
វញិ្ញា បនប័ត្របញ្ជា ក់ភាពត្ររឹមត្ររូវ

ខ្ញុំឈ ម្ ោះ Alex Padilla ជារដ្ឋឈេខាធិការនៃរដ្ឋ California សមូ បញ្ជា ក់ថា 
វធិាៃការដដេបាៃដាក់បញ្េូឈៃោះ ៃឹងត្រូវបាៃដាក់ជូៃអ្នកឈបាោះឈ ្្ន ្នៃរដ្ឋ California 
ឈៅក្នញងការឈបាោះឈ ្្ន ្ទឈូៅដដេៃឹងតបារព្ឋឈ�ើងទទូាុំ ង រដ្ឋ ឈៅន្ងៃទើ 6 ដខ វចិ្ឆកា ្្នុំ  2018 
ឈ�ើយឈសៀវឈៅមគ្ញឈទ្ទសក៍ឈៃោះត្រូវបាៃ ឈរៀបចុំឈ�ើងយ៉ា ងត្ឹមត្រូវ តសបតាមចបាប់។ 
សាក្ើភាពនៃ�តាថា របស់ខ្ញុំ ៃិងតតាដ៏អស្ារ្យរបស់រដ្ឋ ឈធវើឈៅតក រុង Sacramento នៃរដ្ឋ 
California ន្ងៃទើ 13 ដខសើហា ្្នុំ  2018 ឈៃោះ។

Alex Padilla, រដ្ឋលេខាធិការ

ការបោះប ន្ោ តទូបៅបៅរដ្ឋ 
California
ថ ង្ៃអង្គា រ ទី  
6 ខែវចិ្ឆកា ្ នោំា  2018

ការយិាេ័យលោះល ន្ោ ្រលបើកពើល ោ៉ ង 7:00 តពរឹករហូ្រដេ់ល ោ៉ ង 8:00 យប់ 
លៅថ ង្ៃលោះល ន្ោ ្រ!

★  ★  ★  ★  ★
 មគ្គុទេ្ទសក៍ផ្លូវការសម្រាប់ព័ត៌រានអ្នកទោះទ ្្ន ត

 
★  ★  ★  ★  ★
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ប្រសិនប្រើអ្នកប�ឿថាអ្នកប្ រូវបានបេ្រដិបសធសិទ្ណិាមួយក្ននុងចំបណាមសិទ្ទំិាងបនះ សមូទរូសព័្ទទៅទេខសម្ងា តអ់្នកទោះទ ្្ន តទោយឥត
គតិថ្ លៃរបសរ់ដ្ឋទេខាធិការ (888) 345-4917។

កម្រងសិទ្ិ

អ្នកបបាះប ្្ន ្
អ្នកមានសិទ្ដិចូខាងបបរោម៖

	 1	
សិទិ្បោះប ន្ោ ត ប្រសិនប្រើអនោកជាអនោកដែលោនចុះប ម្ ះ
បោះប ន្ោ ត។ អ្នកមានលក្ខណស្រ្បតិ្អាចបោះប ្្ន តោន 
ម្រសិនប្រើអ្នក៖

• ជាពលរដ្ឋអាប្ររកិដដលរស់បៅរដ្ឋ California

• យ៉ា ងបោចណាស់មានអាយុ 18 ្្នំ
• ោនចុះប ម្ ះកដនលែងដដលអ្នកកំពុងរស់បៅ្រចុ្្រ្បន្ន
• ្រចុ្្រ្បន្ន្ិរនស្ិតក្នុងពន្នាគាររដ្ឋ ឬពន្នាគារសហព័ន្ ឬមតរូវ

ោនបោះដលង្របណ្ាះអាសន្នចំបោះបោស្រទឧមកិដ្ឋណា្ួរយ
• ្រចុ្្រ្បន្នបនះ តុលាការ្ិរនោនរកប�ើញថាអស្រតភ្ាពផលែលូវចិ

