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រប�ៀ�បោះប្នោត
អ្នកមានជប្រើសពីរបៅបពលបោះប្នោត។ អ្នកអាចបោះប្នោតបោយផ្ោល់បៅកននលែងបោះប្នោតរួយបៅក្ននុងបោនធី 
រ�ស់អ្នកឬ អ្នកអាចបោះប្នោតបោយប្ញើតារសំ�ុ្ត។

អ្នករិន ចាំ ោច់ ្តរូវ នត បោះ ប្នោត រាល់ ការ ្�កួត ្�នជង បៅ ក្ននុង សនលែលឹក ប្នោត រ�ស់ អ្នក បេ ។ សនលែលឹកប្នោត រ�ស់ អ្នក នលឹង 
្តរូវ រា�់ រាល់ ការ ្�កួត ្�នជង នែល អ្នកបោះ ប្នោត ។

បែើរោបី ចង់ ្រា� ព័ត៌ មាន នែរ បេៀត អំពី សិេិ្ធ បោះ ប្នោត រ�ស់ អ្នក សូរ អាន េំព័រ 47 នន បសចក្ី នែនាំបនះ ។

បោះ ប្នោត តារការិយាល័យ  បោះ ប្នោតបៅ នែងៃ បោះ ប្នោត

ការិយា ល័យ  បោះ  ប្នោត ប�ើក ទ្ោរ បធវើ ការ ពី បមា៉ោង 7:00 ្ពលឹក ែល់បមា៉ោង 8:00 ល្ោច បៅ នែងៃ បោះ ប្នោត ។ បោន ធី ខលែះៗ អនុញ្ោត ឲោយ 
បោះ ប្នោតរុន  បៅតារ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោតរួយ ចំនួន  នា រុន នែងៃ បោះ ប្នោត ។

បៅ បពល អ្នក អប្ជើញ រក ែល់ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត  �ុគ្គលិក បធវើការ តារ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត  នលឹង សួរ ប្មោះ អ្នក ប�ើយ 
ពិនិតោយ ប្ទៀង ផ្ោត់រារួយ �្ជីចុះ ប្មោះអ្នក  បោះ ប្នោតតារការិយាល័យ បោះ ប្នោត បនាះ ។ ប្កាយពី អ្នក ចុះ �ត្ថ បលោ ្តង់ កននលែង 
�នា្ោ�់ ពី ប្មោះ អ្នកបៅ ក្ននុង �្ជី  �ុគ្គលិក បធវើការ  បៅការិយាល័យ បោះ ប្នោតនលឹង ្ ្ល់ ជូន អ្នក នូវ សនលែលឹក ប្នោតរួយ សនលែលឹក  បលខកូែ 
ពិបសស  ឬកាតបរេរេូរីកុំ ពោយូេ័រ អា្ស័យ បលើ ្�ព័ន្ធ បោះ ប្នោត នែល បគ ប្�ើ បៅ ក្ននុង បោន ធី ។   អប្ជើញ បៅ តូ� បោះ ប្នោតឯកជន 
ប�ើយ ចា�់ ប្្ើរ បោះ ប្នោត ។

�ុគ្គលិក បធវើការបៅ តារ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត  បៅ េី បនាះ គឺ បែើរោបី ជួយ អ្នក បោះ ប្នោត រា រួយ នូវែំបែើរ ការ បោះ ប្នោត ។ ប�ើ សិន 
រា អ្នក រិន សូវយល់ពី រប�ៀ� បោះ ប្នោត  សួរ �ុគ្គលិក បធវើ ការ បៅការិយា ល័យ បោះ ប្នោត ឲោយ បគ ជួយ នែនាំ ពី រប�ៀ� ប្�ើ ្� ព័ន្ធ បោះ 
ប្នោត  ។ ប�ើ សិន រា អ្នក គូស សនលែលឹក ប្នោត ខុស សួរ �ុគ្គលិក បធវើ ការ បៅ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត ឲោយ បគ ជួយ នែនាំ ពី រប�ៀ�នក តំរូវ 
សនលែលឹក ប្នោត ខុស បនាះ ។ ប�ើ សិន រា អ្នក ្តរូវ ការ  អ្នក អាច សួរ បគ អំពី សនលែលឹក ប្នោត ែ្ី រួយ បេៀត ប�ើយ គូស បោះ រា ែ្ី ប�ើង វិញ ។

ចោបា�់ រែ្ឋ និង ចោបា�់ ស�ព័ន្ធ តំរូវឲោយ អ្នក បោះ ប្នោត ្គ�់ រូ�មាន លេ្ធភាព បោះ ប្នោត បោយ ឯក ជន  ប�ើយ បោយ ឯក រាជោយ  ។ ្�ព័ន្ធ 
បោះ ប្នោត ខលែះ ្តរូវ ោន បរៀ� ចំ ប�ើង រា ពិបសស សំរា�់ ជួយ អ្នក បោះ ប្នោត នែល មាន ពិការ ភាព ។ ការិយាល័យ បោះ ប្នោត និរួយៗ 
តំរូវ ឲោយ មានមា៉ោសុីន បោះ ប្នោត រួយយា៉ោង តិច  នែល អនុញ្ោត ឲោយ អ្នក បោះ ប្នោត រួរ ទំង អ្នក  បោះ ប្នោត ពិការ ន្្នក ឬ មាន �ញ្ោ បរើល 
រិន ប�ើញ ឲោយ បោះ ប្នោត ោន បោយ រិន ចាំោច់ មាន ជំនួយ ប�ើយ ។  មា៉ោ សុីន បោះ ប្នោត ក៏ អាច្តរូវ នត អនុញ្ោត ឲោយ អ្នក ប្ទៀង 
ផ្ោត់ជំបរីស រ�ស់ អ្នក  ប�ើយ ប�ើ សិន រា មាន កំ�ុស មា៉ោ សុីន បនាះ អនុញ្ោត ឲោយ អ្នក នក តំរូវ ជំបរីស បនាះ ោន ។

