ់ុំៃងឈខាៃធី អាចរកឈ�ើញឈៅទុំេវ័រ 29 ឬឈដ្យឈមើេវញបឹនសតរ៍បស់រដ្ឋឈេខាធិការ ឈៅៈ 
http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices។

លោះល ន្ោ ្រលៅកខនលែងលោះល ន្ោ ្រ លៅថ្ងៃលោះល ន្ោ ្រ
កដៃ្ងឈបាោះឈ្្ត ឈបើកឈៅន្ងៃឈបាោះឈ្្តៈ ថ្ងៃទី 7 ខែមិ្ ុនា ពីល ៉៉ា ង 7:00 តពរឹក ដេ់ 8:00 យប។់

អាសយដ្្ឋ ៃនៃកដៃ្ងឈបាោះឈ្្តរបស់អ្ក េឺបាៃផ្ដិតឈៅទុំេវ័រខាងឈតកាយនៃកូៃឈសៀវឈៅេុំរសូៃ្ឹកឈ្្ត 
ដដេមនៃ្ដីឈបាោះឈ្្តឈខាៃធីរបស់អ្ក បាៃឈផ្ើឈៅឲ្យអ្ក។

អ្កកអ៏ាចរកកដៃ្ងឈបាោះឈ្្តរបស់អ្កបាៃដដរៈ

✆ ឈដ្យឈៅឈេខ (888) 345-4917

 តាមអញិៃទវ័រែិតឈៅ www.sos.ca.gov/elections/polling-place

   ឈដ្យវាយោក្យ Vote ឈៅឈេខ GOVOTE (468683) 
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8 | មាតតា ៃិងឈសចក្ដីសឈង្ខប / ការវភិាេ

មាត្រា និងសេចក្ដីេសងខេប ជាផ្លូវការ បានសរៀបចំសោយអគ្គសេធាវ ដី

ការវភិាគ លោយអនោកវភិាគនី្រិបញញា្រ្ិ

សុំឈែើ ការព្រួនលូវនី្រិបុគ្គេ។  
វលិសាធនកមមរដ្ឋធមមនុញញាអង្គនី្រិបញញា្រ្ិ។50

សាវតារ
អង្គនី្ិរបញញា្រ្ិរដ្ឋកាេីហ្័រនីញ៉ា ។  ជាឈរៀងរាេ់្្ុំ អង្គៃីតិ
បញ្ញត្ដិឈបាោះឈ្្តឈដើម្យីេ់តេម ឬបដិឈសធសុំឈែើ ចបាប ់
ៃិងអៃញមវ័តេុំឈរាង្វកិារដ្ឋ។  អ្កឈបាោះឈ្្តឈតជើសឈរ ើសមាជិក 

120 នាក ់ឈៅវមិាៃអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិេីរ េឺៈ  តេឹទ្សភា 40 នាក ់
ៃិងសមាជិកសភា 80 នាក។់  េែៈកមមការឯករាជ្យមយួ—
មៃិដមៃជាអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ—កុំែតត់បាកដ់ខ ៃិងអត្តបឈយជៃ ៍
សុំរាបៃ់ីតិបញេ្គេ។  ឈៅឈេេបច្ញប្ៃ្ឈៃោះ រដ្ឋឈបើកតបាកដ់ខឲ្យ 
ៃីតិបញេ្គេភាេឈតចើៃ តបដហេ $100,000 ក្ញងមយួ្្ុំ។        
ៃីតិបញេ្គេកទ៏ទួេអត្តបឈយជៃស៍ញខភាេ ឈធមញ ៃិងចក្ខញវសិវ័យ 
ដដរ។  ឈេមៃិទទួេអត្តបឈយជៃត៍បាកៃ់ិវត្ដៃរ៍ដ្ឋឈទ។

ទែ្ឌ កមមនី្ិរបុគ្គេ។  ឈៅឈេេៃីតិបញេ្គេបាៃជាបឈ់ចាទនៃ
ការតបតេឹត្ដខញស មាៃរឈបៀបជាឈតចើៃដដេឈេអាចបាៃទទួេ 
ទែ្ឌ កមម។  ឧទាហរែ៍ ឈេអាចតតរូវបាៃយកមកកាតឈ់ទាស    
ៃិងតតរូវបាៃវៃិិចឆេវ័យឈទាសឈដ្យតញលាការ ឈបើឈេ តបតេឹត្ដឈេមើស
ចបាបឧ់តកិដ្ឋកមម ឬអ្កឈបាោះឈ្្តប៉ាញៃប៉ាងដកឈេឈចញេីតុំដែង 
តាមរយៈវធិីដកហូតតុំដែង។  ឈេើសេីឈៃោះឈទៀត វមិាៃៃិមយួៗ

 

នៃអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ តាមទុំលាបម់ាៃសមត្ភាេឈដើម្ដី្កទ់ែ្ឌ កមម
សមាជិករបស់ខ្ួៃ។  ឈេើកដេងដតសុំរាបក់ារបឈែ្ដ ញឈចាេ 
(ឈរៀបរាប ់ឈៅខាងឈតកាម) តាមសុំឈ�ងឈ្្តភាេឈតចើៃនៃវមិាៃ 
បាៃតតមរូវឈដើម្ដី្កទ់ែ្ឌ កមម។  វធិាៃការទែ្ឌ កមមទាុំងឈៃោះ 
រមួមាៃឈៅខាងឈតកាមៈ

• ការបលែ្ញលចាេ។   ការបឈែ្ដ ញៃីតិបញេ្គេម្ាក—់ការ 
បញ្បអ់ាែត្ដិនៃតុំដែងរបស់ោត—់េឺជាវធិាៃការទែ្ឌ  
កមមធងៃៃធ់ងៃរបុំផញត ដដេមាៃសុំរាបស់ភា ឬតេឹទ្សភា។   
ឈេេចញងឈតកាយបុំផញតដដេការឈៃោះបាៃឈកើតឈ�ើង េឺឈៅ្្ុំ  
1905 ឈៅឈេេតេឹទ្សភាបៃួនាក ់តតរូវបាៃរកឈ�ើញឈដ្ យ 
តេឹទ្សភា ថាមាៃការសញីសុំែូក។  បនា្ទ បេ់ីៃីតិបញេ្គេ

 
ម្ាកត់តរូវបាៃបឈែ្ដ ញឈចញមក ោតដ់េងជាសមាជិក  
សភា ឬតេឹទ្សភាឈទៀតឈហើយ។  តបាកដ់ខ ៃិងអត្ 
តបឈយជៃរ៍បស់ោតក់ប៏ោ្ឈប ់។  ឈៅឈតកាមរដ្ឋធមមៃញញ្ញ រដ្ឋ 
េីរ-ភាេបី នៃសភា ឬតេឹទ្សភា តតរូវដតឈបាោះឈ្្ត ឈដើម្ ី
បឈែ្ដ ញសមាជិកម្ាករ់បស់ខ្ួៃ។  ឈៃោះេឺជាវធិាៃការ 
ទែ្ឌ កមមដដេបាៃដ្្ងជាកល់ាកឈ់ៅក្ញងរដ្ឋធមមៃញញ្ញ រដ្ឋ។

ឈបាោះឈ្្តផ្្ដ ចត់េវ័តតឈដ្យអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ ស្ដីេី SCA 17 (សុំឈែើ  50)

(ជុំេូកដុំឈណាោះតសាយ 127, េក្ខៃ្ដិកៈនៃ្្ុំ 2014)

តេឹទ្សភាៈ យេ់តេម 31 ជុំទាស់ 3

សភាៈ  យេ់តេម 73 ជុំទាស់ 2

• អៃញញ្្ញ តឲ្យវមិាៃអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិៃីមយួៗ េ្យរួសមាជិកម្ាករ់បស់
 ខ្ួៃ ឈដ្យមាៃសុំឈ�ងឈ្្ត េីរ-ភាេបី ៃិងតតមរូវឲ្យសមាជិក

 
ឈបាោះបងត់បាកដ់ខ ៃិងអត្តបឈយជៃ ៍ក្ញងខែៈតតរូវបាៃេ្យរួ។

• ហាមោតស់មាជិកដដេបាៃេ្យរួ េីការឈតបើសិទ្ិ ឯកសិទ្
 ភារៈកិច្ ឬអុំណាចនៃការយិេវ័យ ឬការឈតបើតបាស់ធៃធាៃ 

អ្ីមយួរបស់អង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ។

• ផ្ដេ់ការេ្យរួ អាចៃឹងចបឈ់ៅកាេបរឈិចឆេទជាកល់ាក ់

ឬឈៅឈេេមាៃសុំឈ�ងឈ្្តេីរ-ភាេបី នៃវមិាៃរបស់ 
សមាជិក។

លសចក្ីសលង្ខបការវភិាគថនអង្គនី្រិបញញា្រ្ិ សាម នពីឥទ្ធិពេ
 ហិរញញា វ្រ្ុ ោនមករបស់រោ្ឋ ភោិេរដ្ឋ និងមលូេោ្ឋ ន:

• ោម ៃផេប៉ាោះោេ់ឈៅឈេើការចុំណាយរបស់រដ្ឋ ក្ញង្្ុំភាេ 
ឈតចើៃ។  ឈៅ្្ុំខ្ោះ រដ្ឋតូចៗសៃ្ ុំ សុំនចតបាកប់ាៃ។
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សុំរាបអ់ត្បទឈេញឈេញ នៃសុំឈែើ  50 ឈមើេទុំេវ័រ 26។ មាតតា ៃិងឈសចក្ដីសឈង្ខប / ការវភិាេ | 9

ការវភិាគ ដោយអ្នកវភិាគនីតិបញ្ញត្ិ បន្

ការេ្យរួៃូវៃីតិបញេ្គេ។  

វឈិសាធៃកមមរដ្ឋធមមៃញញ្ញអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ។

សុំឈែើ

50

• ការព្រួងារ។   វមិាៃៃិមយួៗនៃអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ កអ៏ាច
 

េ្យរួង្រសមាជិកម្ាករ់បស់ខ្ួៃដដរ។  ឧទាហរែ៍ ឈៅ្្ុំ 
 

2014 មាៃតេឹទ្សភាបីនាក ់តតរូវបាៃជាបឈ់ចាទនៃបទ 
ឧតកិដ្ឋ ឈហើយជាេទ្ផេ តេឹទ្សភាកប៏ាៃឈបាោះឈ្្តឈដើម្ ី
េ្យរួឈេ។  ឈៅក្ញងអុំ�ញងឈេេដដេឈេតតរូវបាៃេ្យរួង្រ 

 តេឹទ្សភាទាុំងបីនាកឈ់នាោះមៃិបាៃឈបាោះឈ្្តឈៅឈេើេុំឈរាង 
ចបាប ់ឬចាតវ់ធិាៃការចុំឈោោះៃីតិបញ្ញត្ដិឈផ្ងៗឈទៀតឈ�ើយ។  
ឈេឈៅមាៃមញខតុំដែងដដដេ ដតជាយ៉ា ងណាមញិ ៃិង 
ករ៏កសាការទទួេតបាកដ់ខ ៃិងអត្តបឈយជៃរ៍បស់រដ្ឋ រហូត 
ទាេ់ដតឈេចាកឈចញេីតេឹទ្សភា។   (ឈៅឈេេឈតកាយ 
មកក្ញង្្ុំ 2014 ម្ាក់ៗ  នៃអ្កទាុំងបីនាក ់បាៃលាដេង 
តុំដែង ឬចាកឈចញេីអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ ឈៅចញងកាេវភិាេ 
នៃអាែត្ដិតេឹទ្សភារបស់ឈេ)។  ឈៃោះេឺជាឈេើកដុំបូង 
ឈហើយឈៅក្ញងតបវត្ដិសានស្ដ ដដេៃីតិបញេ្គេរដ្ឋកាេី

 ហ្វ័រៃីញ៉ា  តតរូវបាៃេ្យរួង្រ។

• វធិានការទែ្ឌ កមមលផសេងលទៀ្រ។  ជាបដៃ្មឈៅឈេើការ 
បឈែ្ដ ញឈចាេ ៃិងការេ្យរួង្រ វមិាៃៃិមយួៗនៃអង្គ 
ៃីតិបញ្ញត្ដិ អាចចាតវ់ធិាៃការទែ្ឌ កមមឈផ្ងឈទៀត  
ដដេមៃិសូវធងៃៃធ់ងៃរ។  ទាុំងឈៃោះរមួមាៃៃូវការរោិះេៃខ្់ាុំង 
(ការទិឈតៀៃៃីតិបញេ្គេជាសាធារែៈ)។

សំលែើ
តបការបញញា្រ្ិរដ្ឋធមមនុញញា  អំពីការព្រួងារ។  វធិាៃការឈៃោះដកដតប 
រដ្ឋធមមៃញញ្ញ រដ្ឋ ឈដើម្បីដៃ្មតបការបញ្ញត្ដិ្មី ស្ដីេីការេ្យរួង្ររបស់ 
ៃីតិបញេ្គេ។  តបការបញ្ញត្ដិឈដ្ោះតសាយឈរឿងរា៉ា វឈៅខាងឈតកាមៈ

• ការ្រតមរូវសំលឡងល ន្ោ ្រែ្ពស់ជាង លដើម្ពី្រួងារនី្ិរបុគ្គេ។  
ឈៅឈេេបច្ញប្ៃ្ឈៃោះ សភា ឬតេឹទ្សភា អាចេ្យរួង្រនៃ 
សមាជិកម្ាករ់បស់ខ្ួៃ ឈដ្យមាៃសុំឈ�ងឈ្្តភាេឈតចើៃ។   
វធិាៃការឈៃោះតតមរូវឲ្យមាៃសុំឈ�ងឈ្្តេីរ-ភាេបី នៃសភា 
ឬតេឹទ្សភា ឈទើបអាចេ្យរួង្រនៃសមាជិកម្ាករ់បស់ខ្ួៃបាៃ។

• អនុញ្ញា ្រការព្រួងារនី្ិរបុគ្គេ លោយមនិលបើកតោកខ់ែ និង
 អ្រ្តបលោជន។៍  ឈៅឈេេបច្ញប្ៃ្ឈៃោះ ៃីតិបេ្គេដដេតតរូវ 

បាៃេ្យរួង្រ ឈៅរកសាការទទួេតបាកដ់ខ ៃិងអត្តបឈយជៃ ៍
របស់រដ្ឋ។  វធិាៃការឈៃោះអៃញញ្ញតឲ្យសភា ឬតេឹទ្សភា 
ឈដើម្បីោ្ឈបក់ារឈបើកតបាកដ់ខ ៃិងអត្តបឈយជៃរ៍បស់ ៃីតិ

 
បញេ្គេ ក្ញងអុំ�ញងឈេេទាុំងអស់ ឬដផ្កខ្ោះនៃការេ្យរួង្រ។

• ការ្រតមរូវលផសេងលទៀ្រ សំរាបក់ារព្រួងារនី្ិរបុគ្គេ។   វធិាៃ 
ឈៃោះក ៏(1) ហាមោតៃ់ីតិបញេ្គេដដេតតរូវបាៃេ្យរួង្រ 
េីការឈបាោះឈ្្តឈៅឈេើចបាប ់ឬចាតវ់ធិាៃការឈផ្ងឈទៀត 
ឋាៃៈជាៃីតិបញេ្គេម្ាក ់ក្ញងអុំ�ញងឈេេនៃការេ្យរួង្រ, 
(2) តតមរូវឲ្យវមិាៃ ឈរៀបរាបេ់ីមូេឈហតញសុំរាបក់ារេ្យរួង្រ, 
ៃិង (3) ដចងវៃិវ័យសុំរាបក់ារេ្យរួង្រៃឹងចបឈ់ៅឈេេណា 
(ឈទាោះឈបើឈៅកាេបរឈិចឆេទជាកល់ាក ់ដដេបាៃដចងឈដ្យ  
សភា ឬតេឹទ្សភា ឬបនា្ទ បេ់ីមាៃសុំឈ�ងឈ្្តេីរ-ភាេបី 
នៃសភា ឬតេឹទ្សភា ឈដើម្បីញ្បក់ារេ្យរួង្រ។)

ឥទ្ធិពេហិរញញា វ្រ្ុ
ដតឈៅក្ញងករែីដក៏តមប៉ាញឈណាណ ោះ ដដេៃីតិបញេ្គេរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃី

 ញ៉ា  តតរូវបាៃបឈែ្ដ ញ ឬបាៃេ្យរួង្រ។  ឈបើសិៃឈទាសេិៃវ័យនៃ
 

ទែ្ឌ កមមដបបឈនាោះ តប្ុំងៃឹងៃីតិបញេ្គេបៃ្ដជាកតមមាៃ វធិាៃ 
ការឈៃោះៃឹងេញុំមាៃឥទ្ិេេដេ់ហិរញ្ញ វត្ញរបស់រដ្ឋ ឬមូេដ្្ឋ ៃ 
ភាេឈតចើៃនៃ្្ុំ។  ឈៅក្ញង្្ុំណាមយួឈៅអនាេត ឈៅឈេេតេឹទ ្
សភា ឬសភា បាៃេ្យរួង្រៃីតិបញ្ញត្ដិម្ាក ់វធិាៃការឈៃោះអាចៃឹ
ងបនា្ទ បតនម្ការឈចញសងតបាកឲ់្យអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ បណា្ដ េរដ្ឋ 
សៃ្ ុំតបាកប់ាៃបៃ្ដិចបៃ្ដួច។

លមើេ http://www.sos.ca.gov/measure-contributions សំរាបប់ញី្
ថនគែីៈក ម៉ ធិការខដេោនបលងកើ្រលឡើងជាបឋម លដើម្គីាតំទ 

ឬជំទាស់វធិានការលនះ។ 

លមើេ http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors/ 
june-2016-primary-election.html លដើម្លីមើេអនោកបរចិាចា គកំពលូេ  

10 នាក ់របស់គែីៈក ម៉ ធិការ។ 
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10 | ការជដជក ការជដជកដដេបាៃផ្ដតិឈៅឈេើទុំេវ័រឈៃោះ េឺជាមតិរបស់អ្កៃិេៃ្ ៃិងមៃិទាៃប់ាៃេិៃិត្យឈមើេភាេតតឹមតតរូវ ឈដ្យមនៃ្ដីភ្ាកង់្រណាមយួឈៅឈ�ើយឈទ។ 

សុំឈែើ ការេ្យរួៃូវៃីតិបញេ្គេ។  
វឈិសាធៃកមមរដ្ឋធមមៃញញ្ញអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ។50

★  ការជជជកយល់ស្រប នូវ្ំរណ�ើ  50  ★

★  ការតចានលចាេ ចំលោះការជខជកយេ់តសប នលូវសំលែើ  50  ★

ឈតើឈហតញអ្ីបាៃជាអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ ឈបាោះឈ្្តឈដើម្បីដៃ្មសុំឈែើ  5O 

ឈៅឈេើសៃ្ឹកឈ្្ត? 

េីឈតោោះដតសុំឈែើ  50 ផ្ដេ់ជុំឈរ ើសឲ្យអ្កដឹកនាុំអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ មៃិបឈែ្ដ ញេូកៃ 
សមាជិកសភារបស់ឈេ ៃិងតេឹទ្សភាដដេបាៃជាបឈ់ចាទ ឬបាៃជាបឈ់ទាស 
បទឧតកិដ្ឋ។

សុំឈែើ  50 េឺមៃិចាុំបាចឈ់ទ េីឈតោោះរដ្ឋធមមៃញញ្ញ រដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  អៃញញ្្ញ តឲ្យ   
សមាជិកសភា ៃិងតេឹទ្សភាដដេបាៃជាបឈ់ចាទ ឬបាៃជាបឈ់ទាសបទឧតកិដ្ឋ 
តតរូវបាៃដកឈចញេីការយិេវ័យ ឈដ្យបឈែ្ដ ញឈេឈចញ ជាឈតសចឈហើយ។

ផ្ទញយឈៅវញិ សុំឈែើ  50 អៃញញ្្ញ តឲ្យអស់អ្កទាុំងឈនាោះឈៅក្ញងអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ ដដេ
 

បាៃជាបឈ់ចាទ ឬបាៃជាបឈ់ទាសបទឧតកិដ្ឋ តតរូវបាៃេ្យរួឈដ្យមាៃ ឫោម ៃតបាកដ់ខ 
ឈហើយវាេួចសមាជិកនៃមែ្ឌ េឈបាោះឈ្្ត ៃូវការតុំណាងរបស់ឈេ។  សុំរាបេ់េរដ្ឋ
កាេីហ្វ័រៃីញ៉ា ជាឈតចើៃនាកវ់ញិ អ្កៃឈយបាយបាៃអៃញញ្្ញ តឲ្យបុំឈរ ើឈៅក្ញងការយិ 
េវ័យរបស់ឈេ ជាយូរណាស់រចួមកឈហើយ។  ការអៃញញ្្ញ តឲ្យឈេបៃ្ដឈៅក្ញងការយិ
េវ័យ បនា្ទ បេ់ីបាៃតបតេឹត្ដិឧតកិដ្ឋកមម ឈៅឈតកាមសុំឈែើ  50 េឺខញសតស�ោះ!