ត្ក្នុងការបោះប ្្ន ត

	 2	
សិទិ្បោះប ន្ោ ត កនោុងករណើ អនោកោនចុះប ម្ ះបោះប ន្ោ តរចួប�ើយ 
្ុ៉រដនតែប ម្ ះរ្រស់អនោកមិនមានបៅកនោុង្រញ្ើ។ អ្នកនឹងបោះប ្្ន ត
បោយបម្រើសនលែឹកប ្្ន ត្របណ្ាះអាសន្ន។ ការបោះប ្្ន តរ្រស់អ្នកនឹ
ងមតរូវរា្់រ្រញ្លូល ម្រសិនប្រើ្រនន្ើបោះប ្្ន តកំណត់ថាអ្នកមានលក្ខ
ណស្រ្បតិ្អាចបោះប ្្ន តោន។

	 3	
សិទិ្កនោុងការបោះប ន្ោ ត ប្រសិនប្រើអនោកស្ិតបៅកនោុងជួររង់ចំា 
បោះជាបៅបេលដែលការយិាល័យ បោះ ប ន្ោ តបតរូវ្ិរទក៏បោយ។

	 4	
សិទិ្កនោុងការបោះសន្លឹកប ន្ោ តសមាងា ត់ បោយគាម ននរណារខំានអ្នក 
ឬមោ្់រអ្នកពើរប្រៀ្របោះប ្្ន ត។

	 5	
សិទិ្កនោុងការទទួលោនសន្លឹកប ន្ោ តថមើ   
កនោុងករណើ ដែលអនោកោនប វ្ើកំ�ុស, ម្រសិនប្រើអ្នក្ិរនោន់ោន
បោះសនលែឹកប ្្ន តរ្រស់អ្នកបៅប�ើយ។ អ្នកអាច៖

បសនោើមននតែើបោះប ន្ោ តបៅកដន្ងបោះប ន្ោ ត 
សំុសនលែឹកប ្្ន តថមើ្ួរយ
្រតែតូរសន្លឹកប ន្ោ តបោះតាមសំ្ុរបតរ្រស់អនោក យក
សនលែឹកប ្្ន តថមើបៅឯការយិល័យបោះប ្្ន ត 
ឬបៅឯកដនលែងបោះប ្្ន តរ្រស់អ្នក ឬ បោះប ន្ោ តបោយបប្រើស
ន្លឹកប ន្ោ ត្រប ត្ែ ះអាសននោ។

	 6	
សិទិ្កនោុងការទទួលោនជំនួយបោះសន្លឹកប ន្ោ តរ្រស់អនោក 
ពើនរណាមា្ន ក់ដដលអ្នកបមរើសបរ ើស បលើកដលងដតនិបយរក 
ឬតំណាងសហរើពរ្រស់អ្នក។

	 7	
សិទិ្បែើម ើ្ទម្ាក់សន្លឹកប ន្ោ តបោះតាមសំ្ុរបតដែលោន្ំរបេញ
រ្រស់អនោក បៅឯកដន្ងបោះប ន្ោ ត ក្នុងរដ្ឋ California។

	 8	
សិទិ្កនោុងការយកសមាភា របោះប ន្ោ តជាភាសាប្សេងបបរៅេើភាសាអ
ង់ប្្សម្រសិនប្រើមាន្រនុស្សម្រ្់រមគាន់បៅក្នុង្រណ្ឌ លបោះប ្្ន ត
រ្រស់អ្នកនិយយភាសាបនាះ។

	 9	
សិទិ្កនោុងការសួរសំណួរបៅមននតែើបោះប ន្ោ តអំេើនើតិវិ្ ើបោះប ន្ោ ត 
និងពិនិត្យដំបណើ រការបោះប ្្ន ត។ ម្រសិនប្រើ្ុរ្រ្គលដដលអ្នកសួរ
្ិរនអាចប ល្ែើយសំណួររ្រស់អ្នកោនពួកប្រមតរូវ្រញ្លូនអ្នកបៅ្ុរ្រ្គ
លដដលអាចផ្ដល់ចប្រលែើយរលូនអ្នកោន។ ម្រសិនប្រើ្រង្កការរខំាន 
ពួកប្រអាចឈ្់រប ល្ែើយនឹងអ្នក។

	 10	
សិទិ្កនោុងការរាយការណ៏សកមមភាេបោះប ន្ោ តខុ
សចបា្់រ ឬដក្ង្រនំ្្មួយ បៅ្រនន្ើបោះប ្្ន ត 
ឬការយិល័យរដ្ឋបលខាធិការ។
 បៅបលើ្រណ្ាញវ ុ្ឹរ www.sos.ca.gov