បោះ ប្នោត តារ សំ�ុ្ត

ប�ើ សិន រា អ្នក រិន នរន រា អ្នក បោះ ប្នោត តារ សំ�ុ្ត អចិន្តន្យ៍  (ធ្ោ�់ មាន ប្មោះ បៅ ថា អ្នក បោះ ប្នោតអវត្មាន)  អ្នក អាច បៅ 
នតប្ជើស បរីស បោះ ប្នោតតារ សំ�ុ្ត បៅ ក្ននុង ការ បោះ ប្នោត បនះ ។  កូន  បសៀវបៅ  សនលែលឹក  ប្នោត  គំរូតារ បោន ធី រ�ស់ អ្នកមាន េ្រង់ 
ោក់ ពាកោយ សុំ សំរា�់ សនលែលឹក ប្នោត  បោះ តារ សំ�ុ្ត ។ នែងៃ ចុង ប្កាយ សំរា�់ បស្នើ សុំ សនលែលឹក ប្នោត  បោះ តារ សំ�ុ្ត ពី ការិយា ល័យ បោះ 
ប្នោត តារ បោន ធី រ�ស់ អ្នក  គឺ  នែងៃ េី 27 នខ ឧសភា ។

ប្កាយ ពី អ្នក ោន គូស បៅ ក្ននុងសនលែលឹក ប្នោត បោះ តារ សំ�ុ្តរួច ប�ើយ ោក់ វា បៅ ក្ននុង  ប្រោរ សំ�ុ្ត រា ្ លែូវ ការ នែល បគ ្ ្ល់ ឲោយ ពី 
ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត តារ បោន ធី  រួច ប�ើយ �ិត វា ឲោយ ជិត ។ ចុះ �ត្ថ បលោ បៅ ោង ប្រៅប្រោរ សំ�ុ្ត ែូច តារ ការ �ង្ោញ ។ 
អ្នក អាច ប្ញើ សនលែលឹក ប្នោតនែល បោះ តារ សំ�ុ្ត បនាះ បោយ ៖

• ប្ញើ វា បៅ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត  បោន ធីរ�ស់ អ្នក ។

• យក វា បោយ ផ្ោល់  ខលែលួនបៅ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត  ឬរនទីរ បោះ ប្នោត ក្ននុង បោន ធី រ�ស់អ្នកបៅ ក្ននុង នែងៃ បោះ ប្នោត ។

• អនុញ្ោត ឲោយភាគី េី �ី ្ស� ចោបា�់   ( �្ី/្�ពន្ធ, កូន, ឳពុក/មា្ោយ, ជីែូន ជីតា, បៅៗ, �ង/�្ូន ្�ុស, �ង/�្ូន ្សី ឫជន នែល រស់ បៅ ក្ននុង 
្ទះរារួយ អ្នក)  ឲោយយក ប្នោត បនាះ រក ការិយាល័យ ក្ននុង នារ អ្នក បៅ ការិយាល័យ បោះ ប្នោត ឬ រនទីរ បោះ ប្នោត បៅ  ក្ននុង បោន ធី រ�ស់ អ្នក 
បៅ នែងៃ  បោះ  ប្នោត ។

សនលែលឹក ប្នោត បោះ តារ សំ�ុ្ត្តរូវ នត ោន េេួល បោយ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត តារ បោន ធីរិន ឲោយ យឺត រាង បមា៉ោង  8:00 យ�់ បៅ នែងៃ 
បោះ ប្នោត ែូបច្នះ ្តរូវ ឲោយ រាក់ ចោបាស់ ថា ប្ញើ សនលែលឹក ប្នោត បោះ តារ សំ�ុ្ត រ�ស់ អ្នកឲោយ ោន រុន នែងៃ បោះ ប្នោត ។

បទះ �ី រា អ្នក េេួលសនលែលឹក ប្នោត បោះ តារ សំ�ុ្ត រ�ស់ អ្នក រួច ប�ើយ  អ្នក អាច ែូរ ចិត្ ោន ប�ើយ បៅ បោះ ប្នោត បៅ តារ 
ការិយាល័យ បោះ ប្នោតបៅ នែងៃ បោះ ប្នោត ។ នាំ យក សនលែលឹក ប្នោត បោះ តារ សំ�ុ្ត រ�ស់ អ្នក បៅការិយា ល័យ បោះ  ប្នោត  ប�ើយ 
្�គល់ វា បៅ ឲោយ �ុគ្គលិក បធវើ ការ តារ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត បែើរោបី �្ូរ យកសនលែលឹក ប្នោត បោះ តារ ការិយាល័យ បោះ ប្នោត វិញ ។  ប�ើ 
សិន រា អ្នក រិន មាន សនលែលឹក ប្នោត បោះ តារ សំ�ុ្ត បេ  អ្នក នលឹង ្តរូវ អនុញ្ោត ឲោយ បោះប្នោតតារ សនលែលឹក ប្នោត �ប្តោះ អាសន្ន រួយ ។
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ការបោះប្នោតបៅរដ្ឋCalifornia
ចោបាប់ការបោះប្នោតបឋមសំរាប់ប្រើសបរើសបបក្ខរនកំពូលពីរនាក់ត្មរូវថា្្រប់បបក្ខរនទាំងអស់ឈរប្មោះ
សំរាប់ការិយាល័យអ្នកបោះប្នោតតតងតាំង្រឺ្តរូវចុះប្មោះបៅក្ននុង្កដាសសន្លឹកប្នោតតតមួយ។កន្ង
មកពីមុនបៅថាការិយាល័យបកោសព័ន្ធការិយាល័យអ្នកបោះប្នោតតតងតាំង្រឺជាការិយាល័យនីតិបញ្ញត្ិរដ្ឋ,
ការិយាល័យសភាននសហរដ្ឋអាបមរិក,និងការិយាល័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញរដ្ឋ។