ឈបើអ្កឈជឿថាសមាជិកសភា ៃិងតេឹទ្សភា មៃិេួរជិោះជាៃច់បាបឈ់ទ សូមឈបាោះឈ្្ត ឈទ  
ៃិងឈផ្ើសារយ៉ា ងចបាស់លាស់ថាៈ  ដេងមាៃឯកសិទ្ិេិឈសសឈទៀតឈហើយ សុំរាប ់
សមាជិកសភា ៃិងតេឹទ្សភា ដដេបាៃជាបឈ់ចាទ ឬបាៃជាបឈ់ទាសបទឧតកិដ្ឋ។

េេរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  េប្បីាៃឈសចក្ដីឈសាម ោះតតងេ់ីអ្កតុំណាងដដេបុំឈរ ើឈេ—មៃិ 
ដមៃៃីតិបញេ្គេដដេបាៃជាបឈ់ចាទ ឬបាៃជាបឈ់ទាស ដដេតតរូវបាៃេ្យរួេីភារៈកិច្ 
របស់ឈេ ដតឈៅក្ញងការយិេវ័យដដដេ ដដេសុំឈែើ  50 អៃញញ្្ញ តឈ�ើយ។

ឈបាោះឈ្្ត ឈទ ឈៅឈេើសុំឈែើ  50—តតរូវបោ្ឈប ់អុំឈេើេញករេួយ!

JON FLEISCHMAN, តបធាៃ
California Term Limits
RUTH WEISS, អ្កសុំរបសុំរេួឈខាៃធី San Diego 
California Election Integrity Project

ឈបាោះឈ្្ត បាទ/ចាស ឈៅឈេើសុំឈែើ  50—អៃញញ្្ញ តឲ្យអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ 
ឈដើម្េី្យរួសមាជិក ឈដ្យោម ៃតបាកដ់ខ

សុំឈែើ  50 ៃឹងដកដតបរដ្ឋធមមៃញញ្ញ រដ្ឋ ឈដើម្ផី្ដេ់ឲ្យអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  ៃូវ 
អាជ្ាចបាស់លាស់ ឈដើម្េី្យរួសមាជិកតេឹទ្សភា ឬសមាជិកសភា ឈដ្យោម ៃតបាកដ់ខ។

វធិាៃការឈៃោះេឺជាសមញ្ញ  ៃិងជាមឈធយោបាយតតង់្ ្ងឹ សុំរាបអ់្កដតងចបាប ់ឈដើម្បីង្ខុំសហ
ការរីបស់ខ្ួៃឲ្យឈចោះទទួេខញសតតរូវ សុំរាបក់ារឈេមើសឈសចក្ដីទញកចិត្ដរបស់សាធារែជៃ។

ឈៅបច្ញប្ៃ្ឈៃោះ រដ្ឋធមមៃញញ្ញ រដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  មៃិមាៃភាេចបាស់លាស់ ថាអង្គៃីតិ 
បញ្ញត្ដិអាចេ្យរួសមាជិកឈដ្យោម ៃតបាកដ់ខឈ�ើយ។  ឈរឿងរា៉ា វឈៃោះបាៃឈេចឈធ្ាឈៅក្ញង្្ុំ  
2014 ឈៅឈេេតេឹទ្សភារដ្ឋបីនាក—់ទាុំងអស់បាៃជាបឈ់ចាទបទឧតកឹដ្ឋ—ដដេតតរូវ
បាៃេ្យរួឈដ្យដុំឈណាោះតសាយនៃតេឹទ្សភា។

ប៉ាញដៃ្ដសមាជិកទាុំងឈនាោះឈៅដតបាៃបៃ្ទទួេតបាកដ់ខរបស់ឈេ—ឈេើសេ ី$95,000 

ក្ញងមយួ្្ុំ—េីឈតោោះវាមៃិចបាស់លាស់ ថាតេឹទ្ិសភាមាៃអាជ្ាធរ ឈដើម្េី្យរួតបាកដ់ខ 
របស់ឈេបាៃដដរឬអត។់

ឧប្ត្ដិឈហតញឈៃោះបាៃឈធ្ើឲ្យអ្កដតងចបាបអ់ៃ្ទោះអដៃ្ទង ដដេចងប់ង្ខុំសមាជិករបស់ខ្ួៃ 
ឲ្យឈចោះទទួេខញសតតរូវ ៃិងបាៃឈធ្ើឲ្យសាធារែជៃខឹងសុំបារ ដដេបាៃឈ�ើញវាថា 
ជាេុំរមូយួឈទៀត នៃរឈបៀបដដេអ្កដតងចបាបប់ាៃបិទបាុំងផេវបិាកនៃការតបតេឹត្ដិ 
របស់ខ្ួៃឈេ ៃិងឈេងតាមចបាបម់យួ ឈផ្ងេីអ្កឯឈទៀតៗ។

សារេវ័តម៌ាៃ San Francisco Chronicle បាៃសរឈសរថា 

“វាេឺជាស្ាៃការែ៍េួរ ឲ្យខ្ាញ់ដដេអៃញញ្្ញ តឲ្យឈបើកតបាកដ់ខឈេញ 
ឈដ្យមៃិឈធ្ើការអ្ីឈសាោះ”  ឈដ្យទទូច  ឲ្យអ្កដតងចបាបដ់កដតបកេេ្ចិឈៃោះ។

អង្គៃីតិបញ្ញត្ដិបាៃយកឈរឿងឈៃោះឈដ្យខ្ួៃឈេឈដើម្ឈីធ្ើការឈនាោះ។  អ្កដតងចបាបប់ាៃ  
ៃិេៃ្ ៃិងបាៃអៃញមវ័ត—ឈដ្យមតិឈេើសេប ់ៃិងកម៏ាៃការោុំតទដខ្៏ាុំងេីបក្ទាុំង

 េីរ—វឈិសាធៃកមមរដ្ឋធមមៃញញ្ញ ឈៃោះ ឈហើយវាកប៏ាៃដ្កឈ់ៅមញខអ្កឈបាោះឈ្្ត សុំរាប ់
ការយេ់តេមេីឈេ។

វឈិសាធៃកមមរដ្ឋធមមៃញញ្ញៃឹងតតមរូវឲ្យសភា ៃិងតេឹទ្សភា អៃញមវ័តៃូវដុំឈណាោះតសាយ 
ដដេតបកាសេីមូេឈហតញដដេសមាជិកតតរូវបាៃេ្យរួ។  ៃិងកត៏តរូវការោរ តប្ុំងៃឹង
ការឈតបើតបាស់ៃឈយបាយខញស្្គង ឈហើយដុំឈណាោះតសាយៃឹងតតមរូវឲ្យមាៃកុំរតិខ្ពស់
ជាង ឈដ្យមាៃសុំឈ�ងឈ្្ត េីរ-ភាេបី សុំរាបក់ារយេ់តេម។

មហាសៃ្ិបាទជាតិនៃអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិរដ្ឋ (National Conference of State 

Legislatures) ឈជឿថាអុំណាចឈដើម្ដី្កេ់ិៃវ័យ ៃិងបឈែ្ដ ញ សមាជិកឈចញ េឺជាប់
 

ជាមយួតួអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ។  ជាយូរយមកឈហើយ អុំណាចឈៃោះេឺជាមូេដ្្ឋ ៃនៃេទ្ិ 
តបជាធិបឈតយ្យអាឈមរកិាុំង។ វាេឺជាការអៃញវត្ដៃទូ៍ឈៅ ឈៅក្ញងរដ្ឋភាេឈតចើៃ។

អង្គៃីតិបញ្ញត្ដិរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  មាៃអុំណាចបឈែ្ដ ញសមាជិកឈចញ ឈហើយវាេួរដតមាៃ
អាជ្ាធរឈដើម្េី្យរួឈេ ឈដ្យោម ៃតបាបដ់ខ តបសិៃឈបើមាៃកាេៈឈទសៈដបបឈៃោះឈកើតឈ�ើង។

េេរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  ចងប់ាៃ ៃិងចងម់ាៃរដ្្ឋ ្បិាេមយួដដេជាទីទុំៃញកចិត្ដរបស់
 ឈេ។  អ្កឈបាោះឈ្្តបាៃអៃញមវ័តការដកទុំរងៃ់ឈយបាយជាឈតចើៃ ឈៅក្ញងទសវត្រក៍ៃ្ង 

មក ឈដើម្ដីកេុំអការតេបត់េងក្ញងរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  ប៉ាញដៃ្ដមាៃជាឈតចើៃឈទៀតដដេតតរូវឈធ្ើ         
ឈដើម្ស្ីាបនាឈ�ើងវញិៃូវការទញកចិត្ដេីសាធារែជៃ។

សុំឈែើ  50 េឺជាជុំហាៃសញ្វៃិិចឆេវ័យមយួ ដដេៃឹងផ្ដេ់អាជ្ាធរឲ្យអ្កដតងចបាប ់ឈដើម្
 ី

េបាតខ្ួៃឈេ ដដេជាជុំហាៃតតឹមតតរូវបនា្ទ បឈ់ទៀត ឈដើម្បីង្ខុំ ឲ្យអ្កដតងចបាបឈ់ចោះទទួេ 
ខញសតតរូវ សុំរាបក់ារបុំឈរ ើផេតបឈយជៃរ៍បស់សាធារែជៃ។

ឈហតញឈនាោះឈហើយ បាៃជាេេរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា ដដេមាៃចិត្ដយញត្ដិធម ៌ោុំតទ
 

សុំឈែើ  5O។

HELEN HUTCHISON, តបធាៃ
League of Women Voters of California
JAMES P. MAYER, តបធាៃ/នាយកតបតិបត្ដិ
California Forward
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ការជដជកដដេបាៃផ្ដតិឈៅឈេើទុំេវ័រឈៃោះ េឺជាមតិរបស់អ្កៃិេៃ្ ៃិងមៃិទាៃប់ាៃេិៃិត្យឈមើេភាេតតឹមតតរូវ ឈដ្យមនៃ្ដីភ្ាកង់្រណាមយួឈៅឈ�ើយឈទ។  ការជដជក | 11

ការេ្យរួៃូវៃីតិបញេ្គេ។  
វឈិសាធៃកមមរដ្ឋធមមៃញញ្ញអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ។

សុំឈែើ

50
★  ការជជជកប្រឆាងំនឹង សំណ�ើ  50  ★

★  ការតចានលចាេ ចំលោះការជខជកតប្ងំ នលូវសំលែើ  50  ★

វធិាៃការឈៃោះៃឹងផ្ដេ់ឲ្យអ្កដតងចបាបៃូ់វអាជ្ាធរដដេតតរូវការ ឈដើម្ដី្កេ់ិៃវ័យេូកៃ 
សមាជិកសភា ៃិងតេឹទ្សភា—ឈដ្យឈធ្ើការេិចារណាឈហតញឈ្ទនៃការឈចាទតបកាៃ ់
ៃិងកាេៈឈទសៈឈផ្ងៗឈទៀត។

ឈៅក្ញងករែីធងៃៃធ់ងៃរ សភា ៃិងតេឹទ្ិសភា មាៃអាជ្ាធរឈដើម្បីឈែ្ដ ញសមាជិករចួ
ឈហើយ។  ប៉ាញដៃ្ដការបឈែ្ដ ញឈចញេឺមៃិដមៃដតងដតជាការឈ្្ើយតបឈ�ើយ។  សូម្ដីត
ឈៅឈេេអ្កដតងចបាបត់តរូវបាៃជាបឈ់ចាទបទឧតកិដ្ឋ ឈដ្យបាៃសៃមតថាោម ៃឈទាស 
េងដ់តវាអាចៃឹងមៃិតតឹមតតរូវឈដើម្បីឈែ្ដ ញបញេ្គេឈនាោះបាៃឈ�ើយ រហូតទាេ់ដតបាៃ 
ដឹងការែ៍េិតទាុំងអស់ ឈហើយបាៃឈដ្ោះតសាយឈរឿងក្ដី។

ឈៅក្ញងស្ាៃភាេដបបឈនាោះជាឈតចើៃ អ្កដតងចបាបត់តរូវការអាជ្ាធរឈដើម្ឈី្្ើយតប 
ឈដ្យសមឈហតញសមផេ ៃិងក្ញងេក្ខែៈសមរម្យ—ឈដើម្ឈីធ្ើអ្ីៗ ឲ្យខ្ី េីការ       
បឈែ្ដ ញសមាជិកឈចញេីអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ ៃិងអ្ីៗឈេើសេីការអៃញញ្្ញ តសមាជិកឈនាោះ 
ឲ្យអង្គញយឈៅផ្ទោះៃិងតបមូេតបាកដ់ខេីអ្កបងេ់ៃ្។

សុំឈែើ  50 ផ្ដេ់ឲ្យសភា ឬតេឹទ្សភា អាចេ្យរួសមាជិក—ៃិងេ្យរួតបាកដ់ខ             
របស់សមាជិក។

សុំឈែើ ឈៃោះដ្ករ់នាុំងខ្ពស់ ឈដើម្កីារោរអ្កដតងចបាប ់េីការដ្កទ់ែ្ឌ កមមោ្ឈៅវញិ
ឈៅមកឈដ្យអយញត្ដិធម។៌  វាតតមរូវឲ្យវមិាៃសភាតបកាសជាសាធារែៈ អុំេីមូេ  
ឈហតញសុំរាបក់ារតបតេឹត្ដិរបស់ខ្ួៃ ៃិងដុំឈណាោះតសាយ តតរូវដតបាៃយេ់តេមឈដ្យ 
សុំឈ�ងឈ្្តេីរ-ភាេបី—មៃិដដេង្យតសរួេឈ�ើយ ៃិងសឹងដតតតរូវការោុំតទេី 
បក្ទាុំងេីរជាៃិច្។

វធិាៃការឈៃោះមៃិោតោ់ុំងអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ ឬអ្កដតងចបាប ់េីអាៃញភាេដដេេញក       
រេួយ ៃិងតតរូវបាៃឈធ្ើដ្មឈទៀត ឈដើម្ជីុំរញញឲ្យមាៃឥរយិប្ តបកបឈដ្យសីេធម ៌
បឈងកើៃតម្ាភាេ ឈស៊ើបអឈងកតដុំអូញ ៃិងការតបតិបត្ដិចបាប។់

សុំឈែើ  50 ផ្ដេ់ឲ្យអ្កដតងចបាបៃូ់វមឈធយោយបាយមយួឈទៀត ឈដើម្ឈី្្ើយតបការ 
បុំោៃសីេធម ៌ឈដ្យឈធ្ើវាឲ្យចបាស់លាស់ ថាឈៅឈេេមាៃ កាេៈឈទសៈដូឈច្ាោះ       
ឈកើតឈ�ើង អ្កដតងចបាបអ់ាចតតរូវបាៃេ្យរួឈដ្យោម ៃតបាកដ់ខ។

JAMES P. MAYER, តបធាៃ/នាយកតបតិបត្ដិ
California Forward
HELEN HUTCHISON, តបធាៃ
League of Women Voters of California

សុំឈែើ  50 េឺជាការឈបាកបឈញ្ឆេ ត បាៃនាុំមកឲ្យអ្ក ឈដ្យអស់អ្កដដេៃឹងឈធមច 
ដ្្ក ចុំឈោោះវប្ធមន៌ៃអុំឈេើេញករេួយ ឈៅក្ញងវមិាៃរដ្ឋសភារបស់ឈយើង!  អ្កឈបាោះ 
ឈ្្តេួរដតជុំទាស់វធិាៃការឈៃោះ េីឈតោោះដតៈ

វាឈធ្ើឲ្យមាៃវប្ធមេ៌ញករេួយ ជារហូតឈៅក្ញងវមិាៃរដ្ឋសភា

វាបឈងកើតការបងេ់ៃ្ ឈដ្យោម ៃការតុំណាង

អ្កឈៅក្ញងវមិាៃរដ្ឋសភា អាចឈតបើវាឈដើម្បីនង្ក បការជុំទាស់ៃឈយបាយ

ឈធ្ើឲ្យមាៃវប្ធមេ៌ញករេួយ ជារហូតឈៅក្ញងវមិាៃរដ្ឋសភា

ក្ញង្្ុំ 2014 ឈៅឈេេវធិាៃការឈៃោះតតរូវបាៃដ្កឈ់េើសៃ្ឹកឈ្្ត ឈស្ទើរដតម្ាកក់្ញងបណា្ដ
 

ដបអ់្កនៃតេឹទ្សភារដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  តតរូវបាៃជាបឈ់ចាទ ឬឈៅឈតកាមការជាបឈ់ទាសបទ 
ឧតកិដ្ឋជាឈតចើៃ រមួទាុំង ការ្ូត្រ ការសញីសុំែូក ៃិងសូម្ដីតការជួញអាវញធ។  ក្ញងខែៈ 
ឈរឿងឈៃោះកុំេញងដតមាៃឈៅឈ�ើយ អ្កៃិេៃ្សុំឈែើ  50 ជាបនា្ទ បម់កតបធាៃនៃតេឹទ្សភា 
ឈៅឈេេឈនាោះ នៃរដ្ឋកុំេញងឈកា្ដ បកា្ដ ប ់បាៃតបដកកឈដើម្េីិចារណា េីការបឈែ្ដ ញមៃញស្ 
ឈចាេឈម្ៀតទាុំងឈៃោះ ឈចញេីការយិេវ័យរបស់ឈេ ដដេជាទុំៃញកចិត្ដនៃសាធារែជៃ  
—សូម្ដីតបនា្ទ បេ់ីម្ាកក់្ញងេួកឈេ តតរូវបាៃកាត ់ឲ្យជាបឈ់ទាស ឈដ្យេែៈវៃិិចឆេវ័យក្ដី!

ឈដើមឈរឿងសុំខាៃ ់ឈៅក្ញងសារេវ័តម៌ាៃ រមួមាៃៃូវៈ

“បុំែងបឈែ្ដ ញតេឹទ្សភារដ្ឋ តតរូវបាៃរារា ុំង”—Capital Public Radio, 2/27/14

“ឈទាសវៃិិចឆេវ័យ Wright តតរូវបាៃេៃយោរឈេេ; តេឹទ្សភាតបដកកឈដើម្បីឈែ្ដ ញមៃញស្នៃ 
បក្តបជាធិបឈតយ្យដដេបាៃជាបឈ់ទាស”—Breitbart News Network, 7/8/14

សុំឈែើ  50 េឺបាៃតាកដ់តងឈ�ើងឈដើម្ឈីធ្ើឲ្យអ្កដូចជាមាៃវែណ ៈៃឈយបាយឈៅ 

Sacramento ដដេតាមេិតចងឈ់ធ្ើឲ្យមាៃឈោេជុំហរេិបាក ឈដើម្ោីស់ប្ស 
េេ់នៃអុំឈេើេញករេួយ។  អ្ីៗដដេឈេេិតជាឈធ្ើ េឺកុំេញងដតលាកប់ុំបាុំងការែ៍េិត 
មៃិឲ្យអ្កដឹង ថាឈេៃឹងមៃិឈធ្ើការសុំឈរចឲ្យចាស់នដ ឈដើម្បីឈែ្ដ ញេូកៃរបស់ឈេ       
—ដដេជាបឈ់ទាសបទឧតកិដ្ឋឈ�ើយ។

ការបងេ់ៃ្ ឈដ្យោម ៃការតុំណាង

សុំឈែើ  50 កប៏ដិឈសធេេរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា រាបល់ាៃនាក ់ៃូវសិទ្ិជាមូេដ្្ឋ ៃរបស់
 

ឈេដដរ។  វាបង្ខុំឲ្យបងេ់ៃ្ ឈដ្យោម ៃការតុំណាង។  ឈៅឈេេៃីតិបញេ្គេតតរូវបាៃ 
“េ្យរួ” ជាជាងបាៃបឈែ្ដ ញឈចញ ឈនាោះមាៃៃវ័យថាេេរដ្ឋឈៅក្ញងមែ្ឌ េឈនាោះោម ៃ
អ្កណាម្ាក ់តុំណាងឲ្យផេតបឈយជៃរ៍បស់ឈេ ឈៅក្ញងអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិរដ្ឋឈ�ើយ។   
វាមាៃៃវ័យថាោម ៃការឈបាោះឈ្្តអាចឈកើតឈ�ើង ឈដើម្ជីុំៃួសតួភាេយៃ្ដអាតកកឈ់នាោះ
ឈ�ើយ  េីឈតោោះេួកោតឈ់ៅដត “កាៃក់ាប”់ ការយិេវ័យជាដដដេ។

អ្កឈៅក្ញងវមិាៃរដ្ឋសភា អាចឈតបើសុំឈែើ  50 ឈដើម្បីនង្ក បការជុំទាស់ ៃឈយបាយ

តបដហេជាដផ្កដរ៏ ុំខាៃបុំផញតនៃវធិាៃការឈៃោះ េឺថាវាដ្កចូ់េឈៅក្ញងរដ្ឋធមមៃញញ្ញ  
រដ្ឋជាអចិននៃ្ដយ ៍ដដេមាៃៃវ័យថាមតិភាេឈតចើៃអាចបនង្ក បមតិភាេតិច ឈៅក្ញង 
អង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ។  វាមៃិេិបាកឈ�ើញឈៅទីណាឈ�ើយ ឈបើអ្កជាសមាជិកនៃតេឹទ្សភា 
ឬសភា ដដេមាៃឈវាហារឈៅឈេើឈរឿងរា៉ា វមយួដដេមៃិតបជាតបិយ ជាមយួសហការ ី
របស់អ្ក ឈនាោះអ្កអាចៃឹងតបឈមមញខចុំឈោោះភាេេិតថាឈេអាចឈបាោះឈ្្តឈដើម្េី្យរួ 
—ឈដើម្ដីកសុំឈ�ងរបស់អ្កឈចញ ៃិងសុំឈ�ងឈ្្តរបស់អ្កឈៅក្ញងអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ!

ឈបាោះឈ្្ត ឈទ ឈៅឈេើសុំឈែើ  50!