✆ តា្រទលូរស័ព្ទបលខ (888) 345-4917

 តា្រអុើដ្រ៉ាល elections@sos.ca.gov
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មគ្គុទ្ ទេសកទ៍ោងរហស័� 5

សំទ�ើ ប្រជាមតិ

1� អនុញ្ញា តឲ្យប្រើរ័ណ្ណកម្ើផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវធិើជំនួយលំបៅដ្ឋា នជាក់លាក់។�លក្ខនិ្កៈអង្គនើតិរញញាតិ្។��  12
2� អនុញ្ញា តឲ្យប្រើរ័ណ្ណកម្ើផ្ដល់មូលនិធិដល់កម្មវធិើជំនួយលំបៅដ្ឋា នដដលមាន្រារ់ស្មារ់រុគ្គលដដលមានជំងឺផូ្វចិត្។�

លក្ខនិ្កៈអង្គនើតិរញញាតិ្។��  18
3� អនុញ្ញា តរ័ណ្ណកម្ើបោយផ្ដល់មូលនិធិស្មារ់គប្មាងផ្គត់ផ្គង់ទឹក�និងគុណភាព�ទើជ្មាល�្តើ�សត្វព្ព�ការនំាផូ្វទឹក�និងការ្ទ្ទង់�

និងស្ដុកទុកទឹកប្កាមដើ។�លក្ខនិ្កៈបផ្ើម្រជាសិទ្ិ�លក្ខនិ្កៈផួ្ចបផ្ើម��  22
4� អនុញ្ញា តឲ្យរ័ណ្ណកម្ើផ្ដល់មូលនិធិដល់ការសង់មន្ើរបពទ្យដដលផ្ដល់ការដែទំាសុខភាពដល់កុមារ។�លក្ខនិ្កៈបផ្ើម្រជាសិទ្ិ�លក្ខនិ្កៈផួ្ចបផ្ើម��  28
5� ផ្្ស់រ្ដូរបសចក្ដើត្មរូវស្មារ់ម្ាស់អចលន្ទព្យមួយចំនួនកុ្ងការបផ្រមូលដ្ឋា នពន្អចលន្ទព្យររស់ខួ្នស្មារ់អចលន្ទព្យដ្ក់ជំនួស។��

ការចារ់បផ្ដើម្រជាសិទ្ិវបិរាធនកម្មរដឋាធម្មនុញញា�និងលក្ខន្ដិកៈ។��  34
6� រំបាត់បចាលមូលនិធិការជួសជុលផូ្វ�និងគមនាគមន៍មួយចំនួន។�ត្មរូវឲ្យពន្បលើប្រងឥន្នៈ�និងពែ្រែយន្�

�មួយចំនួន្តរូវបានអនុម័តបដ្យអង្គបបាះប្្ត។�ការបផ្ើម្រជាសិទ្ិវបិរាធនកម្មរដឋាធម្មនុញញា��  40
7� អនុបលាមបមាោ ងសន្ំពនឺ្ពែងៃបៅរដឋា�California�បៅនឹងចបារ់សហព័ន្។�អនុញ្ញា តឲ្យអង្គនើតិរញញាតិ្រ្ដូររយៈបពលសន្ំពនឺ្ពែងៃ។�

លក្ខនិ្កៈអង្គនើតិរញញាតិ្។��  44
8� បធ្វើរញញាតិ្តពម្ស្មារ់ការលាងឈាមត្មងបនាមអ្កជំងឺខាងប្រៅស្មារ់ការពយាបាលត្មងបនាម។�លក្ខនិ្កៈបផ្ដើម្រជាសិទ្ិ។��  48
9� បៅពែងៃទើ�18�ដខកក្កដ្�្ំ្�2018�សំបណើ ្រជាមតិបលខ�9�្តរូវបានដកបចញពើសនឹ្កប្្តតាមរញ្ជា ររស់តុលាការកំពូលរដឋា�California�។��  56
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រដ្ឋលេខាធិការ
សួស្តីពលរដ្ឋ Californians ជាទតីមេត ត្ី