ក្ននុងការបោះប្នោតបឋមបដាយបបើកចំហនិងការបោះប្នោតសកលអ្នកអាចបោះប្នោតឲោយបបក្ខរនណាក៏ោនបដាយមិន
្រិតពី្រណបកោសអាទិភាពតដលអ្នកោនបង្ោញបៅក្ននុងទ្មង់ចុះប្មោះបោះប្នោត។ក្ននុងការបោះប្នោតបឋមបបក្ខរនពីរ
នាក់ទទួលសន្ឺកប្នោតប្ចើនជាងប្រ—បដាយមិន្រិតពី្រណបកោសអាទិភាព—នលឹង្បកួតបៅក្ននុងការបោះប្នោតសកល។
បបើសិនជាបបក្ខរនទទួលសំបេងប្នោតភា្រប្ចើន(50ភា្ររយ+1),ការបោះប្នោតជាសកលបៅតត្តរូវបោះ។

្បព័ន្ធបោះប្នោតចំហបឋមរដ្ឋCaliforniaមិនអនុវត្ចំបោះបបក្ខរនតដលឈរប្មោះសំរាប់្បធានាធិបតីននសហរដ្ឋ
អាបមរិក,្រណៈកម្មការកណា្ោលសំរាប់បោនធីឬការិយាល័យក្ននុងតំបន់។

ចោបាប់រដ្ឋCaliforniaត្មរូវឲោយព័ត៌មានោងប្កាមបនះ្តរូវតតមានបោះពុម្ពបៅក្ននុងបសចក្ីរូនដំណលឹងបនះ។

អ្នកបោះប្នោតោន្តរូវតតងតាំង
្រណបកោសនបយាោយទាំងឡាយ្រឺមិនមានសិទិ្ឋបដើមោបីតតងតាំងបបក្ខរនជាផ្លូវការសំរាប់ការិយាល័យអ្នកបោះប្នោត
តតងតាំងបៅបពលបោះប្នោតបឋមោនបទ។បបក្ខរនតដលោនតតងតាំងសំរាប់ការិយាល័យអ្នកបោះប្នោតតតងតាំងបៅ
បពលបោះប្នោតបឋម្រឺជាអ្នកតតងតាំងននពលរដ្ឋ្រឺមិនតមនជាអ្នកតតងតាំងផ្លូវការបដាយ្រណៈបកោសណាមានោក់បៅបពល
បោះប្នោតសាកលបទ។បបក្ខរនតតងតាំងសំរាប់ការិយាល័យអ្នកបោះប្នោតតតងតាំង្រួរតតមាន្រណបកោសអាទិភាពរបស់
ប្រឬគមោន្រណបកោសអាទិភាពរបស់ប្រោនតចងបៅក្ននុងសន្លឹកប្នោតក៏ប៉ុតន្ការចាត់តាំង្រណបកោសអាទិភាព្រឺ្តរូវោន
ប្រើសបរើសបដាយបបក្ខរនតតមានោក់ឯងបហើយក៏មានបង្ោញសំរាប់ជាពត៌មានរបស់អ្នកបោះប្នោតតតប៉ុបណាណោះ។បនះ្រឺមិន
មានន័យថាបបក្ខរន្តរូវោនប្រតតងតាំងឬយល់្ពមបដាយ្រណបកោសតដលតតងតាំងបទឬថាមានទំនាក់
ទំនងរវាង្រណបកោសនិងបបក្ខរនបទបហើយគមោនបបក្ខរន្តរូវោនតតងតាំងបដាយអ្នកបោះប្នោត្រួរ្តរូវចាត់ទុកថា
បបក្ខរនតតងតាំងជាផ្លូវការរបស់្រណបកោសនបយាោយណាមួយបេើយ។បៅក្ននុងកូនបសៀវបៅបោះប្នោត្រំរូននបោនធី
្រណបកោសទាំងអស់អាចចុះរាយប្មោះបបក្ខរនសំរាប់ការិយាល័យអ្នកបោះប្នោតតតងតាំងតដលោនទទួលបដាយមាន
ការគំ្ទជាផ្លូវការពី្រណបកោស។

អ្នកបោះប្នោតមានោក់ៗអាចបោះប្នោតសំរាប់បបក្ខរនណាក៏ោនសំរាប់ការិយាល័យអ្នកបោះប្នោតតតងតាំងបបើសិនជា
បបក្ខរនទាំងបនាះរួបនូវ្រុណសមោបត្ិននការតំរូវបផោសងៗបទៀតបដើមោបីប្រើសតាំងសំរាប់ការិយាល័យបនាះ។បបក្ខរនកំពូល
ពីរនាក់តដលោនមកពីការបោះប្នោតបឋម្តរូវបន្បៅការបោះប្នោតសាកលសំរាប់ការិយាល័យអ្នកបោះប្នោតតតងតាំង
បទាះបីជាបបក្ខរនទាំងពីរនាក់បនាះមានការបញ្ោក់តតងតាំងពី្រណបកោសអាទិភាពដូចគនោក៏បដាយ។គមោន្រណបកោសណា
មួយមានសិទ្ឋិដាក់បបក្ខរនតដលតតងតាំងបដាយ្រណៈបកោសអាទិភាពឱោយបន្បៅការបោះប្នោតសាកលោនបទបលើក
តលងតតបបក្ខរនបនាះ្រឺជាបបក្ខរនមានោក់ននចំបណាមអ្នកទទួលសន្លឹកប្នោតកំពូលទាំងពីរបៅបពលបោះប្នោតសាកលោបង។