ឈមើេៈ Stopprop50.com

JOEL ANDERSON, តេឹទ្សភា
មែ្ឌ េទ ី38
BRIAN JONES, សមាជិកសភា
មែ្ឌ េទី 71
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ការលោះល ន្ោ ្រ កនោុងរដ្ឋកាេីហ្័រនីញ៉ា
ការឈបាោះឈ្្តជាបឋមក្ញងរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  មាៃេីរតបឈ្ទខញសោ្។  េទ្ផេនៃការឈបាោះឈ្្តជាបឋម សុំឈរចថាឈបក្ខជៃ 
ណាៃឹងឈរឈ ម្ ោះ ក្ញងការឈបាោះឈ្្តទូឈៅ ក្ញងដខវចិឆេិកា។  តបឈ្ទនៃការឈបាោះឈ្្តជាបឋម េឺៈ

តបធានាធិប្ីរ (គែីៈបកសេ-បោ្ឈរល ម្ ះ/ការោិេ័យនិនានោ ការ)
• តុំដែងឈៅឈេើសៃ្ឹកឈ្្តៈ  តបធានាធិបតី អាឈមរកិ

• អ្កណាអាចឈបាោះឈ្្តបាៃៈ  ដតអ្កឈបាោះឈ្្តដដេបាៃចញោះឈ ម្ ោះ ជាមយួៃឹងេែៈបក្ៃឈយបាយដូចោ្ ជាឈបក្ខជៃ (េែៈបក្
ខ្ោះអៃញញ្្ញ តឲ្យអ្កឈបាោះឈ្្ត ដដេបាៃចញោះឈ ម្ ោះឈដ្យោម ៃការតបកាៃេ់ែៈបក្ ឈដើម្ឈីបាោះឈ្្តក្ញងការឈបាោះឈ្្តជាបឋមរបស់ឈេ។  
ឈមើេ http://www.sos.ca.gov/elections/political-parties/no-party-preference សុំរាបេ់វ័តម៌ាៃបដៃ្ម)។

• េទ្ផេៈ  ឈបក្ខជៃដដេផ្្ស់ចូេឈៅការឈបាោះឈ្្តទូឈៅ េឺជាឈបក្ខជៃដដេបាៃបោ្ឈរឈ ម្ ោះឈដ្យេែៈបក្ ៃឈយបាយ 
ថ្ាកជ់ាតិរបស់ឈេ ឈហើយអាចៃឹងមៃិដមៃជា ឈបក្ខជៃដដេបាៃជាបឈ់្្តឈដ្យឈ្្តតបជាតបិយ ឈៅក្ញងការឈបាោះឈ្្តជាបឋម 
ក្ញងរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា ឈ�ើយ។ 

រដ្ឋកាេីហ្័រនីញ៉ា  លបើកជាបឋម (ការោិេ័យអនោកលោះល ន្ោ ្រ-បោ្ឈរល ម្ ះ)
• តុំដែងឈៅឈេើសៃ្ឹកឈ្្តៈ  តេឹទ្សភាសហរដ្ឋ,  វមិាៃតុំណាងរានស្ដសហរដ្ឋ, ការយិេវ័យទូទាុំងរដ្ឋ, ៃិងការយិេវ័យ 

អង្គៃីតិបញ្ញត្ដិរដ្ឋ

• អ្កណាអាចឈបាោះឈ្្តបាៃៈ  អ្កឈបាោះឈ្្តណាមយួ អាចៃឹងឈបាោះឈ្្តសុំរាបឈ់បក្ខជៃម្ាក ់ក្ញងការតបកួតៃិមយួៗ ឈទាោះឈបើការតបកាៃ់
េែៈបក្អ្ីកដ៏្យ។

• េទ្ផេៈ  ឈបក្ខជៃកុំេូេ-េីរនាក ់ឈទាោះឈបើការតបកាៃេ់ែៈបក្អ្ីកឈ៏ដ្យ ដដេបាៃសៃ្ឹកឈ្្តឈតចើៃបុំផញត ក្ញងការតបកួតជាបឋម  
ៃិមយួៗ ៃិងផ្្ស់ចូេឈៅការឈបាោះឈ្្តទូឈៅ។  បនា្ទ បេ់ីឈបាោះឈ្្តជាបឋម-កុំេូេេីរដងមក ការឈបាោះឈ្្តទូឈៅតតរូវដតបាៃតបតេឹត្ 

 
សូម្ដីតឈបើឈបក្ខជៃម្ាកប់ាៃសៃ្ឹកឈ្្តភាេឈតចើៃ (យ៉ា ងឈហាចបុំផញត 50 ភាេរយ+1) ៃិងសូម្ដីតឈបើមាៃឈបក្ខជៃដតម្ាក ់ឈៅក្ញងការ 
ឈបាោះឈ្្តជាបឋមកឈ៏ដ្យ។

• តបេវ័ៃ្ឈបើកជាបឋមរបស់រដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  មៃិអៃញវត្ដចុំឈោោះឈបក្ខជៃដដេឈរឈ ម្ ោះ សុំរាបត់បធានាធិបតី ឬេែៈកមាម ធិការ 
កណា្ដ េនៃឈខាៃធី ឬការយិេវ័យតាមមូេដ្្ឋ ៃឈទ។

ចបាបរ់ដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  តតមរូវឲ្យេវ័តម៌ាៃឈៅខាងឈតកាម បាៃផ្ដិតឈៅក្ញងការដែនាុំឈៃោះ។ 

គែីៈបកសេ-បោ្ឈរល ម្ ះ/ការោិេ័យនិនានោ ការ
េែៈបក្ៃឈយបាយអាចៃឹងបោ្ឈរឈ ម្ ោះឈបក្ខជៃជាផ្ូវការ សុំរាបេ់ែៈបក្-បោ្ឈរឈ ម្ ោះ/ការយិេវ័យៃិន្ាការ ឈៅឈេេឈបាោះឈ្្ត

 
ជាបឋម។  ឈបក្ខជៃដដេបាៃបោ្ឈរឈ ម្ ោះ ៃឹងតុំណាងឲ្យេែៈបក្ឈនាោះ ជាឈបក្ខជៃផ្ូវការរបស់ខ្ួៃ សុំរាបក់ារយិេវ័យជាកល់ាក ់
ឈៅឈេេឈបាោះឈ្្តទូឈៅ ឈហើយសៃ្ឹកឈ្្តៃឹង្្ញោះបញ្្ុំងចុំណាតត់ាុំងជាផ្ូវការ។  អ្កដដេបាៃ-សុំឈ�ងឈ្្តកុំេូេ សុំរាបេ់ែៈ

 បក្ៃិមយួៗ ឈៅឈេេការឈបាោះឈ្្តជាបឋម ៃិងផ្្ស់ឈៅការឈបាោះឈ្្តទូឈៅ។  េែៈបក្ កឈ៏តជើសឈរ ើសមនៃ្ដីនៃេែៈកមាម ធិការ 
កណា្ដ េនៃឈខាៃធី ឈៅឈេេឈបាោះឈ្្តជាបឋមដដរ។

អ្កឈបាោះឈ្្ត អាចឈបាោះឈ្្តដតឈៅក្ញងការឈបាោះឈ្្តជាបឋមប៉ាញឈណាណ ោះ ៃូវេែៈបក្ៃឈយបាយដដេោតឈ់បើកសុំដដងការតបកាៃេ់ែៈ 
បក្ សុំរាបឈ់ៅឈេេចញោះឈ ម្ ោះឈបាោះឈ្្ត។  ដតជាយ៉ា ងណាមញិ េែៈបក្ៃឈយបាយ អាចៃឹងអៃញញ្្ញ តឲ្យមៃញស្ដដេបាៃបដិឈសធ 
ឈបើកសុំដដងការតបកាៃេ់ែៈបក្ ឈដើម្ឈីបាោះឈ្្តក្ញងការឈបាោះឈ្្ត ជាបឋមរបស់េែៈបក្ឈនាោះ។
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ការោិេ័យអនោកលោះល ន្ោ ្រ-បោ្ឈរល ម្ ះ
េែៈបក្ៃឈយបាយេឺមៃិមាៃសិទ្ិ ឈដើម្បីោ្ឈរឈ ម្ ោះឈបក្ខជៃផ្ូវការ សុំរាបក់ារយិេវ័យេែៈបក្-បោ្ឈរឈ ម្ ោះ ឈៅឈេេឈបាោះឈ្្តជា

 បឋមឈទ។  ឈបក្ខជៃដដេបាៃបោ្ឈរឈ ម្ ោះ សុំរាបក់ារយិេវ័យអ្កឈបាោះឈ្្ត-បោ្ឈរឈ ម្ ោះ ឈៅឈេេឈបាោះឈ្្តជាបឋម េឺជាអ្កឈរឈ ម្ ោះ 
របស់តបជាជៃ ៃិងមៃិដមៃជាអ្កឈរឈ ម្ ោះជាផ្ូវការ របស់េែៈបក្ណាមយួ ឈៅឈេេឈបាោះឈ្្តទូឈៅឈទ។  ឈបក្ខជៃសុំរាបក់ារបោ្ឈរ 
ឈ ម្ ោះ សុំរាបក់ារយិេវ័យអ្កឈបាោះឈ្្ត-បោ្ឈរឈ ម្ ោះ តតរូវមាៃការតបកាៃេ់ែៈបក្របស់ោត ់ឬខ្ោះៃូវការតបកាៃេ់ែៈបក្ ដដេបាៃ 
ដ្្ងឈៅឈេើសៃ្ឹកឈ្្ត ប៉ាញដៃ្ដចុំណាតត់ាុំងការតបកាៃេ់ែៈបក្ តតរូវបាៃឈតជើសឈរ ើសឈដ្យឈបក្ខជៃប៉ាញឈណាណ ោះ ៃិងបាៃបង្ហា ញជាេវ័តម៌ាៃ

 
សុំរាបអ់្កឈបាោះឈ្្តដតប៉ាញឈណាណ ោះ។  វាមៃិដមៃមាៃៃវ័យថាឈបក្ខជៃ តតរូវបាៃបោ្ឈរឈ ម្ ោះ ឬបាៃយេ់តេមឈដ្យេែៈបក្ដដេបាៃចាត ់
តាុំងឈ�ើយ ឬថាមាៃសម្ពវ័ៃ្ភាេ រវាងេែៈបក្ ៃិងឈបក្ខជៃ ឈហើយោម ៃឈបក្ខជៃដដេបាៃបោ្ឈរឈ ម្ ោះឈដ្យអ្កឈបាោះឈ្្ត តតរូវបាៃចាត ់  
ទញកជា ឈបក្ខជៃបាៃបោ្ឈរឈ ម្ ោះជាផ្ូវការ នៃេែៈបក្ៃឈយបាយណាមយួឈ�ើយ។  ឈៅក្ញងកូៃឈសៀវឈៅេុំរសូៃ្ឹកឈ្្តរបស់ឈខាៃធី 
េែៈបក្អាចៃឹងចញោះរាយឈបក្ខជៃ សុំរាបក់ារយិេវ័យអ្កឈបាោះឈ្្ត-បោ្ឈរឈ ម្ ោះ ដដេបាៃទទួេការយេ់តេមជាផ្ូវការ េីេែៈបក្។ 

អ្កឈបាោះឈ្្តណាមយួ អាចៃឹងឈបាោះឈ្្តសុំរាបឈ់បក្ខជៃណាម្ាក ់សុំរាបក់ារយិេវ័យអ្កឈបាោះឈ្្ត-បោ្ឈរឈ ម្ ោះ ឈបើឈេតសបតាម េញែ 
សម្ត្ដិឈផ្ងៗឈទៀតដដេបាៃតតមរូវ ឈដើម្ឈីបាោះឈ្្តសុំរាបក់ារយិេវ័យឈនាោះ។  អ្កបាៃ-សុំឈ�ង ឈ្្តកុំេូេេីរនាក ់ឈៅឈេេឈបាោះឈ្្តជា

 
បឋម ផ្្ស់ឈៅការឈបាោះឈ្្តទូឈៅ សុំរាបក់ារយិេវ័យអ្កឈបាោះឈ្្ត-បោ្ឈរ ឈ ម្ ោះ សូម្ដីតឈបើឈបក្ខជៃទាុំងេីរអ្កមាៃចុំណាតត់ាុំងការតប 
កាៃេ់ែៈបក្ដូចោ្កឈ៏ដ្យ។  ោម ៃេែៈបក្ណាមាៃសិទ្ិឈដើម្មីាៃឈបក្ខជៃ ដដេមាៃចុំណាតត់ាុំងការតបកាៃេ់ែៈបក្របស់ខ្ួៃ 

 
ផ្្ស់ឈៅការឈបាោះឈ្្តទូឈៅឈ�ើយ េញោះតតាដតឈបក្ខជៃឈនាោះជាមៃញស្ម្ាកន់ៃេីរនាក ់ដដេបាៃ-សុំឈ�ងឈ្្តខ្ពស់បុំផញត ឈៅឈេេឈបាោះ 
ឈ្្តជាបឋម។ 

ការោិេ័យឥ្រនិនានោ ការ
េែៈបក្ៃឈយបាយ េញុំមាៃសិទ្ិឈដើម្បីោ្ឈរឈ ម្ ោះឈបក្ខជៃ សុំរាបក់ារយិេវ័យឥតៃិន្ាការ ឈៅឈេេឈបាោះឈ្្តជាបឋមឈ�ើយ ឈហើយ  
ឈបក្ខជៃឈៅឈេេឈបាោះឈ្្តជាបឋម េឺមៃិដមៃជាអ្កឈរឈ ម្ ោះជាផ្ូវការ នៃេែៈបក្ណាមយួ សុំរាបក់ារយិេវ័យជាកល់ាក ់ឈៅឈេេ

 
ឈបាោះឈ្្តទូឈៅឈ�ើយ។  ឈបក្ខជៃសុំរាបក់ារបោ្ឈរឈ ម្ ោះឈៅការយិេវ័យឥតៃិន្ាការ មៃិអាចៃឹងចាតត់ាុំងការតបកាៃេ់ែៈបក្របស់ោត ់
ឈ�ើយ ឬខ្ោះៃូវការតបកាៃេ់ែៈបក្ឈៅឈេើសៃ្ឹកឈ្្ត។  អ្កបាៃ-សុំឈ�ងឈ្្តកុំេូេេីនាក ់ឈៅឈេេឈបាោះឈ្្តជាបឋម ផ្្ស់ឈៅការ 
ឈបាោះឈ្្តទូឈៅ សុំរាបក់ារយិេវ័យឥតៃិន្ាការ។ 

អនោកបរចិាចា គកំពលូេ លៅលបក្ខជនទលូទាងំរដ្ឋ 
និងវធិានការសនលែរឹកល ន្ោ ្រ
ឈៅឈេេេែៈកមាម ធិការមយួ (មៃញស្ម្ាក ់ឬមៃញស្មយួតករុម ដដេទទួេ ឬចុំណាយតបាក ់សុំរាបឈ់ោេបុំែង 
នៃការ បញ្ញ ោះបញូ្េអ្កឈបាោះឈ្្ត ឈដើម្ោីុំតទ ឬជុំទាស់ឈបក្ខជៃ ឬវធិាៃការសៃ្ឹកឈ្្ត)  ោុំតទ ឬជុំទាស់វធិាៃការ 
សៃ្ឹកឈ្្ត ឬឈបក្ខជៃ ៃិងបាៃអង្្គ សតបាកប់ាៃយ៉ា ងតិចបុំផញត $1 លាៃ េែៈកមាម ធិការឈនាោះតតរូវដតរាយការែ៍
េីអ្កបរច្ិាេកុំេូេ 10 នាក ់ឈៅ េែៈកមមការអៃញវត្ដៃឈយបាយឈដ្យយញត្ដិធម ៌រដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  (California 

Fair Political Practices Commission, FPPC)។  េែៈកមាម ធិការតតរូវដតដកតតមរូវបញជា ីអ្កកុំេូេ 10 នាក ់
ឈៅឈេេណាមាៃការផ្្ស់ប្ដូរ។  

បញជា ីទាុំងឈៃោះមាៃឈៅឈេើវញបឹនសតរ៍បស់ FPPC ឈៅ http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html។
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ព្័រ៌៉ នអំពីលសចក្ីខ្លែងរបស់លបក្ខជន
លៅកនោុងការខែនាលំនះ
ការដែនាុំអ្កឈបាោះឈ្្តឈៃោះ រមួមាៃៃូវេវ័តម៌ាៃអុំេីឈបក្ខជៃតេឹទ្សភាសហរដ្ឋអាឈមរកិ ដដេចាបឈ់ផ្ដើមឈៅទុំេវ័រ 15 នៃការដែនាុំឈៃោះ។

ឈៅក្ញងការដែនាុំអ្កឈបាោះឈ្្តឈៃោះ ឈបក្ខជៃតេឹទ្សភាសហរដ្ឋអាឈមរកិ អាចទិញកដៃ្ងសុំរាបឈ់សចក្ដីដ្្ងឈបក្ខជៃរបស់ឈេ។  ដតជាយ៉ា ងណាមញិ          
ឈបក្ខជៃខ្ោះឈតជើសឈរ ើសមៃិទិញកដៃ្ងសុំរាបឈ់សចក្ដីដ្្ងឈទ។

ឈបក្ខជៃសុំរាបត់េឹទ្សភាសហរដ្ឋអាឈមរកិេឺៈ

Phil Wyman សាធារែរដ្ឋ
Jarrell Williamson សាធារែរដ្ឋ
Pamela Elizondo នបតង
Akinyemi Olabode Agbede តបជាធិបឈតយ្យ
Jerry J. Laws សាធារែរដ្ឋ
Gail K. Lightfoot ឈសរៃីិយម
George C. Yang សាធារែរដ្ឋ
Loretta L. Sanchez តបជាធិបឈតយ្យ
Duf Sundheim សាធារែរដ្ឋ
Ling Ling Shi ោម ៃតបកាៃេ់ែៈបក្
Steve Stokes តបជាធិបឈតយ្យ
Ron Unz សាធារែរដ្ឋ
Paul Merritt ោម ៃតបកាៃេ់ែៈបក្
Gar Myers ោម ៃតបកាៃេ់ែៈបក្
Massie Munroe តបជាធិបឈតយ្យ
Eleanor García ោម ៃតបកាៃេ់ែៈបក្
Tim Gildersleeve ោម ៃតបកាៃេ់ែៈបក្
Clive Grey ោម ៃតបកាៃេ់ែៈបក្

President Cristina Grappo តបជាធិបឈតយ្យ
Don J. Grundmann ោម ៃតបកាៃេ់ែៈបក្
Herbert G. Peters តបជាធិបឈតយ្យ
Tom Palzer សាធារែរដ្ឋ
John Thompson Parker សៃ្ិភាេ ៃិងឈសរភីាេ
Greg Conlon សាធារែរដ្ឋ
Karen Roseberry សាធារែរដ្ឋ
Emory Peretz Rodgers តបជាធិបឈតយ្យ
Von Hougo សាធារែរដ្ឋ
Mark Matthew Herd ឈសរៃីិយម
Jason Hanania ោម ៃតបកាៃេ់ែៈបក្
Kamala D. Harris តបជាធិបឈតយ្យ
Mike Beitiks ោម ៃតបកាៃេ់ែៈបក្
Scott A. Vineberg ោម ៃតបកាៃេ់ែៈបក្
Jason Kraus ោម ៃតបកាៃេ់ែៈបក្
Don Krampe សាធារែរដ្ឋ
Thomas G. Del Beccaro សាធារែរដ្ឋ

លៅកនោុងកលូនលសៀវលៅគំរលូសនលែរឹកល ន្ោ ្ររបស់អនោក  
(ោនលផញើឲ្លោយខឡកពីអតតានុកលូេលខានធី របស់អនោក)
ជាបដៃ្មឈៅឈេើឈបក្ខជៃឈៅក្ញងការដែនាុំឈៃោះ សៃ្ឹកឈ្្តរបស់អ្កអាចៃឹងបញូ្េៃូវ រដ្ឋតេឹទ្សភា រដ្ឋសភា ៃិងឈបក្ខជៃតុំណាងរានស្ដសហរដ្ឋអាឈមរកិ។

ឈបក្ខជៃរដ្ឋតេឹទ្សភា ៃិងរដ្ឋសភា អាចៃឹងទិញកដៃ្ងសុំរាបឈ់សចក្ដីដ្្ងរបស់ឈបក្ខជៃ ឈៅក្ញងកូៃឈសៀវឈៅេុំរសូៃ្ឹកឈ្្តឈខាៃធី ឈបើឈេយេ់តេមរកសា 
ការចុំណាយឈោសនារបស់ឈេ តាមកុំរតិចុំៃួៃតបាក ់ដដេបាៃឈរៀបរាបឈ់ៅខាងឈតកាម។

• ឈបក្ខជៃរដ្ឋតេឹទ្សភា អាចៃឹងចុំណាយមៃិហួសេ ី$846,000 ក្ញងការឈបាោះឈ្្តជាបឋម

• ឈបក្ខជៃរដ្ឋសភា អាចៃឹងចុំណាយមៃិហួសេី $564,000 ក្ញងការឈបាោះឈ្្តជាបឋម

	បញជា ីឈ ម្ ោះឈបក្ខជៃដដេបាៃតេមយក កុំរតិការចុំណាយឈោសនាឈដ្យសមវ័តេចិត្ដរបស់រដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  េឺមាៃឈៅ 
www.sos.ca.gov/elections/candidate-statements

កុំរតិការចុំណាយឈោសនាឈដ្យសមវ័តេចិត្ដរបស់រដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  មៃិោកេ់វ័ៃ្ដេ់ឈបក្ខជៃសុំរាបត់ុំដែងរដ្ឋបាេសហេវ័ៃ្ឈទ រមួទាុំងតបធានាធិបតី 
សហរដ្ឋអាឈមរកិ តេឹទ្សភា ៃិងតុំណាងរានស្ដសហរដ្ឋអាឈមរកិ។ 