គ្មា នសិទ្ិអ្តីធំជាងសិទ្ិក្នុងការមោះម្្្មោះមទ។ ត្រជាធិ្រម្យ្យរ្រស់អាមេរកិរកីចំមរនីមៅមពលដដលអ្កមា
នសិទ្ិមោះម្្្ត្រ្់រគ្្ចូលរេួមោះម្្្។ តាេរយៈការមោះម្្្ អ្កអាចមតរតីសមរសីមេដឹកោំក្នុងេូលដ្្ឋ ន 
ថ្្ក់រដ្ឋ និងថ្្ក់ជា្ិរ្រស់អ្ក និងធាោថ្សមេលេងរ្រស់អ្កត្រូវោនម្រស្្្់រ។ ការមោះម្្្ទូមៅ្ឺរមៅថ ង្ៃអង្គា រ 
ទតី 6 ដែវចិ្ិកា។ ការមោះម្្្មធ្តីម�តីងយ៉ា ង្្់ររហ័ស និងរិ្េកដល់មហតីយ។ ែ្នុំសូេមលតីកទឹកចិ្្អ្កឱ្យចូលរ ួ
េក្នុងសិទ្ិជាេូលដ្្ឋ ន រ្រស់អ្កក្នុងោេជាពលរដ្ឋថនសហរដ្ឋអាមេរកិ។

ព័្៌មានទំាងអស់ត្រូវោនដ្ក់្រង្ហា ញមៅទតីមនះជាមសចក្តីមយងសតមា្់រអ្ក។ េ្រគានុមទទេសក៍អ្កមោះម្្្មនះ
អាចរួយអ្កឱ្យមធ្តីការ សមតេចចិ្្ោនត្ឹេត្រូវ។ វារេួ្រញ្ូលទំាងការវភិា្រេិនលំមអៀង ទ�ហតីករណ៍គំ្តទ 
និងត្រ្ំងនឹងវធិានការមោះម្្្ជាមតចតីន មសចក្តីត្រកាសរ្រស់ម្រក្ខរន កតេងសិទ្ិអ្កមោះម្្្ 
និងព័្៌មានសំខាន់ៗដថទមទៀ្។ េ្រគានុមទទេសក៍មនះក៏អាចរកោនមៅមលតីអនុតីនធឺណិ្ មៅមលតីវ នុ្ឹរថសយ្៍រ្រស់រដ្ឋ
មលខាធិការថនរដ្ឋ California ផងដដរ៖ www.VoterGuide.sos.ca.gov។

អ្កអាចពិនិ្្យមេតីលស្ថា នភាពថនការចនុះម ម្ា ះមោះម្្្រ្រស់អ្កោនត្រ្់រមពលមដ្យ ចូលមៅកាន់ 
VoterStatus.sos.ca.gov។ អ្កអាចទាញយកកេមាវធិតី VOTE CALIFORNIA រ្រស់មយតីង 
មៅមលតីទូរសពទេទំមនតី្ររ្រស់អ្ក ឬម្្រលេិ្ មហតីយចូលមត្រតីព័្៌មានសំខាន់ៗអំពតីការមោះម្្្ និងរកមេតីលទតីតំាង
មោះម្្្ដដលមៅរិ្អ្ក្ំរផនុ្។ មហតីយអ្កអាចចូលមេតីលម្រហទំព័រ PowerSearch.sos.ca.gov ត្រសិន
ម្រតីអ្កចង់ដឹង្រដនថាេមទៀ្អំពតីអ្កដដលផ្ល់ហិរញ្ញ្រ្បទានដល់ម្រក្ខរន ឬសំមណតី ត្រជាេ្ិមលតីសនលេឹកម្្្។

ត្រសិនម្រតីអ្កមានសំនួរអំពតីរម្រៀ្រមោះម្្្ ឬរម្រៀ្រចនុះម ម្ា ះមោះម្្្ អ្កអាចទាក់ទងការយិល័យថនរដ្ឋ
មលខាធិការមដ្យមៅទូរស័ពទេេកកាន់មលែ (888) 345-4917 មដ្យឥ្្ិរ្ថ ល្េ។ មដតីេ្បតីទទួលោនព័្៌មា
នទំោក់ទំនងជាេួយេនន្តីមរៀ្រចំការមោះម្្្ត្រចំាមខានធតីក្នុងេូលដ្្ឋ នរ្រស់អ្ក សូេចូលមេតីលវ នុ្ឹរថសយ្៍ 
រ្រស់រដ្ឋមលខាធិការតាេអាសយដ្្ឋ ន៖ www.sos.ca.gov/county-elections-offices។