ការិយាល័យប្រៅបកោសព័ន្ធ
្រណបកោសនបយាោយទាំងឡាយ្រឺមិនមានសិទ្ឋិតតងតាំងបបក្ខរនខ្លួនសំរាប់បំបរើការិយាល័យពីប្រៅបកោសព័ន្ធបៅបពលបោះ
ប្នោតសាកលោបងោនបទ,បហើយបបក្ខរនតដលឈរប្មោះបោះប្នោតសាកលោបង្រឺមិនតមនជាអ្នកតតងតាំងជាផ្លូវការនន
្រណបកោសណាមួយសំរាប់ការិយាល័យជាក់លាក់បៅបពលបោះប្នោតសាកលបេើយ។បបក្ខរនតដលតតងតាំងសំរាប់
ការិយាល័យប្រៅបកោសព័ន្ធមិនអាចចាត់តាំងសំរាប់្រណបកោសអាទិភាពរបស់ប្រឬមិនមាន្រណបកោសអាទិភាពរបស់ប្រ
បទបៅក្ននុងសន្លឹកប្នោតបទ។អ្នកទទួលការជាប់ប្នោតកំពូលពីររូបបពលបោះប្នោតសាកលោបងបនាះបន្បៅការបោះប្នោត
សាកលសំរាប់ជាបបក្ខរនការិយាល័យបៅប្រៅបកោសព័ន្ធ។
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នសវង រក ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត រ�ស់ អ្នក 
ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត គឺបរៀ� ចំ �បងកើតប�ើង បោយ រ្តន្ី បោះ ប្នោត បោន ធី ។

បពល្ អ្នក េេួលកូន  បសៀវបៅ  សនលែលឹក  ប្នោត  គំរូពី បោន ធីតារ សំ�ុ្ត  ពី រ-�ី អាេិតោយ  រុន នែងៃ បោះ ប្នោត  រក បរើល ការិយាល័យ បោះ 
ប្នោត រ�ស់ អ្នកបៅ ោង ខ្នង នន បសៀវ បៅ បនាះ ។  

ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត បោន ធី រា ប្ចើន ្ ្ល់ ជូន រប�ៀ� ជួយ រក បរើល ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត តារ រយៈ បគ� េំព័រ តារ 
រយៈបលខេូរស័ពទ បោយ ឥតគិត នែលែ ។ សំរា�់ ចង់ ែលឹង ព័ត៌ មាន នែរ បេៀត សូរ េសោសនា បគ� េំព័រ រ�ស់ រែ្ឋ   បលោធិការបៅ  
www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm  ឬេូរ ស័ពទ រក  �្តោញ ឥតគិត នែលែតារ  �្តោញ ពិបសស បលខ 
(888) 345-4917 ។

បៅ នែងៃ បោះ ប្នោត ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត នលឹង ប�ើក ទ្ោរ ពី បមា៉ោង 7:00 ្ពលឹក ែល់ បមា៉ោង  8:00 យ�់  ។  ប�ើ សិន រា អ្នក បៅ ក្ននុង ជួរ ចាំ 
បោះ ប្នោត រុន បមា៉ោង 8:00 យ�់ អ្នក នលឹង អាច បោះ ប្នោត ោន ។

ប�ើ សិន រា ប្មោះ រ�ស់ អ្នក រិន មាន ប�ើញ បៅ ក្ននុង �្ជី បោះ ប្នោត បៅ តារ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត រ�ស់ អ្នក អ្នក មាន សិេិ្ធ បោះ 
ប្នោត បលើ សនលែលឹក ប្នោត�ប្តោះ អាសន្ន បៅ តារ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត ្ រួយ ក៏ោនបៅ ក្ននុង បោន ធី នែល អ្នក ោន ចុះ ប្មោះ 
បោះ ប្នោត ។

ប�ើ សិន រា អ្នក ផ្ោស់ លំបៅ បៅ អា សយ ោ្ោន ែ្ី ប្កាយ ពី នែងៃ េី 19 នខ ឧសភា ្នោំ 2014 អ្នក អាច បោះ ប្នោត បៅតារ ការិយា ល័យ បោះ 
ប្នោត ចាស់ រ�ស់ អ្នក ោន ។

ត្ររូវការអត្សញ្ោែ  អ្នក បោះ ប្នោតបោយ រែ្ឋ និង ស� ព័ន្ធ

បសទើរ នត ្គ�់ ករែី  អ្នក បោះ ប្នោត រែ្ឋ California រិន ត្ររូវ ឲោយ �ង្ោញអត្សញ្ោែ  �័ែ្ណ រុន បពល បោះ ប្នោត ប�ើយ ។  ប�ើ 
សិន រា អ្នក បោះ ប្នោតបលើក េី រួយ  �នា្ោ�់ ពី ោន ចុះ ប្មោះ បោះតារ សំ�ុ្ត    នត  រិន ោន ្ ្ល់ បលខ�័ែ្ណ ប�ើក �រ បលខអត្ 
សញ្ោែ�័ែ្ណរែ្ឋ California ឬ បលខ ចុង�ួន តួ រ�ស់បលខ សន្ិ សុខ សង្គរ រ�ស់ អ្នក បគ នលឹង សុំ ឲោយ អ្នក�ង្ោញអត្ សញ្ោែ �័ែ្ណ 
បពល អ្នក អប្ជើញ បៅការិយាល័យ បោះ ប្នោត ។   

ោងប្ការបនះ រា�្ជីភាគ ខលែះននេ្រង់អត្ សញ្ោែ �័ែ្ណរាង 30 នែលបគ េេួលយក ។ អ្នកអាច អប្ជើញ ចូល េសោសនា 
បគ �េំព័ររ�ស់  រែ្ឋ   បលោធិការ ប�ើយរក បរើល �្តោញ "Help America Vote Act Identification Standards" បៅ 
www.sos.ca.gov/elections/elections_regs.htm ។