ឈបក្ខជៃតុំណាងរានស្ដសហរដ្ឋអាឈមរកិទាុំងអស់ អាចៃឹងទិញកដៃ្ងសុំរាបឈ់សចក្ដីដ្្ងរបស់ឈបក្ខជៃ ឈៅក្ញងកូៃឈសៀវឈៅេុំរសូៃ្ឹកឈ្្តឈខាៃធី។  
ដតជាយ៉ា ងណាមញិ ឈបក្ខជៃខ្ោះឈតជើសឈរ ើសមៃិទិញកដៃ្ងសុំរាបឈ់សចក្ដីដ្្ងឈទ។

	សុំរាបប់ញជា ីឈ ម្ ោះឈបក្ខជៃទូទាុំងរដ្ឋ ដដេបាៃបញ្ជា ក ់ឈៅឈមើេ www.sos.ca.gov/elections/candidate-statements
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លំដាបលំ់ដដាយនៃដេចក្ដីថ្លែង ត្រូវបាៃេំដេចដដាយកាេចាបយ់កអក្ខេតកមតរាវៗ។  ដេចក្ដីថ្លែងដៅទំពេ័ដៃះ បាៃឧប្្ថម្ភដដាយដបក្ខជៃ ៃិងមៃិទាៃប់ាៃពិៃិ្្យដមើលភាពត្រឹមត្រូវដៅដ�ើយដទ។  
ដេចក្ដីថ្លែងៃិមយួៗ ត្រូវបាៃបញ្ជូ ៃមកដដាយេ្័ត្រចិ្្ ៃិងបាៃបងត់បាកដ់ដាយដបក្ខជៃ។  ដបក្ខជៃថែលមៃិបាៃបញ្ជូ ៃដេចក្ដីថ្លែងមក ដបើមៃិែជូដចនះដទ អាចៃរឹងមាៃ្ុរណេម្ប្្ិ បង្ហា ញដៅដលើេៃលែរឹកដ ន្ ្។

សេចក្ដីថ្លែងរបេ់សបក្ខជន
ព្រឹទ្ធេភាេហរដ្ឋអាសេរកិ

Pamela Elizondo | នបតង

http://www.facebook.com/Pamela.Elizondo.USSENATE

P.O. Box 104

Laytonville, CA 95454

ទូរសវ័េ្ទ: (707) 354-1498

អញីដមេ: pamelizondo2004@yahoo.com

http://www.facebook.com/Pamela.Elizondo.USSENATE

• បុំឈរ ើជាតេឹទ្សភាម្ាក ់នៃតេឹទ្សភាេីរនាក ់ដដេតុំណាងឲ្យផេតបឈយជៃរ៍បស់
រដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  ឈៅក្ញងសភាសហរដ្ឋអាឈមរកិ។

• ឈស្ើ ៃិងឈបាោះឈ្្តឈេើចបាបជ់ាតិ្មី។

• ឈបាោះឈ្្តឈេើការបញ្ជា កឈ់ៅតកមរដ្ឋបាេសហេវ័ៃ្ ឈៅតកមតញលាការកុំេូេ 
សហរដ្ឋអាឈមរកិ ៃិងការដតងតាុំងេីតបធានាធិបតីថ្ាកខ់្ពស់ជាឈតចើៃ ចុំឈោោះ 
មញខតុំដែងសញីវេិ ៃិងឈយធា។

Akinyemi Olabode Agbede | តបជាធិបឈតយ្យ

សឈនង្្គ ោះអាឈមរកិ!  សឈនង្្គ ោះអាឈមរកិ!!  សឈនង្្គ ោះអាឈមរកិ!!!  េេរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា !  ចូរឈយើងសឈនង្្គ ោះអាឈមរកិទាុំងអស់ោ្ េីការដតប 

ក្ាយឈៅជាតបឈទសតកខ្ត។់  េមមេឺេមមឈហើយ េីឈតោោះតបជាជៃអាឈមរកិកុំេញងឈវទនាណាស់។  េួកអ្កឈៅក្ញងវា៉ាសញីងឈតាៃ បាៃឈធ្ើ 

ឲ្យតបឈទសឈៃោះអៃឈ់ខសាយ។  ឈដ្យសារឈហតញឈៃោះ ការឈបាោះឈ្្តឲ្យបែ្ឌិ ត Akinyemi Agbede ឈធ្ើជាតេឹទ្សភាសហរដ្ឋអាឈមរកិ 

ជាបនា្ទ បឈ់ទៀត តុំណាងឲ្យសញវែណ រដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា ឈៅ្្ុំ 2016 េឺជាចុំឈ�ើយ តបឈយជៃឲ៍្យមាតញ្ូមរិបស់ឈយើងបាៃសុំបូររញងឈរឿង 

ឈ�ើងវញិ។ 

6775 Santa Monica Blvd.

Suite 4-254

Los Angeles, CA 90038

ទូរសវ័េ្ទ: (559) 250-2563

អញីដមេ: yemibode@hotmail.com

www.americamustregainitsgreatness2016.com
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លំដាបលំ់ដដាយនៃដេចក្ដីថ្លែង ត្រូវបាៃេំដេចដដាយកាេចាបយ់កអក្ខេតកមតរាវៗ។  ដេចក្ដីថ្លែងដៅទំពេ័ដៃះ បាៃឧប្្ថម្ភ ដដាយដបក្ខជៃ ៃិងមៃិទាៃប់ាៃពិៃិ្្យដមើលភាពត្រឹមត្រូវដៅដ�ើយដទ។  
ដេចក្ដីថ្លែងៃិមយួៗ ត្រូវបាៃបញ្ជូ ៃមកដដាយ េ្័ត្រចិ្្ ៃិងបាៃបងត់បាកដ់ដាយដបក្ខជៃ។  ដបក្ខជៃថែលមៃិបាៃបញ្ជូ ៃដេចក្ដីថ្លែងមក ដបើមៃិែជូដចនះដទ អាចៃរឹងមាៃ ្ុរណេម្ប្្ិ បង្ហា ញដៅដលើេៃលែរឹកដ ន្ ្។

សេចក្ដីថ្លែងរបេ់សបក្ខជន
ព្រឹទ្ធេភាេហរដ្ឋអាសេរកិ

Jerry J. Laws | សាធារែរដ្ឋ

របូ្តមៃិបាៃ  
បញជាូ ៃមកឈទ

អ្កតបកាៃរ់ដ្ឋធមមៃញញ្ញ។  អាឈមរកិាុំងៃិយម។  www.lawsussenate2016.com

14411 Northstar Ave.

Victorville, CA 92392

ទូរសវ័េ្ទ: (760) 952-0294 (ផ្ទោះ) (760) 220-9814 (ទូរសវ័េ្ទនដ)

អញីដមេ: jerryjosephlaws2016@aol.com

www.lawsussenate2016.com

Loretta L. Sanchez | តបជាធិបឈតយ្យ

រដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  តតរូវការអ្កមាៃបទេិឈសាធៃ ៍ៃិងជាអ្កដឹកនាុំមាៃ្្ីនដ ឈដើម្ឈីដ្ោះតសាយបញ្ហា ឈសដ្ឋកិច្ឈតចើៃសៃ្ឹក ការអបរ់ ុំ ៃិងឧបសេក 

សៃ្ដិសញខ ដដេឈយើងរាេ់ោ្តបឈមមញខសេ្ន្ងៃឈៃោះ។  តេឹទ្សភាសហរដ្ឋអាឈមរកិរបស់ឈយើងជាបនា្ទ បឈ់ទៀត តតរូវដតមាៃបទេិឈសាធៃឈ៍តរៅតជោះ

ខាងៃីតិបញ្ញត្ដិ ៃិងសៃ្ដិសញខជាតិ ទាុំងដចកចាយបទេិឈសាធៃជី៍វតិនៃមៃញស្ដដេឈធ្ើការ។  ខ្ញ ុំមាៃបទេិឈសាធៃ ៍ៃិងឈហតញឈៃោះឈហើយរបូខ្ញ ុំឈៃោះ

េឺជាឈបក្ខជៃដេ៏្អបុំផញតសុំរាបក់ារង្រ។  ខ្ញ ុំមកេីតករុមតេរួសារសហជីេ នៃមាតាបិតាអឈនា្ដ តបឈវសៃ ៍ដដេបាៃេញោះោរឈដើម្ផី្ដេ់អ្ីសុំរាបកូ់ៃរបស់

ោតត់បាុំេីរនាក។់  ខ្ញ ុំបាៃខុំឈធ្ើការតាមរយៈមហាវទិយោេវ័យ ឈដ្យមាៃជុំៃួយតបាកឧ់បត្ម្ភេីរដ្្ឋ ្បិាេ ៃិងសហជីេ ៃិង Anaheim 

Rotary Club បាៃបងន់្្សុំរាប ់MBA (បរញិ្្ញ ឈទាសិេ្ៈោែិជជាកមម) របស់ខ្ញ ុំ។  ខ្ញ ុំដឹងេីការេញោះោរនៃតេរួសារដដេឈធ្ើការ។  មាតាបិតា
 របស់ខ្ញ ុំបាៃឈធ្ើការទាុំងេុំបាកេុំបិៃ បាៃឲ្យតនម្ការអបរ់ ុំ ៃិងជាមាតាបិតាមយួប៉ាញឈណាណ ោះឈៅក្ញងតបវត្ដិសានស្ដអាឈមរកិ ដដេបាៃបញជាូ ៃកូៃតសី

េីរនាកឈ់ៅសភា។  ឈហតញឈនាោះឈហើយ ខ្ញ ុំបាៃតសូ៊ឈដ្យរ ុំឈជើបរ ុំជួេចិត្ដឈៅក្ញងសភា សុំរាបក់ារអបរ់ ុំចុំៃួៃ 20 ្្ុំ, ជុំៃួយន្្សាលា, ដកទុំរង ់  

សញខា្បិាេ, ដកទុំរងអ់ឈនា្ដ តបឈវសៃ,៍ សមឈ្ទ, សិទ្ិ LGBT, សិទ្ិរបស់កមមករ, ការការោរបរស្ិាៃ។  ខ្ញ ុំកប៏ាៃបង្ហា ញេីការវៃិិចឆេវ័យឈដ្យឯ

ករាជ្យ ៃិងអងអ់ាចផងដដរ ឈៅឈេេណាវាសុំខាៃប់ុំផញតៈ ខ្ញ ុំបាៃឈបាោះឈ្្តតប្ុំងសនង្្គ មអញីរា៉ា ក, តកិត្យអ្កឈស្ហាជាតិ, ៃិងធនាោរសឈនង្្គ ោះ 

ឈៅឈេេអ្កឯឈទៀតតិចតួចបាៃឈធ្ើ។  ឋាៃៈជាសមាជិកតេឹទ្សភាឈជើងចាស់ម្ាក ់នៃេែៈកមាម ធិការឈសវាអាវញធ ៃិងសៃ្ដិសញខមាតញ្ូម ិខ្ញ ុំបាៃ

ឈធ្ើការឈដើម្ឲី្យតបាកដថាកងទវ័េរបស់ឈយើងបាៃហ្ឹកហ្ឺៃ ៃិងបាៃតបដ្បខ់្ួៃឈដើម្ឲី្យបាៃឈោ្ះ ៃិងតតរូវបាៃដ្រកសា ឈៅឈេេឈេមកផ្ទោះវញិ។  

ខ្ញ ុំេឺជាឈបក្ខជៃដតម្ាកប់៉ាញឈណាណ ោះ ដដេមាៃបទេិឈសាធៃជ៍ាចាុំបាចខ់ាងសៃ្ដិសញខជាតិ ឈដើម្រីកសាតបឈទសអាឈមរកិឲ្យបាៃសញខ។  ឋាៃៈជាតេឹទ្
 សភារបស់ឈលាកអ្ក ខ្ញ ុំៃឹងតតាុំងសុំរាបេ់េរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា ទាុំងអស់ ដូឈច្ោះឈហើយ ឈយើងទាុំងអស់ោ្អាចមាៃអនាេតដរ៏ងឹមាុំ ៃិងឈ្កើង 

ថាក ៃ។  ខ្ញ ុំសូមបនា្ទ បខ្ួៃសញុំសុំឈ�ងឈ្្តរបស់ឈលាកអ្ក។ 

P.O. Box 6037

Santa Ana, CA 92706

ទូរសវ័េ្ទ: (714) 774-0236

អញីដមេ: info@loretta.org

http://loretta.org
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លំដាបលំ់ដដាយនៃដេចក្ដីថ្លែង ត្រូវបាៃេំដេចដដាយកាេចាបយ់កអក្ខេតកមតរាវៗ។  ដេចក្ដីថ្លែងដៅទំពេ័ដៃះ បាៃឧប្្ថម្ភដដាយដបក្ខជៃ ៃិងមៃិទាៃប់ាៃពិៃិ្្យដមើលភាពត្រឹមត្រូវដៅដ�ើយដទ។  
ដេចក្ដីថ្លែងៃិមយួៗ ត្រូវបាៃបញ្ជូ ៃមកដដាយេ្័ត្រចិ្្ ៃិងបាៃបងត់បាកដ់ដាយដបក្ខជៃ។  ដបក្ខជៃថែលមៃិបាៃបញ្ជូ ៃដេចក្ដីថ្លែងមក ដបើមៃិែជូដចនះដទ អាចៃរឹងមាៃ្ុរណេម្ប្្ិ បង្ហា ញដៅដលើេៃលែរឹកដ ន្ ្។

សេចក្ដីថ្លែងរបេ់សបក្ខជន
ព្រឹទ្ធេភាេហរដ្ឋអាសេរកិ

Duf Sundheim | សាធារែរដ្ឋ

ការដតបតបរួេឈសដ្ឋកិច្ ៃិងការវាយតបហារឈដ្យឈ្រវជៃ បាៃបឈងកើតៃូវសមវ័យតេរួយបារម្ភ។  ឈយើងចងប់ាៃការតបតេឹត្ដ ិេីអ្កដឹកនាុំរបស់ឈយើង; 

ផ្ទញយឈៅវញិ ឈយើងបាៃការតបកាៃប់ក្េួក ៃិងដបកបាកោ្់ហួសឈហតញ ជារដ្្ឋ ្បិាេឥតតបសិទ្ិភាេ។  ខ្ញ ុំសៃយោថាតតរូវខញសដប្ក។  ខ្ញ ុំៃឹងមាៃ 

ឈសចក្ដីក្ាហាៃ មាៃតញេ្យភាេ។  ខ្ញ ុំៃឹងរកដុំឈណាោះតសាយដដេអាចសុំឈរចបុំែង។  រដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា កាេេីមញៃេឺជា “ទឹកដីសញបិៃ”; 

ដដេបណា្ដ េចិត្ដឈដើម្តីបដជង ឈដើម្សីុំឈរចបុំែង—ៃិងឈដើម្ឈីោ្ះ សុំរាបខ់្ួៃរបស់ឈយើង ៃិងតេរួសាររបស់ឈយើង។  ប៉ាញដៃ្ដសញបិៃឈនាោះកុំេញងដត 

បាៃ្បដ់ឈងហាើមឈដ្យសារអ្កដឹកនាុំ ដដេបាៃយកឈោេជុំហរហួសឈហតញ។  េទ្ផេេឺោែិជជាកមម អ្កជិតខាងរបស់ឈយើង ៃិងកូៃៗរបស់
 

ឈយើង កុំេញងដតចាកឈចញេីរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា ។  សាលាឈរៀៃរបស់ឈយើងមាៃចុំណាតថ្់ាកទី់ 41 ឈៅក្ញងតបឈទស។  េៃ្កាៃដ់តឈ�ើងន្្ 

ៃិងតនម្ នៃការរស់ឈៅកក៏ាៃដ់តខ្ពស់កបេ់េក។  ការហូរ្មឈៃោះតតរូវដតបោ្ឈប ់។  ខ្ញ ុំមាៃបទេិឈសាធៃ ៍ៃិងទឹកចិត្ដឈដើម្ជីួសជញេការឈៃោះ។  

ខ្ញ ុំបាៃ ទទួេសញ្្ញ បវ័តតេីសាលាចបាប ់Stanford ៃិង Northwestern។  ខ្ញ ុំឈដ្ោះតសាយបញ្ហា នានាសុំរាបក់ាររស់ឈៅ។  

តញលាការរដ្ឋបាេ សហេវ័ៃ្ បាៃយេ់តេមខ្ញ ុំថាជាអ្កសុំរញោះសុំរេួ ៃិងជាឈៅតកមសមវ័តេចិត្ដនៃការសុំរញោះសុំរេួ។  ខ្ញ ុំធ្ាបប់ាៃឈធ្ើជាតបធាៃនៃេ
 ែៈបក្សាធា រែរដ្ឋ កាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  ឈមើេខញសតតរូវការឈកាោះឈៅអ្បិាេរដ្ឋវញិឈដ្យឈជាេជវ័យ ៃិងបាៃជាបឈ់្្តសា្មីជាដុំបូងបុំផញត; េីឈតោោះយ�ើងបាន

យ្វើអវវីៗ។  អ្កដឹកនាុំមកេីតេបដ់ផ្កដដេអាចតសនមបាៃ កុំេញងោុំតទទស្ៃៈរបស់ខ្ញ ុំ ឈដើម្ស្ីាបនា “សញបិៃកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា ” ឈ�ើងវញិ។  

អតីតៈរដ្ឋឈេខាធិការ George Shultz, ឈមដឹកនាុំភាេឈតចើៃ Kevin McCarthy, John Chambers របស់ Cisco, ឈៅហ្ាយតករុង 

ឈនហ្ស្ូ Ashley Swearengin, សមាេមោែិជជាកមមតូចកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា ។  ខ្ញ ុំតតរូវបាៃនាុំផ្ូវឈដ្យរដ្ឋធមមៃញញ្ញ។  ការង្រដច៏ុំបងរបស់ខ្ញ ុំេឺ 

សៃ្ដិសញខជាតិ ការអបរ់ ុំ ៃិងទឹក។  សូមឈមើេ SundheimforSenate.com សុំរាបឈ់សចក្ដីេិសា្ដ រនៃៃឈយបាយ។  បូរែភាេ។  

សញ្វៃិិចឆេវ័យ។  េទ្ផេ។  វាេឺជាតេិោះស្ាៃរបស់ខ្ញ ុំ—ៃិងជាតេិោះស្ាៃឈៅឈេេឈយើងៃឹងយកបាៃ “ទឹកដីសញបិៃ” របស់ឈយើងមកវញិ។ 

27319 Julietta Lane

Los Altos Hills, CA 94022

ទូរសវ័េ្ទ: (650) 209-0949

អញីដមេ: dufsundheim37@gmail.com

SundheimforSenate.com

Ling Ling Shi | ោម ៃតបកាៃេ់ែៈបក្

របូ្តមៃិបាៃ  
បញជាូ ៃមកឈទ

ឈរឈ ម្ ោះសុំរាបឈ់បោះដូងរបស់តេោះ ៃិងឈសរភីាេរបស់តបជាជៃអាឈមរកិ តប្ុំងមហាវកឹវរ 10 យ៉ា ងខាងឈសដ្ឋកិច្ ៃិងដផ្កជាបទ់ាកទ់ងខាង

ឈសដ្ឋកិច្។ 

P.O. Box 55

Rancho Cucamonga, CA 91729

ទូរសវ័េ្ទ: (909) 728-0578

អញីដមេ: lingling_lilyofvalley_shi@yahoo.com

www.wellsARK.com
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លំដាបលំ់ដដាយនៃដេចក្ដីថ្លែង ត្រូវបាៃេំដេចដដាយកាេចាបយ់កអក្ខេតកមតរាវៗ។  ដេចក្ដីថ្លែងដៅទំពេ័ដៃះ បាៃឧប្្ថម្ភ ដដាយដបក្ខជៃ ៃិងមៃិទាៃប់ាៃពិៃិ្្យដមើលភាពត្រឹមត្រូវដៅដ�ើយដទ។  
ដេចក្ដីថ្លែងៃិមយួៗ ត្រូវបាៃបញ្ជូ ៃមកដដាយ េ្័ត្រចិ្្ ៃិងបាៃបងត់បាកដ់ដាយដបក្ខជៃ។  ដបក្ខជៃថែលមៃិបាៃបញ្ជូ ៃដេចក្ដីថ្លែងមក ដបើមៃិែជូដចនះដទ អាចៃរឹងមាៃ ្ុរណេម្ប្្ិ បង្ហា ញដៅដលើេៃលែរឹកដ ន្ ្។

សេចក្ដីថ្លែងរបេ់សបក្ខជន
ព្រឹទ្ធេភាេហរដ្ឋអាសេរកិ

Massie Munroe | តបជាធិបឈតយ្យ

ឈបក្ខភាេរបស់ខ្ញ ុំតុំណាងឲ្យរដ្ឋធមមៃញញ្ញសហរដ្ឋអាឈមរកិ ជាកិច្សៃយោរវាងតបជាជៃអាឈមរកិ ៃិងរបស់រដ្្ឋ ្បិាេអាឈមរកិដតប៉ាញឈណាណ ោះ 

“នៃតបជាជៃ ឈដ្យតបជាជៃ សុំរាបត់បជាជៃ” ឈដើម្ឲី្យបាៃស្ាបនាឈ�ើងវញិ ៃិងបាៃេតងឹងឈៅតបឈទសអាឈមរកិ ៃិងលាងសៃ្ឹងឈៅអង្គការ

សហតបជាជាតិ ជាកិច្សៃយោរវាងតបជាជៃទាុំងអស់ នៃេិ្េឈលាករបស់ឈយើង តាមរយៈការដឹកនាុំអាឈមរកិ ៃិងការទូត។  ធនាោរកិអៃ្ដរ
 ជាតិ, អ្កដឹកនាុំសហតោសេហញជាតិ, ឈយធា ៃិងប៉ាូេីស ទាុំងអស់តតរូវដតឈោរេចបាប ់100% ឈដ្យតបតិបត្ដិតាមរដ្ឋធមមៃញញ្ញ  នៃសហរដ្ឋ    

អាឈមរកិ/អង្គការសហតបជាជាតិ ឈៅក្ញងវញិ្្ញ ែនៃឈសចក្ដីេិត បុំឈរ ើមៃញស្ទាុំងអស់ក្ញងសៃ្ដិភាេ។  ការផ្្ស់ប្ដូរេីយញេសមវ័យឧសសាហកមម 

បឈច្កវជិាជា  ឈៅ “សមវ័យបឈច្កវជិាជា ថាមេេ” ម្ ី ៃឹងតជរួតតជាបទីផសារការង្រសហរដ្ឋអាឈមរកិ សុំរាប ់500 ្្ុំខាងមញខ។  

ការឈោសនារបស់ខ្ញ ុំ តុំណាងឲ្យការបញ្បវ់ៃិវ័យធនាោរកិអៃ្ដជាតិ ៃិងស្ាបវ័ៃហិរញ្ញ វត្ដញរបស់ឈេ ដដេនេតបឈយជៃរ៍បស់ជាតិ; 

ការស្ាបនាវៃិវ័យរបស់តបជាជៃ ឈ�ើងវញិ តាមការបឈងកើត ធនាោររបស់េេរដ្ឋ ឈដើម្បីុំឈរ ើជាធនាោរកណា្ដ េអាឈមរកិ; 

បញ្បចិ់ត្ដតតរួតតតាទាសករ; បញ្បក់ារេិឈសាធៃម៍ៃញស្ដដេោម ៃការយេ់តេម; បញ្បក់ារអតោ្់ៃ, ភាេអនាេវ័យ ៃិងអុំឈេើហិងសា; 

ការោរទឹក, ដី, ខ្យេ់, នតេតេឹកសា, មហាសាេរ ៃិងសត្; អៃញវត្ដតាមសម្ជញ្ញ ៈតេោះតេិស្ទ ៃិងការតបតិបត្ដិរដ្ឋធមមៃញញ្ញយញត្ដិធម ៌

ឈៅឈតកាមការដឹកនាុំនៃសហរដ្ឋអាឈមរកិ/អង្គការសហតបជាជាតិ។  តាម រយៈការតសាវតជាវរបស់ខ្ញ ុំឈៅក្ញងតបឈទស ៃិងអៃ្ដរជាតិ 

ៃិងជាសកមមជៃៃឈយបាយ ដដេខ្ញ ុំបាៃសុំោេ់ឈ�ើញ “ចិត្ដតតរួតតតាទាសករ”  តាមបឈច្កវជិាជា សោ្វញធថាមេេផ្ក យ រែប 

ៃិងកមមវធិីវសិ្កមមសង្គម ដដេបាៃបៃ្ដបែ្ដញ ោះបណា្ដ េចុំៃួៃ 50  ្្ុំកៃ្ងមក ៃិងបាៃសុំរេួ “ការបុំបាតភ់ាេសុំង្ត”់  របស់ឈេ។  

ជាេទ្ផេ ខ្ញ ុំបាៃមកឈៅឈតកាមទែ្ឌ កមមដធ៏ងៃៃធ់ងៃរ ដដេកុំេញងដតជាឥតដេហា។  ខ្ញ ុំសូមឈស្ើមកឈលាកអ្ក ជាអ្កឈបាោះឈ្្ត ឈដើម្ឈី�ើងឲ្យខ្ពស់ផញ

តេីការឈចាទតបកាៃម់ៃិេិតទាុំងអស់ ដដេវាយតបហារឈេើបញេ្គេិកេក្ខែៈ ៃិងឈបោះដូងដេ៏្អរបស់ខ្ញ ុំ។  សូឈមើេ្ស្ដញតាងរបស់ខ្ញ ុំ 

ៃិងឈមើេឈសវារបស់ខ្ញ ុំឈ�ើងវញិ។  តបធានាធិបតីភាេរបស់តេឹទ្សភា Bernie Sanders េឺជាចាុំបាច ់សុំរាបន់ាុំអាទិ៍ការឈៃោះចូេឈៅភាេេិត។ 

2167 East Chevy Chase Dr.

Glendale, CA 91206-1732

ទូរសវ័េ្ទ: (818) 943-0661 (ទូរសវ័េ្ទនដ) (818) 245-6993 (ការយិេវ័យ)

អញីដមេ: massie@massieglobal.com

www.massiemunroe4ussenator.com

Paul Merritt | ោម ៃតបកាៃេ់ែៈបក្

កាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  មាៃឈ ម្ ោះក្ញងតបវត្ដិសានស្ដ . . . សូមឈបាោះឈ្្តឲ្យតេឹទ្សភាឯករាជ្យ Merritt។  ឈបាោះឈ្្តឲ្យអ្កេិតឈដ្យឯករាជ្យ។  

ឈបាោះឈ្្តឲ្យមៃញស្មៃិដមៃេែៈបក្កុំេញងកាៃអ់ុំណាច។  រដ្្ឋ ្បិាេជាតិរបស់ឈយើងេឺឈដើរអូសឈជើង។  ឈយើងតតរូវការអ្កការោរ 

សហរដ្ឋអាឈមរកិដរ៏ងឹបញឹង។  Merritt មាៃចុំឈែោះដឹងរងឹមាុំឈៅឈេើឈរឿងរា៉ា វអៃ្ដរជាតិ។  ខ្ញ ុំឈជឿក្ញងជុំឈៃឿដដេឈោរេតបជាជៃ ៃិងសាសនា
 ទាុំងអស់។  Merritt ោុំតទរបងតេុំដដៃសៃ្ដិសញខរបស់តេឹទ្សភា Feinstein, ោម ៃការខួងយកឈតបងក្ញងសមញតទ ៃិងតកិត្យការោរបរ ិ

ស្ាៃរឈហាឋាៃរបស់ឈយើង។  Merritt តបកាៃខ់ាជា បេ់ុំៃិតរបស់ឈលាកតបធានាធិបតី Reagan ថារដ្្ឋ ្បិាេតូចេឺេ្អបុំផញត។  សាវតារៈ  

វជិាជា ចបាបេ់ីរ, ឈជើងសារជុំៃួញ, ម្ាស់សណា្ឋ ោរ, បាៃជាបឈ់្្តជាតករុមតបឹកសាតករុង។  េែៈម្ាស់ផ្ទោះឈៅៈ Palm Springs, Santa 

Barbara, San Francisco, ឈខាៃធី Orange។  សមាជិកអ្កអ្រិក្ជីវតិធមមជាតិ។  ភាេឈតចើៃនៃមហាឈសដ្ឋីបក្សាធារែរដ្ឋ      

ៃិងឈៅហ្ាយសហជីេបក្តបជាធិបឈតយ្យ មៃិតុំណាងឲ្យឈលាកអ្កឈ�ើយ!  Merritt េឺឯករាជ្យសុំរាបេ់េរដ្ឋទាុំងអស់។  Paul 

Merritt េឺជាេេរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា ! 

P.O. Box 9145

Laguna, CA 92652

ទូរសវ័េ្ទ: (949) 249-2492

អញីដមេ: electmerrittsenator@yahoo.com

merrittforsenate.info
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លំដាបលំ់ដដាយនៃដេចក្ដីថ្លែង ត្រូវបាៃេំដេចដដាយកាេចាបយ់កអក្ខេតកមតរាវៗ។  ដេចក្ដីថ្លែងដៅទំពេ័ដៃះ បាៃឧប្្ថម្ភដដាយដបក្ខជៃ ៃិងមៃិទាៃប់ាៃពិៃិ្្យដមើលភាពត្រឹមត្រូវដៅដ�ើយដទ។  
ដេចក្ដីថ្លែងៃិមយួៗ ត្រូវបាៃបញ្ជូ ៃមកដដាយេ្័ត្រចិ្្ ៃិងបាៃបងត់បាកដ់ដាយដបក្ខជៃ។  ដបក្ខជៃថែលមៃិបាៃបញ្ជូ ៃដេចក្ដីថ្លែងមក ដបើមៃិែជូដចនះដទ អាចៃរឹងមាៃ្ុរណេម្ប្្ិ បង្ហា ញដៅដលើេៃលែរឹកដ ន្ ្។

សេចក្ដីថ្លែងរបេ់សបក្ខជន
ព្រឹទ្ធេភាេហរដ្ឋអាសេរកិ

Tim Gildersleeve | ោម ៃតបកាៃេ់ែៈបក្

ខ្ញ ុំជាអ្កឈជឿតេោះឈយសូ៊វតេិស្ទ។  ខ្ញ ុំឈរសុំរាបអ់្កតកីតក ចាស់ជរា ៃិងជៃេិការ ឈរឿងរា៉ា វបរស្ិាៃ សហជីេ ោែិជជាកមមតូច 

ៃិងតុំណាងឲ្យេេរដ្ឋសាមញ្ញ។  វញបឹនសតរ៍បស់ខ្ញ ុំេឺ:  http://www.alternativevoiceforamerica.org។ 

ទូរសវ័េ្ទ: (408) 915-8713

អញីដមេ: timg@alternativevoiceforamerica.org

http://www.alternativevoiceforamerica.org

President Cristina Grappo | តបជាធិបឈតយ្យ

េញែសម្ត្ដិការអបរ់ ុំ ៃិងជុំនាញរបស់ខ្ញ ុំ ជាផេដផ្នៃអាជីវកមមឈៃោះ តបឈយជៃឈ៍ដើម្តីុំណាងឲ្យរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  ឋាៃៈជាតេឹទ្សភា 

របួរមួោ្។  ខ្ញ ុំតបកាៃឈ់ោេជុំហររបស់េែៈបក្តបជាធិបឈតយ្យ ជាមយួៃឹងឈរឿងរា៉ា វសុំខាៃ់ៗ  សុំរាបក់ារតតរួតតតាអាវញធ ការជួញដូរ 

មៃញស្ ឈធ្ើឲ្យចុំណាយឈេើសចុំែូេរបស់ជាតិមាៃតញេ្យភាេ ៃិងបឈែ្ដើ មេុំែិតៃឈយបាយបរឈទស។  ខ្ញ ុំជាអ្កៃិយមឈតបើ 

Facebook ក្ញងសង្គមេវ័តម៌ាៃ!  តនម្ជាស្ូេរបស់ខ្ញ ុំ បណា្ដ េទឹកចិត្ដតបជាជៃអាឈមរកិ!  

P.O. Box 1307

Alameda, CA 94501
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លំដាបលំ់ដដាយនៃដេចក្ដីថ្លែង ត្រូវបាៃេំដេចដដាយកាេចាបយ់កអក្ខេតកមតរាវៗ។  ដេចក្ដីថ្លែងដៅទំពេ័ដៃះ បាៃឧប្្ថម្ភ ដដាយដបក្ខជៃ ៃិងមៃិទាៃប់ាៃពិៃិ្្យដមើលភាពត្រឹមត្រូវដៅដ�ើយដទ។  
ដេចក្ដីថ្លែងៃិមយួៗ ត្រូវបាៃបញ្ជូ ៃមកដដាយ េ្័ត្រចិ្្ ៃិងបាៃបងត់បាកដ់ដាយដបក្ខជៃ។  ដបក្ខជៃថែលមៃិបាៃបញ្ជូ ៃដេចក្ដីថ្លែងមក ដបើមៃិែជូដចនះដទ អាចៃរឹងមាៃ ្ុរណេម្ប្្ិ បង្ហា ញដៅដលើេៃលែរឹកដ ន្ ្។

សេចក្ដីថ្លែងរបេ់សបក្ខជន
ព្រឹទ្ធេភាេហរដ្ឋអាសេរកិ

Herbert G. Peters | តបជាធិបឈតយ្យ

របូ្តមៃិបាៃ  
បញជាូ ៃមកឈទ

អ្កតបជាធិបឈតយ្យ Andrew Jackson។  រយៈឈេេ 70 ្្ុំដុំបូងរបស់ឈយើង; តបឈទសរបស់ឈយើងបាៃេូតលាស់ ៃិងបាៃចុំរញង 

ចុំឈរ ើៃ។  ឈយើងមៃិដដេមាៃេៃ្ឈេើតបាកច់ុំែូេឈទ។ ោក្យឈស្ាកៈ  វាសនាជាកដ់ស្ដង។  តបធានាធិបតីតបជាធិបឈតយ្យ; មាៃតបាជ្ា 

បុំផញតៈ  ឈលាក Andrew Jackson បាៃឈធ្ើឲ្យេុំឈរាង្វកិាមាៃតញេ្យភាេក្ញងឈេេតបាុំេីរ នៃតបាុំបី្្ុំ។  ឈលាក Franklin 

Pierce បាៃឈតបើអាជ្ាបដិឈសធៃេ៍ុំឈរាងចបាបដ់វ ៉ាេហ្វ័រ។  ឈដើម្តីកឡាស់វេិវង់្ យឈតកាយក្ញងឈេេ II8 ្្ុំកៃ្ងឈៅៈ ឈធ្ើឲ្យេុំឈរាង 

្វកិារបស់ឈយើងមាៃតញេ្យភាេ, រងឹទទឹងៃឹងសនង្្គ ម, កាតប់ៃ្យតនម្, កាតប់ៃ្យេៃ្, េញបឈចាេចបាបដ់វ ៉ាេដហ្រ ៃិងអប្រមិាតបាក ់

ឈ្ួេ  តបឈយជៃឲ៍្យទាុំងអស់ោ្អាចរកការង្របាៃ។  តេោះវហិារ ៃិងសប្ញរសធម ៌ជួយ�អស់អ្កតតរូវការខ្ាុំង។  កាតប់ៃ្យការ 

ជិោះជាៃៈ់   ជុំៃួសេៃ្ឈេើតបាកច់ុំែូេ ជាមយួេៃ្េកដូ់រ។  ឈោេឈៅៈ  ជីវតិេ្អន្្ថ្ាសុំរាបទ់ាុំងអស់ោ្។

អញីដមេ: herb@herbpeters.com

http://www.revival-herbpeters.com

Don J. Grundmann | ោម ៃតបកាៃេ់ែៈបក្

របូ្តមៃិបាៃ  
បញជាូ ៃមកឈទ

Fight-the-Power.org

425 E. Merle Ct.

San Leandro, CA 94577

ទូរសវ័េ្ទ: (510) 895-6789

អញីដមេ: stoptheirs@hotmail.com

fight-the-power.org
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លំដាបលំ់ដដាយនៃដេចក្ដីថ្លែង ត្រូវបាៃេំដេចដដាយកាេចាបយ់កអក្ខេតកមតរាវៗ។  ដេចក្ដីថ្លែងដៅទំពេ័ដៃះ បាៃឧប្្ថម្ភដដាយដបក្ខជៃ ៃិងមៃិទាៃប់ាៃពិៃិ្្យដមើលភាពត្រឹមត្រូវដៅដ�ើយដទ។  
ដេចក្ដីថ្លែងៃិមយួៗ ត្រូវបាៃបញ្ជូ ៃមកដដាយេ្័ត្រចិ្្ ៃិងបាៃបងត់បាកដ់ដាយដបក្ខជៃ។  ដបក្ខជៃថែលមៃិបាៃបញ្ជូ ៃដេចក្ដីថ្លែងមក ដបើមៃិែជូដចនះដទ អាចៃរឹងមាៃ្ុរណេម្ប្្ិ បង្ហា ញដៅដលើេៃលែរឹកដ ន្ ្។

សេចក្ដីថ្លែងរបេ់សបក្ខជន
ព្រឹទ្ធេភាេហរដ្ឋអាសេរកិ

Tom Palzer | សាធារែរដ្ឋ

ខ្ញ ុំឈរឈ ម្ ោះសុំរាបត់េឹទ្សភាសហរដ្ឋអាឈមរកិ ឈដើម្ស្ីាបនារដ្្ឋ ្បិាេអ្រិក្ឈ�ើងវញិ មករដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  ៃិងជាតិ។  

ខ្ញ ុំមាៃបទេិឈសាធៃ ៍32 ្្ុំ ឲ្យឱវាទដេ់មនៃ្ដីជាបឈ់្្ត ឈៅតេបជ់ាៃថ្់ាកទ់ាុំងអស់នៃរដ្្ឋ ្បិាេ។  ភាេចុំបងៈ ការោរជាតិ, 

តប្ុំងឈ្រវកមម, ឈសដ្ឋកិច្, កិច្ការអតីតយញទ្ជៃ, ជីវតិឈៅឈេេចាបក់ុំឈែើ ត។  

7259 Corvina Ct., Unit 26

Rancho Cucamonga, CA 91739

ទូរសវ័េ្ទ: (909) 913-9500

អញីដមេ: info@us-senateseat2016.com

http://www.us-senateseat2016.com

Greg Conlon | សាធារែរដ្ឋ

ខ្ញ ុំធ្ាបជ់ានដេូម្ាកឈ់ៅក្ញងតករុមហ៊ញៃេែៃីអៃ្ដរជាតិ បុំឈរ ើអតិ្ិជៃជា CPA (វជិាជា ជីវៈេែឈៃយ្យករ) ៃិងបាៃឈធ្ើជាអ្កតបឹកសាោែិជជាកមម 

សុំរាប ់អង្គភាេោែិជជាកមមជាឈតចើៃ។  ខ្ញ ុំមាៃអាជ្ាបវ័ែណ ជាឈមធាវឈីៅក្ញងវា៉ាសញីងឈតាៃឌីសញី ៃិងធ្ាបជ់ាអ្កឈបើកយៃ្ដឈហាោះ ក្ញងកងទវ័េឈជើងអាកាស

អាឈមរកិ។  ខ្ញ ុំយេ់ថាឈសដ្ឋកិច្ ហិរញ្ញ វត្ញ ៃិងឧបសេ្គខាងចបាប ់ក្ញងតញេ្យការេុំឈរាង្វកិា ៃិងបុំឈរ ើសាធារែជៃ ៃិងអតីតយញទ្ជៃឲ្យមាៃ

 តបសិទ្ភាេ។  ឈេើសេីឈៃោះឈទៀត ខ្ញ ុំជា Eagle Scout ម្ាក។់  ឋាៃៈជាស្ងការ ៃិងតបធាៃនៃេែៈកមាម ធិការទឹកឈ្្ើងសាធារែ រដ្ឋកាេី
 

ហ្វ័រៃីញ៉ា  (California Public Utilities Commission) ខ្ញ ុំបាៃទទួេបៃ្ទញកខាងៃីតិវធិីដដេអៃញញ្្ញ តឲ្យអតិ្ិជៃតាមមូេដ្្ឋ ៃ ៃិង 

ោែិជជាកមម អាចទិញទឹកឈ្្ើងផ្្ទ េ់េីតករុមហ៊ញៃឯកជៃ ៃិងអង្គភាេសាធារែៈក្ញងសហេមៃ ៍មៃិដមៃទឹកឈ្្ើងមាៃម្ាស់ឯកជៃ។  

ខ្ញ ុំកប៏ាៃដឹកនាុំបឈែ្ដើ មេុំៃិតមយួ ដដេបាៃបឈងកើៃការតបកួតតបដជង ៃិងបាៃអៃញញ្្ញ តឲ្យោែិជជាកមមឈតជើសឈរ ើសតករុមហ៊ញៃទូរេមនាេមៃឈ៍ផ្ង

ឈទៀត។  ឈបើសិៃខ្ញ ុំបាៃជាបឈ់្្ត ខ្ញ ុំមាៃទិសឈៅបីយ៉ា ងៈ  ទីមយួ កាតប់ៃ្យទុំហុំរដ្្ឋ ្បិាេ ៃិងឈធ្ើឲ្យេុំឈរាង្វកិារដ្ឋបាេសហេវ័ៃ្មាៃតញេ្យ

ភាេជាឈរៀងរាេ់្្ុំ តាមការកាតប់ៃ្យកុំឡាុំងតេបត់េងការង្រ ក្ញងភ្ាកង់្រដ្ឋបាេសហេវ័ៃ្ ៃិងមៃិជុំៃួសៃិឈយជិតបាៃចូេៃិវត្ដៃ។៍  ទីេីរ  

ឈដ្ោះតសាយបញ្ហា អឈនា្ដ តបឈវសៃ ៍តាមការេតងឹងតេុំដដៃរបស់ឈយើង បង្ខុំឲ្យមាៃអាែត្ដទិដិ្្ឋ ការដបាៃឈចញឲ្យេេរដ្ឋបរឈទស ៃងិកាតប់ៃ្យ 

ការផ្ដេ់្វកិានៃរដ្ឋបាេសហេវ័ៃ្ ឈៅឲ្យទីតករុងឈៅថា បដិសរែដ្្ឋ ៃ ឬទីជុំរក។  ទីបី  ផ្ដេ់ការង្រឲ្យដផ្កឯកជៃ តាមការកាតប់ៃ្យកុំរតិ 

េៃ្ឈេើតបាកច់ុំែូេ ឈៅឈេើោែិជជាកមមធុំ ជា 5% សុំរាបឲ់្យសហរដ្ឋអាឈមរកិបាៃតបាកម់កវញិ ជា្្ូរសុំរាបក់ារបឈងកើតការង្រ្មី។  ខ្ញ ុំធ្ាបជ់ា 

អ្កឈរឈ ម្ ោះ ឲ្យបក្សាធារែរដ្ឋ សុំរាបឈ់ហរញ្ញ ិករដ្ឋ ក្ញង្្ុំ 2014 ៃិងបាៃតបមូេសៃ្ឹកឈ្្តឈស្ទើរដត 3.0 លាៃ; ខ្ញ ុំដឹងរឈបៀបឈធ្ើឲ្យបាៃ 