• �័ែ្ណ ប�ើក �រ ឬ អត្ សញ្ោែ �័ែ្ណ បចញ បោយ រែ្ឋ

• លិខិត ឆលែង នែន

• អត្សញ្ោែ �័ែ្ណ និបយាជិក

• �័ែ្ណឥែទន ឬឥែពន្ធ

• អត្សញ្ោែ�័ែ្ណបយាធ

• អត្សញ្ោែ�័ែ្ណសិសោស

• អត្ សញ្ោែ�័ែ្ណកលែលឹ� សុខភាព

• អត្ សញ្ោែ �័ែ្ណន្នការ ធនា រា៉ោ�់ រង

ការ ចុះ ប្មោះ បោះ ប្នោត 

អ្នក េេួល ខុស ្តរូវ បធវើ �ច្នុ�ោបន្ន ភាពការ ចុះ ប្មោះ បោះ ប្នោត រ�ស់ អ្នក  ប�ើ អ្នក ផ្ោស់ �្ូរ អាសយ ោ្ោនេី លំបៅ, �្ូរអាសយោ្ោន ប្ញើ 
សំ�ុ្ត, �្ូរ ប្មោះ , ឬ ចង់ �្ូរ ឬ ប្ជើស យកគែ �កោស អា េិភាព ។ 

ចុះ ប្មោះ បោះ ប្នោត គឺ ងយ ្សួលរាង ពី រុន  រារួយ នលឹង េ្រង់ តារ�្តោញ អ៊ិនធឺែិត តារ អាសយោ្ោន 
http://registertovote.ca.gov ។  េ្រង់ ចុះ ប្មោះ បោះ ប្នោតក៏ មាន តារបសទើរ ្គ�់  ការិយា ល័យ ន្�សែីយ៍, �្្ោ ល័យ , ការិយា 
ល័យរោ្ោ ្ ិោល តារ បោន ធី និង ្កុង និង ការិយា ល័យរែ្ឋបលោ ធិការ រែ្ឋ California។  
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ជំនួយសម្រាប់អ្នកបោះប្នោតរានពិការភាព
កូនបសៀវបៅសន្លឹកប្នោតគំរូតាមបោនធីរបស់អ្នករានរួមនូវការណែនាំពីរបបៀបណែល
អ្នកបោះប្នោតរានពិការភាពរានលទ្ធភាពបោះប្នោតបោយឯកជននិងឯករាជោយប�ើយវា
រានបង្ោញនូវនិមិត្តរូបអន្តរជាតិអំពីផ្លូវបេញេូលបបើសិនជាកណន្ងការិយាល័យបោះប្នោត
របស់អ្នករានផ្លូវបេញេូលសំរាប់អ្នកបោះប្នោតរានពិការភាព។

បបើសិនជាអ្នកម្តរូវការជំនួយគូសបលើសន្លឹកប្នោតរបស់អ្នកអ្នកអាេបម្ជើសបរើសមនុសោសពីរ
នាក់សំរាប់ជួយអ្នកបោះប្នោតែរាបណាអ្នកបនាះមិនណមនជានិបយាជករបស់អ្នក,ទីភានោក់
ងររបស់និបយាជកអ្នក,អ្នកែលឹកនាំស�ជីពកម្មកររបស់អ្នកឬទីភានោក់ងរស�ជីពកម្មករ
របស់អ្នក។

បបើសិនជាការបោះប្នោតតាមេិប្ចើមថ្នល់រានបៅតាមការិយាល័យបោះប្នោតរបស់អ្នក
អ្នកអាេេូលឲោយជិតបបើអាេបធវើោនបៅកណន្ងបោះប្នោតបនាះប�ើយមនន្តីបរៀបេំការបោះ
ប្នោតនលឹងនាំយកប្្ីប្មោះអ្នកបោះប្នោតមកឲោយអ្នកេុះ�ត្ថបលោ,សន្លឹកប្នោត,និង
សរា្ោរៈបោះប្នោតបផោសងៗបទៀតណែលអ្នកម្បណ�លម្តរូវការបោះជាអ្នកតាមពិតបៅបលើ
េិប្ចើមថ្នល់,បៅក្ននុងឡាន,ឬបផោសងពីបនះ។សូមោក់ទងមកការិយាល័យបោះប្នោតតាម
បោនធីរបស់អ្នកសួរបគបបើបៅកណន្ងបោះប្នោតអ្នកបនាះរានការបោះប្នោតតាមេិប្ចើម
ថ្នល់។

បលោធិការរែ្ឋផលិតបសៀវបៅមគ្នុបទទេសក៍ព័ត៌រានអ្នកបោះប្នោតជាផ្លូវការជាសបម្ងនិង
បោះពុម្ពជាអកោសរធំៗបែើមោបីធានាអ្នកបោះប្នោតណែលពិការណ្្នកឬបមើលមិនប�ើញរាន
លទ្ធភាពទទួលព័ត៌រានអំពីសន្លឹកប្នោតទូោំងរែ្ឋ។បសៀវបៅមគ្នុបទទេសក៍បនាះផលិតបេញ
ជាភាសាអង់បគ្ស,េិន,�ុិនឌ,ីជប៉ុន,ណ្្មរ,កូបរេ,បអស៉ោបាញ៉នុល,តាហ្ោឡនុក,ថថ,និង
បវៀតណាម។បែើមោបីបញ្ោសុំបសៀវបៅមគ្នុបទទេសក៍ោំងបនះជាទម្មង់ណាមួយបោយគមោនបង់
ថថ្សូមទូរស័ពទេមកការិយាល័យបលោធិការរែ្ឋតាមបណា្ោញពិបសសឥតបង់ថថ្តាមបល្
(888)345-4917ឬទសោសនាបគ�ទំព័រwww.sos.ca.gov។

អ្នកក៏អាេេូលោញយកទម្មង់សបម្ងជាMP3ថនបសៀវបៅមគ្នុបទទេសក៍ព័ត៌រានអ្នកបោះ
ប្នោតជាផ្លូវការwww.voterguide.sos.ca.gov/audio។
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អំពី សនលែលឹក ប្នោត  េ�្ីករែ៍ 
ការិយា ល័យរែ្ឋបលោ ធិការរិន សរ បសរ សនលែលឹក ប្នោត េ�្ីករែ៍ បេ ។ េ�្ីករែ៍គាំ ្េ 
និងេ�្ីករែ៍្�្ំងនលឹងវិធនការ ននសនលែលឹក ប្នោតគឺ ោន ្ ្ល់ បោយ អ្នកគាំ ្េ និង អ្នក ្�្ំង 
ននវិធនការននសនលែលឹក ប្នោត ។