ឈជាេជវ័យក្ញងការឈបាោះឈ្្តទូឈៅ។  ខ្ញ ុំទៃ្ទឹងៃឹងឈធ្ើតុំណាងឲ្យរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  ឈហើយៃឹងបាៃកិត្ដិយសឲ្យមាៃឈ្្តរបស់ឈលាកអ្ក។ 

3875 Bohannon Dr.

P.O. Box 2600

Menlo Park, CA 94027

ទូរសវ័េ្ទ: (650) 315-4956

អញីដមេ: conlonpg@msn.com

www.gregconlon.com
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លំដាបលំ់ដដាយនៃដេចក្ដីថ្លែង ត្រូវបាៃេំដេចដដាយកាេចាបយ់កអក្ខេតកមតរាវៗ។  ដេចក្ដីថ្លែងដៅទំពេ័ដៃះ បាៃឧប្្ថម្ភ ដដាយដបក្ខជៃ ៃិងមៃិទាៃប់ាៃពិៃិ្្យដមើលភាពត្រឹមត្រូវដៅដ�ើយដទ។  
ដេចក្ដីថ្លែងៃិមយួៗ ត្រូវបាៃបញ្ជូ ៃមកដដាយ េ្័ត្រចិ្្ ៃិងបាៃបងត់បាកដ់ដាយដបក្ខជៃ។  ដបក្ខជៃថែលមៃិបាៃបញ្ជូ ៃដេចក្ដីថ្លែងមក ដបើមៃិែជូដចនះដទ អាចៃរឹងមាៃ ្ុរណេម្ប្្ិ បង្ហា ញដៅដលើេៃលែរឹកដ ន្ ្។

សេចក្ដីថ្លែងរបេ់សបក្ខជន
ព្រឹទ្ធេភាេហរដ្ឋអាសេរកិ

Karen Roseberry | សាធារែរដ្ឋ

*S.A.V.E. អនាេត!*

Palmdale, CA អញីដមេ: karenroseberryforsenate@gmail.com

www.karenroseberryforsenate.com

Von Hougo | សាធារែរដ្ឋ

“ឈយើងជាតបជាជៃ” េឺជាតេិោះស្ាៃនៃជាតិដអ៏ស្ារ្យឈៃោះ។  ឋាៃៈជាតេឹទ្សភាសហរដ្ឋអាឈមរកិ ខ្ញ ុំៃឹងឈធ្ើការជាមយួតករុមហ៊ញៃបឈច្កវជិាជា

ដដេមាៃមូេដ្្ឋ ៃឈៅរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  ឈដើម្បីឈងកើតឈោេៃឈយបាយ អ្កឈបាោះឈ្្តកាចច់ងកូត ដដេអៃញញ្្ញ តឲ្យឈលាកអ្កបឈញ្ញ

មតិរបស់ឈលាកអ្ក ឈៅឈេើរាេ់េុំឈរាងចបាប ់ឈៅមញខតេឹទ្សភា។  េុំឈរាងចបាបៃ់ិមយួៗៃឹងបាៃេូសបញ្ជា ក ់ឈដ្យមតិតសប ជុំទាស់ 

អត្តបឈយជៃ ៍ឈតោោះថ្ាក ់ៃិងតនម្ការវភិាេ។  ឈលាកអ្កអាចឈបាោះឈ្្តរបស់ឈលាកអ្ក ឈហើយេទ្ផេទូទាុំងរដ្ឋ ៃឹងបាៃបង្ហា ញក្ញង 
ឈេេេិតៗ។  ខ្ញ ុំៃឹងឈបាោះឈ្្តឈៅក្ញងតេឹទ្សភា ឈយឈៅឈេើសុំឈ�ងឈ្្តភាេឈតចើៃនៃេេរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា —ឈរៀងរាេ់ឈេេទាុំង

 អស់។  យ៉ា ងឈៃោះៃឹងឈធ្ើឲ្យតបាកដ ថាខ្ញ ុំដតងដតទទួេខញសតតរូវជាៃិច្ ៃិងឈធ្ើការក្ញងផេតបឈយជៃេ៍្អបុំផញត សុំរាបត់បជាជៃនៃរដ្ឋកាេី

ហ្វ័រៃីញ៉ា ។  យ៉ា ងឈៃោះអោះអាងដេ់ការឈបាោះឈ្្ត ៃឹងអាចឲ្យឈេបាៃឮសុំឈ�ងរបស់ឈលាកអ្ក ឈហើយឈ្្តរបស់ឈលាកអ្កបាៃរាបឈ់ៅ

ឈេើរាេ់េុំឈរាងចបាប ់មៃិដមៃតោៃដ់តខួបឈបាោះឈ្្តម្ដងៗឈ�ើយ។  ឈលាកអ្កកអ៏ាចបញ្ជា កក់ុំរតិការចូេតប�ូករបស់ឈលាកអ្ក តាម 

ការឈតជើសឈរ ើសឈរឿងរា៉ា វដដេជាសារៈសុំខាៃដ់េ់ឈលាកអ្ក។  ឈៅឈេេណាេុំឈរាងចបាបប់ាៃមកឈៅមញខតេឹទ្សភា ឈលាកអ្កៃឹងបាៃឈផ្ើ 
សារ ឬការជុំរាបដុំែឹងតាមអញីដមេ។  ឈ្្តរបស់ឈលាកអ្កៃឹងេិតជាសុំខាៃ។់  ឈោេៃឈយបាយឈៃោះៃឹងឈធ្ើឲ្យរដ្្ឋ ្បិាេរបស់ 

ឈយើង ទទួេខញសតតរូវចុំឈោោះតបជាជៃនៃរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  តាមការជុំទាស់ស្ាៃភាេដដដេៗ:  េែៈបក្ៃឈយបាយ, PAC, ៃិង 

ចុំែងេ់ិឈសស។  ខ្ញ ុំៃឹងដ្កអ់ុំណាចឈៅក្ញងកណា្ដ បន់ដរបស់តបជាជៃវញិ ដដេវាជាកមមសិទ្របស់តបជាជៃ។  ខ្ញ ុំទៃ្ទឹងឈដើម្ឈីធ្ើការ 

ជាមយួឈលាកអ្ក សុំរាបរ់ដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា េ្អតបឈសើរឈ�ើង។  សុំរាបេ់វ័តម៌ាៃបដៃ្ម ឬឈដើម្យីេ់តេមអុំឈណាយការឈោសនាឈសរ ី

របស់ខ្ញ ុំ សូមឈមើេ von4senate.org។  សុំឈ�ងរបស់ឈលាកអ្ក។  ឈ្្តរបស់ឈលាកអ្ក។   តេឹទ្សភារបស់ឈលាកអ្ក។  

សូមឈបាោះឈ្្តឲ្យ Von Hougo សុំរាបត់េឹទ្សភាសហរដ្ឋអាឈមរកិ។ 

27552 Mariam Pl.

Santa Clarita, CA 91350

ទូរសវ័េ្ទ: (661) 219-3268 (661) 296-3589

អញីដមេ: vonhougo@gmail.com

von4senate.com
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លំដាបលំ់ដដាយនៃដេចក្ដីថ្លែង ត្រូវបាៃេំដេចដដាយកាេចាបយ់កអក្ខេតកមតរាវៗ។  ដេចក្ដីថ្លែងដៅទំពេ័ដៃះ បាៃឧប្្ថម្ភដដាយដបក្ខជៃ ៃិងមៃិទាៃប់ាៃពិៃិ្្យដមើលភាពត្រឹមត្រូវដៅដ�ើយដទ។  
ដេចក្ដីថ្លែងៃិមយួៗ ត្រូវបាៃបញ្ជូ ៃមកដដាយេ្័ត្រចិ្្ ៃិងបាៃបងត់បាកដ់ដាយដបក្ខជៃ។  ដបក្ខជៃថែលមៃិបាៃបញ្ជូ ៃដេចក្ដីថ្លែងមក ដបើមៃិែជូដចនះដទ អាចៃរឹងមាៃ្ុរណេម្ប្្ិ បង្ហា ញដៅដលើេៃលែរឹកដ ន្ ្។

សេចក្ដីថ្លែងរបេ់សបក្ខជន
ព្រឹទ្ធេភាេហរដ្ឋអាសេរកិ

Kamala D. Harris | តបជាធិបឈតយ្យ

ខ្ញ ុំឈ ម្ ោះ Kamala Harris។  ខ្ញ ុំឈរឈ ម្ ោះសុំរាបត់េឹទ្សភាសហរដ្ឋអាឈមរកិ េីឈតោោះខ្ញ ុំឈជឿថាវាដេ់ឈេេជួសជញេជឈែ្ដើ រនៃឱកាស 

សុំរាប ់េេរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា ឈតចើៃនាក ់ៃិងតបជាជៃអាឈមរកិឈតចើៃនាក។់  ខ្ញ ុំមាៃឈមាទៃភាេជាកូៃតសីនៃរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា ។  ខ្ញ ុំបាៃ

 ឈកើតឈៅក្ញង Oakland។  ខ្ញ ុំបាៃឈៅឈរៀៃឈៅសាលាសាធារែៈរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា ។  ឋាៃៈជារដ្ឋអាជ្ាយូរយរ ខ្ញ ុំដតងដតបាៃបុំឈរ ើ 

អតិ្ិជៃដតមយួៈ  តបជាជៃនៃរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា ។  ឋាៃៈជាឈមធាវមីែ្ឌ េនៃ San Francisco ៃិងអេ្គឈមធាវរីដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  ខ្ញ ុំ  

បាៃឈធ្ើអ្ីបាៃសុំឈរចសុំរាបត់បជាជៃនៃរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា ។  ខ្ញ ុំបាៃចាតវ់ធិាៃការឈៅឈេើមៃញស្ឈោឈៅ រមួទាុំងតករុមឧតកិដ្ឋកមម្្ងជាតិ 

ៃិងេួកជួញដូរមៃញស្ ដដេបាៃកនតមេីការនេតបឈយជៃន៍ស្ដីឈ្ទ ៃិងឈកមងៗ។ ខ្ញ ុំកប៏ាៃចាតវ់ធិាៃការឈៅឈេើអ្កឈធ្ើឲ្យកខ្កធ់ុំៗ ៃិង 

ធនាោរធុំៗ ៃិងបាៃឈធ្ើការ្្ងជួរបក្ ឈដើម្អីៃញមវ័តចបាបដ់តឹ៏ងបុំផញរបស់ជាតិ តប្ុំងៃឹងធនាោររបឹអូសផ្ទោះ ឈដើម្កីារោរម្ាស់ផ្ទោះរបស់

ឈយើងរាេ់ោ្។  ឈៃោះេឺរឈបៀបដដេខ្ញ ុំៃឹងនាុំមក ឋាៃៈជាតេឹទ្សភាសហរដ្ឋអាឈមរកិរបស់ឈលាកអ្ក។  ខ្ញ ុំៃឹងតសូ៊មតិឲ្យមាៃការង្រសុំរាប់

តបជាជៃរបស់ឈយើងដដេតតរូវការ តាមការយកតបាកម់កឲ្យោ្ុំងរដ្ឋបាេសហេវ័ៃ្ ដដេៃឹងជួសជញេតបេវ័ៃ្ទឹក ៃិងការដឹកជញជាូ ៃរបស់

ឈយើងដដេកុំេញងដតតទរុឌឈតទាម។  ខ្ញ ុំៃឹងតសូ៊មតិឲ្យមាៃសាលាឈរៀៃេ្អតបឈសើរឈ�ើង ៃិងឲ្យឈកមងៗតេប់ៗ ោ្ អាចចូេឈរៀៃឈៅបឋម 

មឈត្យ្យសាលា ៃិងការដ្ទាុំឈកមងដដេអាចផ្គតផ់្គងប់ាៃ។   ខ្ញ ុំៃឹងតសូ៊មតិសុំរាបអ់តីតយញទ្ជៃរបស់ឈយើង ដដេេម្ទីទួេេញែភាេ

ការដ្ទាុំសញខភាេ ៃិងហ្ឹកហ្ឺៃការង្រ ឈៅឈេេឈេតត�បម់កផ្ទោះវញិ។  ខ្ញ ុំៃឹងការោរបរស្ិាៃ ៃិងឈ្្រសមញតទបស់ឈយើង ៃិងដឹកនាុំការ

តសូ៊មតិតប្ុំងៃឹងការផ្្ស់ប្ូរអាកាសធាតញ។  ឈហើយឋាៃៈជាអាជីវកររដ្ឋអាជ្ាម្ាក ់ខ្ញ ុំៃឹងឈធ្ើការរាេ់ន្ងៃ ឈដើម្រីកសាតបជាជៃរបស់ឈយើង

ឲ្យបាៃសញខេីឈ្រវកមម ទាុំងឈៅក្ញងមាតញ្ូម ិៃិងបរឈទស។  សូមចូេរមួជាមយួខ្ញ ុំ។  សូមអរេញែចុំឈោោះការេិចារណារបស់ឈលាកអ្ក។ 

P.O. Box 78393

San Francisco, CA 94107

ទូរសវ័េ្ទ: (213) 221-1269

អញីដមេ: info@kamalaharris.org

www.kamalaharris.org

Jason Hanania | ោម ៃតបកាៃេ់ែៈបក្

01100101.

182 Howard St. #121

San Francisco, CA 94105

ទូរសវ័េ្ទ: (415) 654-6291

អញីដមេ: 2016@jasonhanania.com

www.jasonhanania.com
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លំដាបលំ់ដដាយនៃដេចក្ដីថ្លែង ត្រូវបាៃេំដេចដដាយកាេចាបយ់កអក្ខេតកមតរាវៗ។  ដេចក្ដីថ្លែងដៅទំពេ័ដៃះ បាៃឧប្្ថម្ភ ដដាយដបក្ខជៃ ៃិងមៃិទាៃប់ាៃពិៃិ្្យដមើលភាពត្រឹមត្រូវដៅដ�ើយដទ។  
ដេចក្ដីថ្លែងៃិមយួៗ ត្រូវបាៃបញ្ជូ ៃមកដដាយ េ្័ត្រចិ្្ ៃិងបាៃបងត់បាកដ់ដាយដបក្ខជៃ។  ដបក្ខជៃថែលមៃិបាៃបញ្ជូ ៃដេចក្ដីថ្លែងមក ដបើមៃិែជូដចនះដទ អាចៃរឹងមាៃ ្ុរណេម្ប្្ិ បង្ហា ញដៅដលើេៃលែរឹកដ ន្ ្។

សេចក្ដីថ្លែងរបេ់សបក្ខជន
ព្រឹទ្ធេភាេហរដ្ឋអាសេរកិ

Mike Beitiks | ោម ៃតបកាៃេ់ែៈបក្

ឈោេៃឈយបាយរបស់ខ្ញ ុំមាៃតេុំដដៃ។  វាេិតជាេែៈកមាម ការដតមយួ។  ៃីតិបញេ្គេរដ្ឋបាេសហេវ័ៃ្ មៃិឈធ្ើអ្ីឈសាោះឈដើម្កីារោរ 

យងេីការេុំរាមកុំដហងនៃការផ្្ស់ប្ដូរអាកាសធាតញឈ�ើយ។  ខ្ញ ុំៃឹងមៃិឈធ្ើអ្ីឈទ។  ខ្ញ ុំស្្ឈៅឈេើផ្ូរអនាេតនៃេេរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា   

ថាខ្ញ ុំៃឹងមៃិេេីកមមដេ់អាកាសធាតញេិតរបស់ឈយើង ចុំឈោោះៃឈយបាយអាកាសធាតញរបស់ឈយើងឈ�ើយ។ 

www.Iwillnotdonothing.org

Jason Kraus | ោម ៃតបកាៃេ់ែៈបក្

ការឈបាោះឈ្្តម្ដងៗ ឈធ្ើឲ្យេេរដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា បាៃផ្ទញកឈដ្យបញ្ហា ដដដេៗ ឈរឿងរា៉ា វដដដេៗ ៃិងមញខដដដេៗ។  អ្កៃឈយបាយ       

អង្រសញុំតបាករ់បស់ឈយើង ឈដ្យឈធ្ើការសៃយោដដេៃឹងមៃិរកសាទញកឈ�ើយ។  ឈយើងតតរូវដតបកឈៅមូេដ្្ឋ ៃវញិ។  យកទុំរងេ់ៃ្ឈេើតបាក ់

ចុំែូេទាុំងអស់ឈចញ ដដេៃឹងបឈងកើៃការង្រ បឈញឆេ ោះឈសដ្ឋកិច្របស់ឈយើង ៃិងការោរដុំឈែើ រជីវតិរបស់ឈយើង។  ខ្ញ ុំបាៃបដិឈសធការ 

បរច្ិាេឈោសនាទាុំងអស់ ទាុំងៃឹងមៃិទទួេយកតបាកដ់ខ ឈហើយៃឹងបុំឈរ ើដតមយួអាែត្ដិប៉ាញឈណាណ ោះ។  ខ្ញ ុំមៃិដមៃជាបក្សាធារែរដ្ឋ 

ឬបក្តបជាធិបឈតយ្យឈ�ើយ។  ខ្ញ ុំជាតបជាជៃអាឈមរកិម្ាក ់. . . ដូចជាឈលាកអ្កដដរ។  សូមឈបាោះឈ្្តឲ្យ Jason Kraus។  សុំរាប ់

តេឹទ្សភាសហរដ្ឋអាឈមរកិ្្ុំ 2017។  សុំរាបេ់វ័តម៌ាៃបដៃ្ម សូមឈមើេ www.aleadernotapolitician.com។ 

ទូរសវ័េ្ទ: (916) 542-8721

អញីដមេ: Jason@ALeaderNotAPolitician.com

www.aleadernotapolitician.com
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លំដាបលំ់ដដាយនៃដេចក្ដីថ្លែង ត្រូវបាៃេំដេចដដាយកាេចាបយ់កអក្ខេតកមតរាវៗ។  ដេចក្ដីថ្លែងដៅទំពេ័ដៃះ បាៃឧប្្ថម្ភដដាយដបក្ខជៃ ៃិងមៃិទាៃប់ាៃពិៃិ្្យដមើលភាពត្រឹមត្រូវដៅដ�ើយដទ។  
ដេចក្ដីថ្លែងៃិមយួៗ ត្រូវបាៃបញ្ជូ ៃមកដដាយេ្័ត្រចិ្្ ៃិងបាៃបងត់បាកដ់ដាយដបក្ខជៃ។  ដបក្ខជៃថែលមៃិបាៃបញ្ជូ ៃដេចក្ដីថ្លែងមក ដបើមៃិែជូដចនះដទ អាចៃរឹងមាៃ្ុរណេម្ប្្ិ បង្ហា ញដៅដលើេៃលែរឹកដ ន្ ្។

សេចក្ដីថ្លែងរបេ់សបក្ខជន
ព្រឹទ្ធេភាេហរដ្ឋអាសេរកិ

Don Krampe | សាធារែរដ្ឋ

ឋាៃៈជាទវ័េឈជើងទឹកសហរដ្ឋអាឈមរកិម្ាក ់ខ្ញ ុំបាៃបុំឈរ ើតបឈទសរបស់ខ្ញ ុំក្ញងសមរ្ូម ិក្ញងអុំ�ញងឈេេសនង្្គ មកូឈរ ៉ា។  ឈតកាយមកខ្ញ ុំកប៏ាៃ 

បុំឈរ ើអតីតយញទ្ជៃជាតិរបស់ឈយើង ឋាៃៈជានាយក USO ក្ញងតបទសឈវៀតណាម ៃិងជាអ្កជុំៃួយដេ់នាយក្ូមភិាេ សុំរាបន់ាយក 

ដ្្ឋ ៃអតីតយញទ្ជៃ។  ឈៅ្្ុំ 1958 ខ្ញ ុំបាៃរមួរកឈ�ើញៃូវ សិកា្ខ សាលាភាេដឹកនាុំកុំឈឡាោះតកមញុំ Hugh O’Brian (Hugh 

O’Brian Young Adult Leadership Seminars) ដដេចាបត់ាុំងេីការកឈកើតរបស់វាមក វាបាៃផ្ដេ់អត្តបឈយជៃឲ៍្យ 

ឈកមងតបរុសៗ ៃិង ឈកមងតសីៗរាបោ់ៃន់ាក។់  ខ្ញ ុំបាៃសញ្្ញ បវ័តត បរញិ្្ញ ឈទានៃសាធារែៈការតេបត់េង មកេីសាកេវទិយោេវ័យ        

Cal Lutheran។  ខ្ញ ុំឈជឿថាតបេវ័ៃ្េីរេែៈបក្របស់ឈយើង េឺមៃិដុំឈែើ រការ ៃិងមៃិយេ់ៃវ័យសឈង្ខប “‘TEAM’—តេប់ៗ ោ្ទាុំង

អស់ោ្សុំឈរចបុំែងឈតចើៃ” (TEAM—Together Everyone Achieves More) ឈ�ើយ។  ធៃធាៃដធ៏ុំឈធងនៃតបឈទសរបស់ 

ឈយើង េឺកុំឈឡាោះតកមញុំ ៃិងសិសសាៃញសិស្ដដេតតរូវដតបាៃបឈតងៀៃ “មៃិដមៃអ្ីតតរូវេិតេូរឈទ ប៉ាញដៃ្ដេីរឈបៀបេិតេូរវញិ”។  ត្តិជុំឈៃឿ      

អាឈមរកិតបកបឈដ្យវចីឈកាសេ្យដ្្ងថាៈ “ខ្ញ ុំឈជឿក្ញងសហរដ្ឋអាឈមរកិ ជារដ្្ឋ ្បិាេរបស់តបជាជៃ ឈដ្យតបជាជៃ សុំរាបត់បជាជៃ; 

ដដេអុំណាចរបស់ឈេបាៃមកេីការ យេ់តេមដដេបាៃតេបត់េង ជាេទ្ិតបជាធិបឈតយ្យក្ញងអធិបឈតយ្យជាតិសាធារែរដ្ឋ នៃរដ្ឋ 