ការ ចាត់ នចង ពិបសស សំរា�់ បយាធបៅ California និង អ្នក បោះ ប្នោត 
បៅ�របេស 

ក្ននុង នារ រា បយាធ និង អ្នក បោះ ប្នោតបៅ �រ បេស  អ្នក អាច ប្ញើសនលែលឹក ប្នោត រ�ស់ អ្នក តារ េូររោរ 
ឬប្ញើ តារ  សំ�ុ្តរក កាន់ ការិយាល័យ បោះ ប្នោត ក្ននុង បោន ធី រ�ស់ អ្នក ។  ប�ើ សិន រា អ្នក ប្ញើ សនលែលឹក 
ប្នោត តារ េូរ រោរ  អ្នក ្តរូវ នត ភា្ោ�់ រក រារួយ នូវ េ្រង់ សោបែ សចា្ោរ�ស់ អ្នក បោះ ប្នោត មាន ចុះ  �ត្ថ  
បលោនែល អនុប្គាះ សិេិ្ធ រ�ស់ អ្នក ក្ននុង ការ បោះប្នោត សំងត់ ។   រាល់ សនលែលឹក ប្នោត ទំង អស់ ្តរូវ នត 
ោន េេួល បោយ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត បោន ធី  រុន បពល ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត ្តរូវ �ិេ ទ្ោរ បៅ 
បមា៉ោង 8:00 យ�់  (PST) នា នែងៃ បោះ ប្នោត ។ ្តា វាយ បលើ សំ�ុ្ត រិន រា�់ បេ  ។

អ្នក អាច ចុះ ប្មោះ បោះ ប្នោត ប�ើយ �ំបពញេ្រង់ ពាកោយ សុំ សនលែលឹក ប្នោត អវត្មាន ពិបសស រួយ ោន 
តារ �្តោញ www.fvap.gov។

សំរា�់ ព័ត៌មាន នែរ បេៀត អំពី ការ ចុះ ប្មោះ បោះ ប្នោតរា បយាធ  និង រា អ្នក បោះ ប្នោត បៅ �រ បេស  
សូរ អប្ជើញ ចូល បគ�េំព័រ www.sos.ca.gov/elections/elections_mov.htm។

រក្ោក់ ចំែូល  ប�ើយ បធវើ ឲោយ មាន ភាព ខុស គានោ  . . . 
�ំបរីរា�ុគ្គលិកបធវើការតារការិយាល័យបោះប្នោតបៅនែងៃបោះប្នោត!

�នន្ថរ ពី បលើ ការមាន �េ ពិបរោធន៏ផ្ោល់ រា រួយ នលឹង ឧ�ករែ៍នន្�រា ធិ�បតយោយ រ�ស់ បយើង  
�ុគ្គ លិក បធវើ ការ តារ ការិយាល័យ បោះ ប្នោតអាច រក ្ោក់ ចំែូល �នន្ថរ សំរា�់ បសវា ែ៏ មាន តនរលែ 
រ�ស់ បគ បៅ នែងៃ បោះ ប្នោត ។

ទក់ េង រក ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត តារ បោន ធី រ�ស់ អ្នក ឬ េូរ ស័ពទ រក បលខ (888) 345-4917 
សំរា�់ ព័ត៌មាន នែរ បេៀត អំពី�ុគ្គលិក បធវើ ការ តារ ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត ។
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ការិយាល័យបោះប្នោតបោនធី
បោនធី ALAMEDA 
1225 Fallon Street, Room G-1 
Oakland, CA 94612 
(510) 272-6933 ឬ (510) 272-6973 
www.acgov.org/rov

បោន ធី ALPINE
50 Diamond Valley Road 
Woodfords, CA 96120 
P.O. Box 158 
Markleeville, CA 96120 
(530) 694-2281  
www.alpinecountyca.gov

បោន ធី  AMADOR
810 Court Street 
Jackson, CA 95642 
(209) 223-6465  
www.amadorgov.org

បោន ធី  BUTTE
25 County Center Drive, Suite 110 
Oroville, CA 95965-3361 
(530) 538-7761 ឬ
(800) 894-7761 (Butte បោនធី នត�េុប្្ោះ) 
http://buttevotes.net

បោន ធី  CALAVERAS 
891 Mountain Ranch Road 
San Andreas, CA 95249 
(209) 754-6376  
www.elections.calaverasgov.us

បោនធី COLUSA 
546 Jay Street, Suite 200 
Colusa, CA 95932 
(530) 458-0500 ឬ (877) 458-0501 
www.countyofcolusa.org/elections

បោនធី CONTRA COSTA
555 Escobar Street 
P.O. Box 271 
Martinez, CA 94553 
(925) 335-7800 ឬ (925) 335-7874 
www.cocovote.us

បោនធី DEL NORTE 
981 H Street, Suite 160 
Crescent City, CA 95531 
(707) 464-7216  
www.co.del-norte.ca.us

បោនធី EL DORADO 
2850 Fairlane Court 
P.O. Box 678001 
Placerville, CA 95667 
(530) 621-7480 ឬ (800) 730-4322 
www.edcgov.us/elections

បោនធី FRESNO 
2221 Kern Street 
Fresno, CA 93721 
(559) 600-VOTE (8683)  
www.co.fresno.ca.us/elections

បោនធី GLENN 
516 W. Sycamore Street, 2nd Floor 
Willows, CA 95988 
(530) 934-6414  
www.countyofglenn.net/govt/departments/
elections

បោនធី HUMBOLDT 
3033 H Street, Room 20 
Eureka, CA 95501 
(707) 445-7481  
www.co.humboldt.ca.us/election

បោនធី IMPERIAL 
940 W. Main Street, Suite 206 
El Centro, CA 92243 
(760) 482-4226 ឬ (760) 482-4285 
www.co.imperial.ca.us/elections

បោនធី INYO 
168 N. Edwards Street 
P.O. Drawer F 
Independence, CA 93526 
(760) 878-0224 ឬ (760) 878-0410 
www.inyocounty.us/Recorder/Clerk-Recorder.
html

បោនធី KERN 
1115 Truxtun Avenue, 1st Floor 
Bakersfield, CA 93301 
(661) 868-3590  
www.co.kern.ca.us/elections

បោនធី KINGS 
1400 W. Lacey Boulevard 
Hanford, CA 93230 
(559) 852-4401  
www.countyofkings.com

បោនធី LAKE 
255 N. Forbes Street, Room 209 
Lakeport, CA 95453 
(707) 263-2372  
www.co.lake.ca.us/Government/Directory/
ROV.htm

បោនធី LASSEN 
220 S. Lassen Street, Suite 5 
Susanville, CA 96130 
(530) 251-8217 ឬ (530) 251-8352 
www.lassencounty.org

បោនធី LOS ANGELES 
12400 Imperial Highway 
Norwalk, CA 90650 
P.O. Box 54187 
Los Angeles, CA 90099-4684 
(800) 815-2666  
voterinfo@rrcc.lacounty.gov 
www.lavote.net

បោនធី MADERA 
200 W. 4th Street 
Madera, CA 93637 
(559) 675-7720 ឬ (800) 435-0509 
www.madera-county.com

បោនធី MARIN
3501 Civic Center Drive, Room 121 
San Rafael, CA 94903 
P.O. Box E 
San Rafael, CA 94913-3904 
(415) 473-6456  
www.marinvotes.org

បោនធី MARIPOSA 
4982 10th Street 
P.O. Box 247 
Mariposa, CA 95338 
(209) 966-2007  
www.mariposacounty.org

បោនធី MENDOCINO 
501 Low Gap Road, Room 1020 
Ukiah, CA 95482 
(707) 234-6827  
www.co.mendocino.ca.us/acr

បោនធី MERCED 
2222 M Street, Room 14 
Merced, CA 95340 
(209) 385-7541 ឬ (800) 561-0619 
www.mercedelections.org

បោនធី MODOC 
108 E. Modoc Street 
Alturas, CA 96101 
(530) 233-6205  
www.co.modoc.ca.us

បោនធី MONO 
74 N. School Street 
P.O. Box 237 
Bridgeport, CA 93517 
(760) 932-5537 ឬ (760) 932-5534 
www.monocounty.ca.gov

បោនធី MONTEREY 
1370-B S. Main Street 
Salinas, CA 93901 
P.O. Box 4400 
Salinas, CA 93912 
(831) 796-1499 ឬ (866) 887-9274 
www.montereycountyelections.us

បោនធី NAPA 
900 Coombs Street, Suite 256 
Napa, CA 94559 
(707) 253-4321 ឬ (707) 253-4374 
www.countyofnapa.org

បោនធី NEVADA 
950 Maidu Avenue, Suite 250 
Nevada City, CA 95959 
(530) 265-1298  
www.mynevadacounty.com/nc/elections

បោនធី ORANGE 
1300 S. Grand Avenue, Building C 
Santa Ana, CA 92705 
P.O. Box 11298 
Santa Ana, CA 92711 
(714) 567-7600  
www.ocvote.com
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បោនធី PLACER 
2956 Richardson Drive 
Auburn, CA 95603 
(530) 886-5650 ឬ (800) 824-8683 
www.placerelections.com

បោនធី PLUMAS 
520 Main Street, Room 102 
Quincy, CA 95971 
(530) 283-6256  
www.countyofplumas.com

បោនធី RIVERSIDE 
2724 Gateway Drive 
Riverside, CA 92507 
(951) 486-7200  
www.voteinfo.net

បោនធី SACRAMENTO 
7000 65th Street, Suite A 
Sacramento, CA 95823 
(916) 875-6451  
www.elections.saccounty.net

បោនធី SAN BENITO 
440 5th Street, Room 206 
Hollister, CA 95023 
(831) 636-4016 ឬ (877) 777-4017 
www.sbcvote.us

បោនធី SAN BERNARDINO 
777 E. Rialto Avenue 
San Bernardino, CA 92415 
(909) 387-8300  
www.sbcountyelections.com

បោនធី SAN DIEGO 
5600 Overland Avenue 
San Diego, CA 92123 
(858) 565-5800 ឬ (800) 696-0136 
www.sdvote.com

បោនធី SAN FRANCISCO 
1 Dr. Carlton B. Goodlett Place,  
Room 48 
San Francisco, CA 94102 
(415) 554-4375  
www.sfelections.org

បោនធី SAN JOAQUIN 
44 N. San Joaquin Street, Suite 350 
Stockton, CA 95202 
P.O. Box 810 
Stockton, CA 95201 
(209) 468-2885  
www.sjcrov.org

បោនធី SAN LUIS OBISPO
1055 Monterey Street, D120 
San Luis Obispo, CA 93408 
(805) 781-5228 ឬ (805) 781-5080 
www.slovote.com

បោនធី SAN MATEO 
40 Tower Road 
San Mateo, CA 94402 
(650) 312-5222  
www.shapethefuture.org

បោនធី SANTA BARBARA 
4440-A Calle Real 
Santa Barbara, CA 93110 
P.O. Box 61510 
Santa Barbara, CA 93160-1510 
(800) SBC-VOTE ឬ (805) 568-2200 
www.sbcvote.com

បោនធី SANTA CLARA 
1555 Berger Drive 
San Jose, CA 95112 
P.O. Box 611360 
San Jose, CA 95161 
(408) 299-VOTE (8683)  
www.sccvote.org

បោនធី SANTA CRUZ 
701 Ocean Street, Room 210 
Santa Cruz, CA 95060 
(831) 454-2060 ឬ (866) 282-5900 
www.votescount.com

បោនធី SHASTA 
1643 Market Street 
Redding, CA 96001 
P.O. Box 990880 
Redding, CA 96099-0880 
(530) 225-5730  
www.elections.co.shasta.ca.us