អធិបឈតយ្យជាឈតចើៃ; សហភាេដឥ៏ត ឈខ្ាោះមយួ ៃិងមៃិអាចបុំដបកបាៃៈ បាៃស្ាបនាឈៅឈេើឈោេការែ៍នៃឈសរភីាេ សមភាេ 

យញត្ដិធម ៌ៃិងមៃញស្ធម ៌សុំរាបអ់្កឈស្ហាជាតិអាឈមរកិដដេបាៃបូរជាជីវតិ ៃិងតទេ្យសម្ត្ដិរបស់ឈេ។  ឈដ្យសារឈហតញឈៃោះ ខ្ញ ុំឈជឿថា 

វាជាភារៈកិច្របស់ខ្ញ ុំ ចុំឈោោះតបឈទសរបស់ខ្ញ ុំ ឈដើម្តីសឡាញ់វា ោុំតទរដ្ឋធមមៃញញ្ញ របស់វា ឈោរេចបាបរ់បស់វា ៃិងឈដើម្ឈីោរេទងជ់ាតិ 

របស់វា ៃិងឈដើម្កីារោរវា តប្ុំងៃឹងសតតរូវ ទាុំងអស់។  ខ្ញ ុំសូមដ្្ងអុំែរេញែចុំឈោោះការេិចារណារបស់ឈលាកអ្ក។  ឈដើម្ឲី្យបាៃ 

ដឹងដ្មឈទៀត សូមឈមើេវញបឹនសតរ៍បស់ខ្ញ ុំឈៅៈ 2016krampeforsenate.com។ 

40581 Via Amapola

Murrieta, CA 92562

ទូរសវ័េ្ទ: (951) 600-0542

អញីដមេ: xptriumph@hotmail.com

www.2016krampeforsenate.com
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សំលែើ  50

វឈិសាធៃកមមឈៃោះ បាៃឈស្ើឈ�ើងឈដ្យ វឈិសាធៃកមមរដ្ឋធមមៃញញ្ញ តេឹទ្សភា (Senate 

Constitutional Amendment) 17 នៃ្្ុំ 2013–2014 សមវ័យធមមតា 

(ដុំឈណាោះតសាយជុំេូក 127, េក្ខៃ្ដិកៈនៃ្្ុំ 2014) សុំដដងការដកដតបរដ្ឋធមមៃញញ្ញ  

រដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា  ឈដ្យការដកដតបវេ្គដូចតឈៅ; ឈដ្យសារឈហតញឈៃោះ តបការដដេបាៃ 
ឈស្ើមាៃតសាបឈ់ហើយ តតរូវបាៃេញបឈចាេ បាៃផ្ដិតជាតបឈ្ទអក្រេូសឈចាេ ៃិង 

តបការ្មីដដេបាៃឈស្ើតតរូវបាៃដ្ម បាៃផ្ដិតជាតបឈ្ទអក្រឈផ្ដក  ឈដើម្បីង្ហា ញថា 

វាជា្មី។

វលិសាធនកមមោនលសនោើ ចំលោះវគ្គ 5 ថន៉តតា IV

វេ្គ 5 នៃមាតតា IV ឈនាោះបាៃដកដូចតឈៅ ឈដើម្អីាៃថាៈ 

វេ្គ 5។ (a) (1) វមិាៃអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិៃីមយួៗ តតរូវវៃិិចឆេវ័យេញែសម្ត្ដិ ៃិងការឈបាោះឈ្្ត 
នៃសមាជិករបស់ខ្ួៃ ៃិងឈដ្យការឈៅបញជា ីឈ ម្ ោះ ឈ្្តដដេបាៃបញូ្េឈៅក្ញងតេឹត្ដិ

 ការែ៍រាេ់ន្ងៃ េីរ-ភាេបី េីរ-ភាេប ី នៃសមាជិកភាេដដេមូេមតិោ្ ឈដើម្បីឈែ្ដ  
ញសមាជិក។

(2) (A) វមិាៃៃិមយួៗ អាចៃឹងេ្យរួសមាជកិបាៃ តាមញ្ញត្ដិ ឬដុំឈណាោះតសាយដដេ 

បាៃអៃញមវ័តយកតាមការឈៅបញជា ីឈ ម្ ោះឈ្្ត បាៃបញូ្េឈៅក្ញងតេឹត្ដិការែ៍

រាេ់ន្ងៃ េីរ-ភាេបី  នៃសមាជកិភាេដដេមូេមតិោ្។  ញ្ញត្ដិ ឬដុំឈណាោះតសាយ 

តតរូវមាៃការរកឈ�ើញ ៃិងការតបកាស ដដេបាៃដចងមូេដ្្ឋ ៃសុំរាបក់ារេ្យរួ។  ្្ឈីបើ
មាៃតបការឈផ្ងឈទៀតនៃរដ្ឋធមមៃញញ្ញ ឈៃោះកឈ៏ដ្យ េងដ់តវមិាៃអាចៃឹងចាតទ់ញកថាតបា

កដ់ខ ៃិងអត្តបឈយជៃរ៍បស់សមាជកិ តតរូវបាៃរបឹអូស សុំរាបដ់ផ្កទាុំងអស់ ឬខ្ោះៗ 

នៃរយៈឈេេការេ្យរួ  ឈដ្យតបតេឹត្ដតាមតបការនៃញ្ញត្ដិ ឬដុំឈណាោះតសាយ។

(B) សមាជកិដដេបាៃេ្យរួ បាៃអៃញឈលាមតាមោ្ឈៃោះ មៃិតតរូវឈតបើសិទ្ិ ឯកសិទ្ិ 

ភារៈកិច្ ឬអុំណាចនៃការយិេវ័យរបស់ោត ់ ឬឈតបើធៃធាៃអ្ីមយួ នៃអង្គៃីតិ
 

បញ្ញត្ដិ ឈៅក្ញងអុំ�ញងរយៈឈេេនៃការេ្យរួ មាៃតបសិទ្ិភាេឈ�ើយ។

(C) ការេ្យរួសមាជកិ បាៃអៃញឈលាមតាមោ្ឈៃោះ តតរូវឈៅមាៃតបសិទ្ិភាេដដដេ រហូត 

ដេ់កាេបរឈិចឆេទបាៃបញ្ជា កឈ់ៅក្ញងញ្ញត្ដិ ឬដុំឈណាោះតសាយ ឬឈបើមៃិបាៃបញ្ជា ក ់

កាេបរឈិចឆេទឈទ ឈនាោះកាេបរឈិចឆេទជាបនា្ទ បម់កនៃញ្ញត្ដិ ឬដុំឈណាោះតសាយ ដដេបញ្បក់ារ 

េ្យរួតតរូវបាៃអៃញមវ័តយកឈដ្យការឈៅបញជា ីឈ ម្ ោះឈ្្ត បាៃបញូ្េឈៅក្ញងតេឹត្ដិ
 ការែ៍រាេ់ន្ងៃ េីរ-ភាេបី នៃសមាជកិភាេដដេមូេមតិោ្។

(b) ោម ៃសមាជិកនៃអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិណាម្ាក ់ អាចៃឹងទទួេយកតបាកស់េញែ
 

ឈ�ើយ។  អង្គៃីតិបញ្ញត្ដិតតរូវអៃញមវ័តចបាប ់ដដេតបតិបត្ដិតាមអៃញជុំេូកឈៃោះ។

(c) អង្គៃីតិបញ្ញត្ដិតតរូវអៃញមវ័តចបាប ់ ដដេហាម ឬដ្កក់ុំរតិតឹងរញងឹេីការទទួេយក 

អុំឈណាយ ឈដ្យសមាជិកនៃអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ មកេីតប្េណាមយួ ឈបើការទទួេ 

យកអុំឈណាយ អាចៃឹងបឈងកើតៃូវការតបទាុំងផេតបឈយជៃ។៍

(d)  ោម ៃសមាជិកនៃអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិណាម្ាក ់ទទួេយកសុំែងតបាកអ់្ីឈដ្យឈចតនា 

សុំរាបក់ារបង្ហា ញមញខ ការយេ់តេមឈដើម្បីង្ហា ញមញខ ឬចាតវ់ធិាៃការអ្ីឈផ្ងឈទៀត 

ក្ញងនាមនៃមៃញស្ម្ាកឈ់ទៀត ឈៅមញខេែៈរដ្្ឋ ្បិាេរដ្ឋ ឬភ្ាកង់្រណាមយួ 

ឈ�ើយ។  ឈបើសមាជិកទទួេយកសុំែងតបាកអ់្ីឈដ្យឈចតនា សុំរាបក់ារបង្ហា ញ 

មញខ ការយេ់តេមឈដើម្បីង្ហា ញមញខ ឬចាតវ់ធិាៃការអ្ីឈផ្ងឈទៀត ក្ញងនាមនៃមៃញស្ 

ម្ាកឈ់ទៀត ឈៅមញខេែៈរដ្្ឋ ្បិាេរមូេដ្្ឋ ៃ ឬភ្ាកង់្រណាមយួឈនាោះ សុំរាប ់ 

រយៈឈេេមយួ្្ុំ បនា្ទ បេ់ីការទទួេយកសុំែងតបាក ់ សមាជិកឈនាោះមៃិអាចឈបាោះ 

ឈ្្ត ឬឈធ្ើ ឬមៃិអាចចូេរមួឈធ្ើ ឬប៉ាញៃប៉ាងក្ញងរឈបៀបណាមយួ ឈដើម្ឈីតបើតុំដែងផ្ូវការ 

របស់ោត ់ ឈដើម្មីាៃអាៃញភាេឈេើអុំេី ឬការសុំឈរចឈៅមញខអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ ឈតរៅេីអុំេី 

ឬការសុំឈរចជាបទ់ាកទ់ងៃឹងកតមងចបាប ់ ដដេបាៃឈរៀបរាបក់្ញងអៃញជុំេូក (c) នៃវេ្គ 

12 នៃមាតតាឈៃោះ ដដេោតម់ាៃឈចតនា ឬមាៃមូេឈហតញតតរូវដឹង ៃឹងមាៃឥទ្ិេេ 

ហិរញ្ញ វត្ញឈដ្យផ្្ទ េ់ ៃិងខ្ាុំងក្ា ឈៅឈេើមៃញស្ឈនាោះ ឈហើយៃឹងេញុំមាៃឥទ្ិេេឈៅឈេើ
សាធារែជៃទូឈៅ ឬដផ្កសុំខាៃ់ៗ នៃសាធារែៈ ក្ញងេក្ខែៈដដេតសឈដៀងោ្។  

ដូចបាៃឈតបើក្ញងអៃញជុំេូកឈៃោះ ោក្យ “សាធារែជៃទូឈៅ” រមួមាៃៃូវ ឧសសាហកមម 

ោែិជជាកមម ឬវជិាជា ជីវៈ។  ដតជាយ៉ា ងណាមញិ សមាជិកអាចៃឹងចូេតប�ូកក្ញងសកមម

ភាេដដេទាកទ់ងៃឹងេែៈ ឬភ្ាកង់្រ ដដេកុំរតិឈៅឈេើនាមរបស់ោត ់ដដេបង្ហា ញ

ក្ញងសមត្ភាេជាឈមធាវឈីៅមញខតញលាការណាមយួ ឬេែៈឧទ្រសុំែងតបាកឲ់្យកមមករ 

(Workers’ Compensation Appeals Board) ឬតបតេឹត្ដជាអ្កោុំោរ ឈដ្យោម ៃ 

សុំែងតបាក ់ ឬឈធ្ើការសាកសួរេវ័តម៌ាៃ ក្ញងនាមនៃមៃញស្ម្ាក ់ ឈៅមញខេែៈ 

ឬភ្ាកង់្រ។   អៃញជុំេូកឈៃោះ មៃិហាមោតអ់ុំឈេើអ្ីមយួនៃភាេជានដេូ ឬតករុមហ៊ញៃ 

ដដេសមាជិកេឺជាសមាជិកម្ាក ់ ឈបើសិៃ សមាជិកឈនាោះ មៃិដចកឈដ្យផ្្ទ េ់ ឬ 

មៃិឈដ្យផ្្ទ េ់ ឈៅក្ញងន្្ឈ្ួេ ដកការចុំណាយអ្ីមយួដដេសៃមតថ់ាជារបស់ន្្ 

ឈ្ួេឈនាោះ ដដេបណា្ដ េមកេីអុំេីឈនាោះ។

(e) អង្គៃីតិបញ្ញត្ដិតតរូវអៃញមវ័តចបាប ់ដដេហាមោតស់មាជិកនៃអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ ដដេ

អាែត្ដិការយិេវ័យរបស់ឈេ ចាបឈ់ផ្ដើមឈៅចុំ ឬបនា្ទ បេ់ីន្ងៃទី 3 ដខធ្ូ 1990 

ឈចញេីការបញ្ញ ោះបញូ្េ សុំរាបស់ុំែងតបាក ់ ដូចបាៃតេបត់េងឈដ្យ តកឹត្យ 

ដកទុំរងៃ់ឈយបាយ (Political Reform Act) នៃ្្ុំ 1974 ឈៅមញខអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ 

ចុំៃួៃ 12 ដខបនា្ទ បច់ាកឈចញេីការយិេវ័យ។

(f) អង្គៃីតិបញ្ញត្ដិតតរូវអៃញមវ័តចបាប់្ មី ៃិងេតងឹងការតបតិបត្ដិចបាបដ់ដេមាៃតសាប ់
 ហាមោតស់មាជិកនៃអង្គៃីតិបញ្ញត្ដិ េីការចូេតប�ូកក្ញងសកមមភាេ ឬការ 

មាៃចុំែង ់ ដដេតបទាុំងជាមយួការលាចាកភារៈកិច្ ៃិងការទទួេខញសតតរូវ 

របស់ឈេដត៏តឹមតតរូវ។  ដតជាយ៉ា ងណាមញិ តបជាជៃរកសាអុំណាចរបស់ឈេ ឈដើម្ ី

តបតិបត្ដិតាមការតតមរូវឈៃោះ ឈដ្យអៃញឈលាមតាមមាតតា II។
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ជំនួយសំរាបអ់នោកលោះល ន្ោ ្រខដេពិការ
ចបាបរ់ដ្ឋ ៃិងរដ្ឋបាេសហេវ័ៃ្ តតមរូវឲ្យកដៃ្ងឈបាោះឈ្្ត មាៃេទ្ភាេឈចញចូេសុំរាបអ់្កឈបាោះឈ្្តដដេេិការ។  មនៃ្ដីឈបាោះឈ្្តឈខាៃធី 
តតរួតេិៃិត្យទីកដៃ្ងៃិមយួៗ ៃិងជាញឹកញប ់កឈ៏ធ្ើការដកសុំរេួជាបឈណា្ដ ោះអាសៃ្ សុំរាបន់្ងៃឈបាោះឈ្្ត។  បញេ្គេតេប់ៗ របូ ដដេឈធ្ើការឈៅកដៃ្ង 
ឈបាោះឈ្្ត បាៃហ្ឹកហ្ឺៃចបាបក់ារឈបាោះឈ្្ត ៃិងសិទ្ិរបស់អ្កឈបាោះឈ្្ត រមួទាុំងឈសចក្ដីតតរូវការ ឈដើម្ឈីធ្ើការដកសុំរេួសមឈហតញផេៃូវតកឹត្យតកម 
ៃិងទុំរងក់ារ ឈដើម្អីោះអាងដេ់េទ្ភាេឈចញចូេឈសមើៗោ្។

ចបាបរ់ដ្ឋ ៃិងរដ្ឋបាេសហេវ័ៃ្ តតមរូវថាអ្កឈបាោះឈ្្តទាុំងអស់ អាចឈបាោះឈ្្តរបស់ឈេ ជាសុំង្ត ់ៃិងឈដ្យឯករាជ្យ។  កដៃ្ងឈបាោះឈ្្តៃិមយួៗ 
យ៉ា ងឈហាចបុំផញតតតរូវដតមាៃមា៉ា សញីៃឈបាោះឈ្្តមយួ ដដេអៃញញ្្ញ តឲ្យអ្កឈបាោះឈ្្តទាុំងអស់ រមួទាុំងជៃេិការដ្្ក ឬអៃដ់្្ក ឈដើម្ឈីបាោះឈ្្តឈដ្យ 
ោម ៃជុំៃួយ។  មា៉ា សញីៃឈបាោះឈ្្ត អៃញញ្្ញ តឲ្យអ្កឈបាោះឈ្្តបញ្ផា កជ់ុំឈរ ើសរបស់ឈេ ឈហើយឈបើសិៃមាៃខញសអ្ី វាអៃញញ្្ញ តឲ្យអ្កឈបាោះឈ្្តដកជុំឈរ ើស 
ទាុំងឈនាោះ មញៃៃឹងបញផាូ ៃសៃ្ឹកឈ្្តរបស់ឈេ។

ខែកលមើេគំរលូសនលែរឹកល ន្ោ ្ររបស់អនោក
កូៃឈសៀវឈៅេុំរសូៃ្ឹកឈ្្តឈខាៃធីរបស់អ្ក ៃឹងៈ

• ឈរៀបរាបេ់ីរឈបៀបជៃដដេេិការអាចឈបាោះឈ្្តជាសុំង្ត ់ៃិងឈដ្យឯករាជ្យ

• តាុំងសញ្្ញ រឈទោះឈរៅអី ឈបើកដៃ្ងឈបាោះឈ្្តរបស់អ្ក មាៃេទ្ភាេឈចញចូេសុំរាបអ់្កឈបាោះឈ្្តដដេេិការ

លៅឯកខនលែងលោះល ន្ោ ្រ
ឈបើអ្កតតរូវការជួយ�េូសសៃ្ឹកឈ្្តរបស់អ្ក អ្កអាចៃឹងឈតជើសឈរ ើសមៃញស្ដេ់ឈៅេីរនាក ់សុំរាបឲ់្យជួយ�អ្ក។  មៃញស្ឈៃោះមៃិអាចជាៈ

• ៃិឈយជករបស់អ្ក ឬជៃណាម្ាកដ់ដេឈធ្ើការឲ្យៃិឈយជករបស់អ្កឈ�ើយ។

• អ្កដឹកនាុំសហជីេការង្ររបស់អ្ក ឬជៃណាម្ាកដ់ដេឈធ្ើការឲ្យសហជីេការង្ររបស់អ្កឈ�ើយ។ 

ការឈបាោះឈ្្តតាមចិឈញ្ើម្្េ់ អៃញញ្្ញ តឲ្យអ្កចតរ្យៃ្ដយ៉ា ងជិតបុំផញត ឈៅៃឹងកដៃ្ងឈបាោះឈ្្តរបស់អ្ក។  មនៃ្ដីឈបាោះឈ្្តៃឹងនាុំឲ្យអ្ក
ចញោះហត្ឈេខាបញជា ីឈ ម្ ោះ សៃ្ឹកឈ្្ត ៃិងសុំភារៈឈបាោះឈ្្តអ្ីមយួឈផ្ងឈទៀត ដដេអ្កអាចៃឹងតតរូវការ ឈទាោះឈបើតាមេិតអ្កឈៅៃឹងចិឈញ្ើម 
្្េ់ ឬឈៅក្ញងរ្យៃ្ដ។

សូមទាកទ់ងការយិេវ័យឈបាោះឈ្្តឈខាៃធីរបស់អ្ក ដតកងឈលាឈបើមាៃការឈបាោះឈ្្តតាមចិឈញ្ើម្្េ់ ឈៅឯកដៃ្ងឈបាោះឈ្្តរបស់អ្ក។

ព្័រ៌៉ នខែនាអំនោកលោះល ន្ោ ្ររដ្ឋ ទេ់នរឹង 
កលូនលសៀវលៅគំរលូសនលែរឹកល ន្ោ ្រលខានធី
ឋាៃៈជាអ្កឈបាោះឈ្្តបាៃចញោះឈ ម្ ោះ អ្កៃឹងទទួេធៃធាៃេវ័តម៌ាៃេីរ ដបប តាមនតបសែីយៈ៍

ព្័រ៌៉ នខែនាអំនោកលោះល ន្ោ ្ររដ្ឋ (ការខែនាលំនះ)
៉នេវ័តម៌ាៃ អុំេីឈបក្ខជៃរដ្ឋបាេសហេវ័ៃ្ ៃិងសុំឈែើ              
ទូទាុំងរដ្ឋ។

ព្័រ៌៉ នលបក្ខជនីៈ
តបធានាធិបតី (តាមអញិៃទវ័រែិតឈៅ 
www.voterguide.sos.ca.gov)

តេឹទ្សភាសហរដ្ឋអាឈមរកិ

សំលែើ របស់រដ្ឋីៈ
សុំឈែើ  50

កលូនលសៀវលៅគំរលូសនលែរឹកល ន្ោ ្រលខានធីរបស់អនោក

៉នេុំរសូៃ្ឹកឈ្្តរបស់អ្ក ៃិងេវ័តម៌ាៃអុំេីឈបក្ខជៃតាមមូេដ្្ឋ ៃ 
វធិាៃការសៃ្ឹកឈ្្ត ៃិងទីកដៃ្ងនៃកដៃ្ងឈបាោះឈ្្តរបស់អ្ក។

ព្័រ៌៉ នលបក្ខជនីៈ
តុំណាងរានស្ដសហរដ្ឋអាឈមរកិក្ញងសភា
តេឹទ្សភារដ្ឋ
សមាជិករដ្ឋសភា
ការយិេវ័យតាមមូេដ្្ឋ ៃឈផ្ងឈទៀត