បោនធី SIERRA 
100 Courthouse Square, Room 11 
P.O. Drawer D 
Downieville, CA 95936 
(530) 289-3295  
www.sierracounty.ca.gov

បោនធី SISKIYOU 
510 N. Main Street 
Yreka, CA 96097 
(530) 842-8084 ឬ
(888) 854-2000 EXT. 8084  
www.sisqvotes.org

បោនធី SOLANO 
675 Texas Street, Suite 2600 
Fairfield, CA 94533 
(707) 784-6675  
www.solanocounty.com/elections

បោនធី  SONOMA
435 Fiscal Drive 
Santa Rosa, CA 95403 
P.O. Box 11485 
Santa Rosa, CA 95406-1485 
(707) 565-6800 ឬ
(800) 750-VOTE (8683)  
vote.sonoma-county.org

បោនធី STANISLAUS
1021 I Street, Suite 101 
Modesto, CA 95354 
(209) 525-5200  
www.stanvote.com

បោនធី SUTTER
1435 Veterans Memorial Circle 
Yuba City, CA 95993 
(530) 822-7122  
www.suttercounty.org/elections

បោនធី TEHAMA
444 Oak Street, Room C 
P.O. Box 250 
Red Bluff, CA 96080 
(530) 527-8190 ឬ (530) 527-0454 
www.co.tehama.ca.us

បោនធី TRINITY 
11 Court Street 
P.O. Box 1215 
Weaverville, CA 96093 
(530) 623-1220  
www.trinitycounty.org

បោនធី TULARE
5951 S. Mooney Boulevard 
Visalia, CA 93277 
(559) 624-7300 ឬ (559) 624-7302 
www.tularecounty.ca.gov/registrarofvoters

បោនធី TUOLUMNE
2 S. Green Street 
Sonora, CA 95370 
(209) 533-5570  
www.tuolumnecounty.ca.gov

បោនធី VENTURA 
800 S. Victoria Avenue 
Ventura, CA 93009 
(805) 654-2664  
venturavote.org

បោនធី YOLO 
625 Court Street, Room B05 
Woodland, CA 95695 
P.O. Box 1820 
Woodland, CA 95776 
(530) 666-8133 ឬ (800) 649-9943 
www.yoloelections.org

បោនធី YUBA
915 8th Street, Suite 107 
Marysville, CA 95901 
(530) 749-7855 
www.yubaelections.org
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ចូល េសោសនាបគ�េំព័រ  រ�ស់ រែ្ឋ បលោ ធិការ  បែើរោបី ៖ 

• ្រោវ ្រាវរក បរើល ការ បធវើ វិភាគ ទន ស្មា�់ យុេ្ធនាការ និង សករ្ ភាព ននការ �្្នុះ �្្ូល
http://cal-access.sos.ca.gov

• ពិនិតោយបរើលបសៀវ បៅ រគ្គនុបេទសក៍  អ្នក បោះ ប្នោត រា ភារោ ប្ោសងៗ បេៀត
www.voterguide.sos.ca.gov

• រកបរើលការិយា ល័យ បោះ ប្នោត រ�ស់ អ្នក បៅ នែងៃ បោះ ប្នោត
www.sos.ca.gov/elections/find-polling-place.htm

• េេួល ព័ត៌មាន អំពីសនលែលឹក ប្នោតបោះ តារ សំ�ុ្ត
www.sos.ca.gov/elections/elections_m.htm

• េេួល ព័ត៌មានមាន ្�បយាជន៍សំរា�់ អ្នក បោះ ប្នោតបលើក ែំ�ូង
www.sos.ca.gov/elections/new-voter/khmer

• េសោសនា លេ្ធ្លបោះ ប្នោតតារ េូរេសោសន៍ប្កាយ ពី ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត �ិេ បៅ នែងៃ បោះ ប្នោត
http://vote.sos.ca.gov

បតើ អ្នក ផ្ោស់ េី លំបៅ ឬ  តាំង ពីោន បោះ ប្នោត ចុង ប្កាយ�ង្ស់  ?

រា ការ សំោន់ ្ ស់ នែល អ្នក ្តរូវបធវើ �ច្នុ�ោបន្ន ភាពការ ចុះ ប្មោះអ្នក បោះ ប្នោត រ�ស់ អ្នកកាល ្  អ្នក ផ្ោស់ លំបៅ ។ 
ការ បនះ គឺ បែើរោបី ធនាថា អ្នក អាច បោះ ប្នោត ោនសំរា�់ ប�ក្ខជន សរររោយ  និង វិធន ការ ទំង អស់  ប�ើយ  េេួល ព័ត៌មាន 
សំោន់ អំពីការ បោះ ប្នោតតារ សំ�ុ្ត ។

នែងៃ ចុះ ប្មោះ បោះ ប្នោត ចុង ប្កាយ �ង្ស់ សំរា�់ការ បោះ ប្នោតរា �ឋរផ្ោល់ េូទំង រែ្ឋនែងៃ េី  3  នខរិែុនា 2014  គឺនែងៃ 
ច័នទ េី 19  នខឧសភា 2014 ។

ប�ើ សិន រា អ្នក ផ្ោស់ លំបៅ បៅ អាសយ ោ្ោន ែ្ីប្កាយ នែងៃ េី 19 នខ ឧសភា 2014 អ្នក អាច បោះ ប្នោត ោន បៅតារ 
ការិយា ល័យ បោះ ប្នោត ចាស់ រ�ស់ អ្នក ។

សំរា�់ នសវង យល់ ព័ត៌មាន នែរ បេៀត អំពីការ ចុះ ប្មោះ អ្នក បោះ ប្នោត  សូរ ទក់ េង រក ការិយា ល័យ រែ្ឋ បលោ ធិការ 
តារ បលខ (888) 345-4917 ឬ េសោសនា បគ� េំព័រ www.sos.ca.gov។