វធិានការសនលែរឹកល ន្ោ ្រតាមមលូេោ្ឋ នីៈ
ខញសៗោ្តាមឈខាៃធី
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ការលោះល ន្ោ ្របលណ្ាះអាសននោ
ឈបើសិៃឈ ម្ ោះរបស់អ្ក េញុំមាៃឈៅក្ញងបញជា ីឈ ម្ ោះអ្កឈបាោះឈ្្ត ឈៅឯកដៃ្ងឈបាោះឈ្្តរបស់អ្កឈទ កអ៏្កមាៃសិទ្ិឈដើម្ឈីបាោះឈ្្ត 
ៃូវសៃ្ឹកឈ្្តបឈណា្ដ ោះអាសៃ្ដដរ។

ល្រើសនលែរឹកល ន្ោ ្របលណ្ាះអាសននោ ជាអ្ី?
សៃ្ឹកឈ្្តបឈណា្ដ ោះអាសៃ្ េឺជាសៃ្ឹកឈ្្តធមមតា ដដេបាៃដ្កក់្ញងឈតសាមសុំបញតតេិឈសស មញៃៃឹងតតរូវបាៃដ្កឈ់ៅក្ញងហិបឈ្្ត។

ល្រើអនោកណាអាចលោះ សនលែរឹកល ន្ោ ្របលណ្ាះអាសននោោន?
សៃ្ឹកឈ្្តបឈណា្ដ ោះអាសៃ្ េឺជាសៃ្ឹកឈ្្តឈបាោះឈដ្យអ្កឈបាោះឈ្្តដដេៈ

• បាៃឈជឿថាឈេបាៃចញោះឈ ម្ ោះឈបាោះឈ្្ត ឈទាោះឈបើឈ ម្ ោះរបស់ឈេេញុំមាៃឈៅឈេើបញជា ីចញោះឈ ម្ ោះអ្កឈបាោះឈ្្តជាផ្ូវការ 
ឈៅឯកដៃ្ងឈបាោះឈ្្ត។

• ឈបាោះឈ្្តតាមនតបសែីយ ៍ប៉ាញដៃ្ដមៃិបាៃទទួេសៃ្ឹកឈ្្តរបស់ឈេ ឬេញុំមាៃសៃ្ឹកឈ្្តរបស់ឈេមកជាបខ់្ួៃឈេ 
ឈហើយដបរជាចងឈ់បាោះឈ្្ត ឈៅឯកដៃ្ងឈបាោះឈ្្ត។

ល្រើ៉នអ្ីលកើ្រលឡើង បនាទា បពី់អនោកលោះសនលែរឹកល ន្ោ ្របលណ្ាះអាសននោ?
សៃ្ឹកឈ្្តបឈណា្ដ ោះអាសៃ្ ៃឹងបាៃរាបប់នា្ទ បេ់ីមនៃ្ដីឈបាោះឈ្្តបាៃបញ្ជា ក ់ថាអ្កបាៃចញោះឈ ម្ ោះឈបាោះឈ្្តឈៅក្ញងឈខាៃធីឈនាោះ 
ឈហើយអ្កមៃិទាៃ ់បាៃឈបាោះឈ្្ត ក្ញងការឈបាោះឈ្្តឈនាោះឈៅឈ�ើយឈទ។

អ្កអាចៃឹងឈបាោះសៃ្ឹកឈ្្តបឈណា្ដ ោះអាសៃ្ ឈៅឯកដៃ្ងឈបាោះឈ្្តណាមយួ ឈៅក្ញងឈខាៃធីដដេអ្កបាៃចញោះឈ ម្ ោះឈបាោះឈ្្ត 
ដតជាយ៉ា ងណាមញិ ដរាបដតការឈបាោះឈ្្តជុំទាស់ថាអ្កមាៃសិទ្ិឈដើម្ឈីបាោះឈ្្ត សុំរាបៃ់ឹងបាៃរាប។់

ល្រើអនោកអាចខែកលមើេស្ានភាព ថនសនលែរឹកល ន្ោ ្របលណ្ាះអាសននោរបស់អនោក 
លោយដលូចលម្ច?
អ្កឈបាោះឈ្្តតេប់ៗ របូ ដដេបាៃឈបាោះសៃ្ឹកឈ្្តបឈណា្ដ ោះអាសៃ្ សញទ្ដតមាៃសិទ្ិសាកសួរឲ្យដឹង េីមនៃ្ដីឈបាោះឈ្្តឈខាៃធីរបស់ឈេ 
ឈបើសិៃឈេមៃិបាៃរាបស់ៃ្ឹកឈ្្ត ឈហើយឈបើមៃិបាៃរាបឈ់ទ ឈតើមូេឈហតញអ្ីមៃិបាៃរាបវ់ា។

 ឈមើេ http://www.sos.ca.gov/elections/ballot-status សុំរាបប់ញជា ីឈ ម្ ោះឈខាៃធី ឈដើម្ទីាកទ់ង ៃិងេវ័តម៌ាៃស្ដីេីរឈបៀប 
ដ្កឈមើេស្ាៃភាេ នៃសៃ្ឹកឈ្្តបឈណា្ដ ោះអាសៃ្របស់អ្ក។

ព្័រ៌៉ នថ្ងៃលោះល ន្ោ ្រ
កខនលែងលោះល ន្ោ ្រ លបើកពីល ៉៉ា ង 7:00 តពរឹក ដេ់ 8:00 យប ់លៅថ្ងៃអងា្គ រ ទី 7 ខែមិ្ ុនា។   លបើអនោកឈរកនោុងជួរមុនល ៉៉ា ង 8:00 យប ់
អនោកលៅខ្រអាច លោះល ន្ោ ្រោន។

មឈធយោបាយ 4 យ៉ា ង ឈដើម្រីកកដៃ្ងឈបាោះឈ្្តរបស់អ្កៈ 

   ដ្កឈមើេតកបខាងឈតកាយនៃកូៃឈសៀវឈៅេុំរសូៃ្ឹកឈ្្ត ដដេមនៃ្ដីឈបាោះឈ្្តឈខាៃធីរបស់អ្ក បាៃឈផ្ើឈៅឲ្យអ្ក។

✆ ឈៅឈេខ (888) 345-4917

 តាមអញិៃទវ័រែិតឈៅ www.sos.ca.gov/elections/polling-place

   វាយោក្យ Vote ឈៅឈេខ GOVOTE (468683)
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ការយិាល័យបោះប ន្ោ តបោនធី
Alameda County
(510) 272-6973
www.acgov.org/rov

Alpine County
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov

Amador County
(209) 223-6465
www.co.amador.ca.us/government/elections

Butte County
(530) 538-7761 ឬ 
(800) 894-7761 (ឋតិក្ញងឈខាៃធី Butte)
http://buttevotes.net

Calaveras County
(209) 754-6376 ឬ (209) 754-6375
www.elections.calaverasgov.us/
elections.aspx

Colusa County
(530) 458-0500 ឬ (877) 458-0501
www.countyofcolusa.org/elections

Contra Costa County
(925) 335-7800
www.cocovote.us

Del Norte County
(707) 464-7216 ឬ (707) 465-0383
www.co.del-norte.ca.us

El Dorado County
(530) 621-7480 ឬ (800) 730-4322
www.edcgov.us/elections

Fresno County
(559) 600-8683
www.co.fresno.ca.us/elections

Glenn County
(530) 934-6414
www.countyofglenn.net/elections

Humboldt County
(707) 445-7481
humboldtgov.org/elections

Imperial County
(442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us

Inyo County
(760) 878-0224
elections.inyocounty.us

Kern County
(661) 868-3590
www.co.kern.ca.us/elections

Kings County
(559) 852-4890
www.countyofkings.com

Lake County
(707) 263-2372
www.co.lake.ca.us/government/directory/
rov.htm

Lassen County
(530) 251-8217 ឬ (530) 251-8352
http://www.lassencounty.org

Los Angeles County
(800) 815-2666 ជុំឈរ ើស 2 ឬ  
(562) 466-1323
www.lavote.net

San Luis Obispo County
(805) 781-5228 ឬ (805) 781-5080
www.slovote.com

San Mateo County
(650) 312-5222
www.shapethefuture.org

Santa Barbara County
(805) 568-2200 ឬ (800) 722-8683
www.sbcvote.com

Santa Clara County
(408) 299-8683 ឬ (866) 430-8683
www.sccvote.org

Santa Cruz County
(831) 454-2060
www.votescount.com

Shasta County
(530) 225-5730
www.co.shasta.ca.us

Sierra County
(530) 289-3295
www.sierracounty.ca.gov

Siskiyou County
(530) 842-8084
www.sisqvotes.org

Solano County
(707) 784-6675
www.solanocounty.com/elections

Sonoma County
(707) 565-6800 ឬ (800) 750-VOTE
vote.sonoma-county.org

Stanislaus County
(209) 525-5200 ឬ (209) 525-5201
www.stanvote.com

Sutter County
(530) 822-7122 ឬ (530) 713-3226
www.suttercounty.org/elections

Tehama County
(530) 527-8190
www.co.tehama.ca.us

Trinity County
(530) 623-1220
www.trinitycounty.org

Tulare County
(559) 624-7300
http://www.tularecounty.ca.gov/
registrarofvoters/

Tuolumne County
(209) 533-5570
www.co.tuolumne.ca.us/elections

Ventura County
(805) 654-2664
venturavote.org

Yolo County
(530) 666-8133 ឬ (800) 649-9943
www.yoloelections.org

Yuba County
(530) 749-7855
www.yubaelections.org

Madera County
(559) 675-7720
www.madera-county.com

Marin County
(415) 473-6456
www.marinvotes.org

Mariposa County
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org

Mendocino County
(707) 234-6819
www.co.mendocino.ca.us/acr/elections

Merced County
(209) 385-7541 ឬ (800) 561-0619
www.mercedelections.org

Modoc County
(530) 233-6205
www.co.modoc.ca.us

Mono County
(760) 932-5537 ឬ (760) 932-5530
www.monocounty.ca.gov/elections

Monterey County
(831) 796-1499 ឬ (866) 887-9274
www.montereycountyelections.us/

Napa County
(707) 253-4321 ឬ (707) 253-4374
www.countyofnapa.org

Nevada County
(530) 265-7115
www.mynevadacounty.com/nc/elections/
Pages/Home.aspx

Orange County
(714) 567-7600
www.ocvote.com

Placer County
(530) 886-5650
www.placerelections.com

Plumas County
(530) 283-6256 ឬ (844) 676-8683
www.countyofplumas.com

Riverside County
(951) 486-7200 ឬ (800) 773-8683
www.voteinfo.net

Sacramento County
(916) 875-6451 ឬ (800) 762-8019
www.elections.saccounty.net

San Benito County
(831) 636-4016 ឬ (831) 636-4017
www.sbcvote.us

San Bernardino County
(909) 387-8300 ឬ (800) 881-8683
www.sbcountyelections.com

San Diego County
(858) 565-5800
www.sdvote.com

San Francisco County
(415) 554-4375
www.sfelections.org

San Joaquin County
(209) 468-2890
www.sjcrov.org
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ព្័រ៌៉ នខែនាអំនោកលោះល ន្ោ ្រ អំពីសំលឡង 
និងអកសេរពុម្ពធំៗ
ការដែនាុំឈៃោះមាៃឈដ្យឥតអស់ន្្ ជាភាសា អងឈ់េ្ស, ចិៃ, ហញិៃឌី, ជប៉ាញៃ, ដខមរ, កូឈរ ៉ា, ឈអសបា៉ាញ៉ាញ េ, តាហាក �ញក, ន្, ៃិងឈវៀតណាម។ 

ឈដើម្ឈីស្ើសញុំៈ

✆ ទូរសវ័េ្ទឈៅឈេខេិឈសសអ្កឈបាោះឈ្្ត របស់រដ្ឋឈេខាធិការ តាមឈេខឥតឈចញន្ ្(888) 345-4917

 ឈមើេ www.sos.ca.gov

 ទាញយកសុំឈ�ងជាកុំដែ MP3 ឈៅ www.voterguide.sos.ca.gov/km/audio

ការចុះល ម្ ះអនោកលោះល ន្ោ ្រ
ឈបើអ្កបាៃចញោះឈ ម្ ោះឈបាោះឈ្្តរចួឈហើយ អ្កមៃិបាចច់ញោះឈ ម្ ោះឈទៀតឈទ េុះតតាខ្រ  អ្កដូរឈ ម្ ោះ អាសយដ្្ឋ ៃផ្ទោះ អាសយដ្្ឋ ៃឈផ្ើសុំបញតត 
របស់អ្ក ឬឈបើអ្កចងដូ់រ ឬឈតជើសឈរ ើស េែៈបក្ៃិឈយបាយមយួ។

អ្កអាចចញោះឈ ម្ ោះឈបាោះឈ្្ត តាមអញិៃទវ័រែិតឈៅ RegisterToVote.ca.gov។  ឬទូរសវ័េ្ទឈៅឈេខេិឈសសអ្កឈបាោះឈ្្ត របស់ 
រដ្ឋឈេខាធិការ តាមឈេខឥតឈចញន្្ (888) 345-4917 ឈដើម្ឲី្យឈេឈផ្ើតកដ្សបុំឈេញឈៅឲ្យអ្ក។

តកដ្សបុំឈេញចញោះឈ ម្ ោះអ្កឈបាោះឈ្្ត អាចរកឈ�ើញឈៅតាមការយិេវ័យនតបសែីយ ៍បណាណ េវ័យភាេឈតចើៃ ទាុំងឈៅតាមការយិេវ័យ 
រដ្្ឋ ្បិាេទីតករុង ៃិងឈខាៃធី ឈៅតាមការយិេវ័យឈបាោះឈ្្តឈខាៃធី ៃិងឈៅតាមការយិេវ័យរបស់រដ្ឋឈេខាធិការ រដ្ឋកាេីហ្វ័រៃីញ៉ា ។ 

ព្័រ៌៉ នភាពឯកជន ការចុះល ម្ ះអនោកលោះល ន្ោ ្រ 
កមមវធិ ីSafe at Home ការចុះល ម្ ះអនោកលោះល ន្ោ ្រជាសំងា្រ ់(Safe at Home Confidential Voter Registration Program):  អ្ក
ឈបាោះឈ្្តខ្ោះកុំេញងដតតបឈមមញខៃឹងស្ាៃការែ៍នៃ ការេុំរាមកុំដហងជីវតិ (ដូចជា អុំឈេើហិងសាក្ញង តេរួសារ, ការឈប្ចាបជ់ៃរងឈតោោះ)  
អាចៃឹងមាៃសិទ្ិទទួេស្ាៃភាេ អ្កឈបាោះឈ្្តជាសុំង្ត។់  សុំរាបេ់វ័តម៌ាៃបដៃ្ម សូមទាកទ់ងកមមវធិី Safe at Home 

របស់រដ្ឋឈេខាធិការ តាមឈេខឥតឈចញន្ ្(877) 322-5227 ឬឈមើេ http://www.sos.ca.gov/registries/safe-home។

ព្័រ៌៉ នភាពឯកជនអនោកលោះល ន្ោ ្រ:  េវ័តម៌ាៃឈៅឈេើេិខិតសច្ា ការចញោះឈ ម្ ោះអ្កឈបាោះឈ្្តរបស់អ្ក ៃឹងបាៃឈតបើឈដ្យ មនៃ្ដីឈបាោះឈ្្ត  
ឈដើម្ឈីផ្ើេវ័តម៌ាៃជាផ្ូវការឈៅឲ្យអ្ក ស្ដីេីវធិីការឈបាោះឈ្្ត ដូចជាទីកដៃ្ងនៃកដៃ្ងឈបាោះឈ្្តរបស់អ្ក តេមទាុំងឈរឿងរា៉ា វនានា ៃិងឈបក្ខជៃ 
ដដេៃឹងមាៃឈ ម្ ោះឈៅឈេើសៃ្ឹកឈ្្ត។  ការឈតបើតបាស់ជាោែិជជាកមម ៃូវេវ័តម៌ាៃការចញោះឈ ម្ ោះអ្កឈបាោះឈ្្ត តតរូវបាៃហាមផ្្ដ ច់
ឈដ្យចបាប ់ៃិងជាបទឈេមើសជាមជ្ឈមិ។  េវ័តម៌ាៃអ្កឈបាោះឈ្្ត អាចៃឹងបាៃផ្ដេ់ឈៅឲ្យឈបក្ខជៃ សុំរាបឈ់ោេបុំែងនៃការយិេវ័យ 
េែៈកមាម ធិការវធិាៃការសៃ្ឹកឈ្្ត ឬមៃញស្ឈផ្ងៗឈទៀត សុំរាបក់ារឈបាោះឈ្្ត ខាងការសិកសា ខាងសារេវ័តម៌ាៃ ៃឈយបាយ ឬ
រដ្្ឋ ្បិាេ ដូចបាៃសុំឈរចឈដ្យរដ្ឋឈេខាធិការ។   សុំបញតតឈបើកបររ្យៃ្ដ ៃិងឈេខសូសយោ៉ាេ់សិេ្យរួទិី ឬហត្ឈេខារបស់អ្ក ដូច 
បាៃបង្ហា ញឈៅឈេើបវ័ែណ ការចញោះឈ ម្ ោះ របស់អ្ក មៃិអាចបាៃបឈញ្ញសុំរាបឈ់ោេបុំែងទាុំងឈៃោះ បាៃឈ�ើយ។  ឈបើអ្កមាៃសុំែួរ 
អ្ីអុំេីការឈតបើតបាស់ ៃូវេវ័តម៌ាៃអ្កឈបាោះឈ្្ត ឬចងរ់ាយការែ៍ឈសចក្ដីសង្ វ័យេីការឈតបើតបាស់ខញស្្គង ៃូវេវ័តម៌ាៃដបបទាុំងឈនាោះ 
សូមទាកទ់ងឈេខេិឈសស អ្កឈបាោះឈ្្តរបស់រដ្ឋឈេខាធិការ តាមឈេខ (888) 345-4917។ 
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ថ្ងៃទី 9 ខែឧសភា 2016 

ន្ងៃដុំបូងឈដើម្ឈីបាោះឈ្្ត-តាម-សុំបញតត។

ថ្ងៃទី 23 ខែឧសភា 2016 

ន្ងៃចញងឈតកាយ ឈដើម្ចីញោះឈ ម្ ោះឈបាោះឈ្្ត។ 

ថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា 2016 

ន្ងៃចញងឈតកាយ ដដេមនៃ្ដីឈបាោះឈ្្តឈខាៃធី 
ៃឹងទទួេយកោក្យសញុំរបស់អ្កឈបាោះឈ្្ត 
ណាម្ាក ់សុំរាបស់ៃ្ឹកឈ្្ត ឈបាោះឈ្្ត-
តាម-សុំបញតត។ 

ថ្ងៃទី 7 ខែមិ្ ុនា 2016 

ថ្ងៃលោះល ន្ោ ្រ! 

ត្ររូវនរឹកចាលំៅលោះល ន្ោ ្រ! 
កដៃ្ងឈបាោះឈ្្ត ឈបើកេីឈមា៉ា ង 7:00 តេឹក ដេ់ 8:00 យប ់ឈៅន្ងៃឈបាោះឈ្្ត! 

ខែឧសភា 
 អា ច អ េ តេ សញ ស

 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 31

ខែមិ្ ុនា
 អា ច អ េ តេ សញ ស

    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

កាេបរលិចឆេទ ត្ររូវនរឹកចា!ំ 
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ព្័រ៌៉ នខែនាអំនោកលោះល ន្ោ ្រ ជាផលែលូវការ

ថ្ងៃអងា្គ រ ទី 7 ខែមិ្ ុនា 2016

តតរូវៃឹកចាុំឈៅឈបាោះឈ្្ត!
កដៃ្ងឈបាោះឈ្្ត ឈបើកេីឈមា៉ា ង 7:00 តេឹក ដេ់  

8:00 យប។់
ថ្ងៃទី 9 ខែឧសភា 

ន្ងៃដុំបូងឈដើម្ឈីបាោះឈ្្ត-តាម-សុំបញតត។

ថ្ងៃទី 23 ខែឧសភា 
ន្ងៃចញងឈតកាយ ឈដើម្ចីញោះឈ ម្ ោះឈបាោះឈ្្ត។

ថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា 
ន្ងៃចញងឈតកាយ ដដេមនៃ្ដីឈបាោះឈ្្តឈខាៃធី ៃឹងទទួេយកោក្យ 
សញុំរបស់អ្កឈបាោះឈ្្តណាម្ាក ់សុំរាបស់ៃ្ឹកឈ្្ត ឈបាោះឈ្្ត-

តាម-សុំបញតត។

សំរាបសំ់លៅបខន្មថនព្័រ៌៉ នខែនាអំនោកលោះល ន្ោ ្រ 
ជាភាសាណាមយួលៅខាងលតកាម សលូមទលូរស័ពទាលៅីៈ

English: (800) 345-VOTE (8683) 
TDD: (800) 833-8683 
Español/Spanish: (800) 232-VOTA (8682) 

中文 /Chinese: (800) 339-2857 
/Hindi: (888) 345-2692 

/Japanese: (800) 339-2865 
/Khmer: (888) 345-4917 

/Korean: (866) 575-1558 
Tagalog: (800) 339-2957 

/Thai: (855) 345-3933 
/Vietnamese: (800) 339-8163

វាយោក្ Vote លៅលេែ GOVOTE (468683) ឈដើម្រីកអាសយដ្្ឋ ៃនៃកដៃ្ងឈបាោះឈ្្តរបស់អ្ក។

ក្ញងការខុំតបឹងដតបងកាតប់ៃ្យតនម្នៃការឈបាោះឈ្្ត អង្គៃីតិបញ្ញត្ដិរដ្ឋ បាៃអៃញញ្្ញ តឲ្យរដ្ឋ ៃិងឈខាៃធី ឈផ្ើការដែនាុំដតមយួកបាេ 
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