សូេអរ្រនុណចំមោះការម្្រជ្ាចិ្្រ្រស់អ្កចំមោះអោ្រ្រ្រស់រដ្ឋ និងត្រមទសរ្រស់មយតីង។ 
ការមោះម្្្ទូមៅមធ្តីមៅថ ង្ៃអង្គា រ ទតី 6 ដែវចិ្ិកា។ សនលេឹកម្្្រ្រស់អ្កសំខាន់ណាស់។ សនលេឹកម្្្រ្រស់អ្ក
្ឺរជាសមេលេងរ្រស់អ្ក។ ត្រូវោនស្្្់រ។ មោះម្្្!
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សមូពនិិត្យមមើលស្ថា នភាពអ្នកមោះម ្្ន តរបស់អ្នកមៅមលើអ៊ើនធឺណិត
សូមមមើលទំព័រស្ថា នភាព My Voter Status មៅមលើវបិស្យរបស់រដ្ឋ
មលខាធិការតាមអាសយដ្្ឋ ន VoterStatus.sos.ca.gov ដដលអ្នកអាច
ពិនិត្យមមើលស្ថា នភាពអ្នកមោះម ្្ន តរបស់អ្នក ដសវែងរកកដនលែងមោះម ្្ន ត 
ឬមណ្ឌ លមោះម ្្ន តរបស់អ្នក និងព័ត៌មានជាម្ចើនមទៀត។

ម្បើ្ោស់  My Voter Status មដើម ើ្ ៖
• មមើលថា អ្នកោនចុះម ម្ ះមដើម ើ្មោះម ្្ន តម�ើយឬមៅ មបើោនចុះរចួម�ើយ មតើមៅក្នុងមខានធើមួយណា
• ពិនិត្យមមើលចំណង់ចំណូលចិត្តគណបក្សនមោោយអាទិភាពរបស់អ្នក
• ដសវែងរកទើកដនលែងមោះម ្្ន តរបស់អ្នក
• រកមមើលមណ្ឌ លមោះម ្្ន ត (ស្មាប់អ្នកមោះម ្្ន តដដលរស់មៅក្នុងមខានធើ Madera, Napa, Nevada, Sacramento, 

និង San Mateo)
• ដសវែងរក្ពរឹត្តិការណ៍មោះម ្្ន តនាអនាគតមៅក្នុងមូលដ្្ឋ នរបស់អ្នក
• ទទួលោនមគុ្មទទេសក៍ស្មាប់ព័ត៌មានអ្នកមោះម ្្ន ត (VIG) តាមអុើដមែលមុនការមោះម ្្ន តទូទំាងរដ្ឋនើមួយៗ
• ដសវែងរកព័ត៌មានទាក់ទងស្មាប់ការោិល័យការមោះម ្្ន តមខានធើរបស់អ្នក
• សូមពិនិត្យមមើលស្ថា នភាពមោះម ្្ន តតាមសំបុ្ត ឬ សនលែរឹកម ្្ន តបមណា្ត ះអាសន្នរបស់អ្នក

ពត័ម៌ានថ្ងៃមោះម ្្ន ត
កន ល្ែងបោះប ន្ោ ត ្ិងមណ្ឌ លបោះប ន្ោ តប�ើកពើប ោ៉ ង 7:00 ពពរឹកដល់ប ោ៉ ង 8:00 យ�់បៅថ ង្ៃអង្គា រ ទើ 6 នែវចិ្ិកា។  
ព�សិ្ប�ើអនោកោ្មកតពមង់ជួរមុ្ប ោ៉ ង 8:00 យ�់អនោកបៅនតអាចបោះប ន្ោ តោ្។ បដើម ើ្នសវែងរកកន ល្ែងបោះប ន្ោ ត 
ឬមណ្ឌ លបោះប ន្ោ តរ�ស់អនោក ៖

 ពិនិត្យមមើលមគុ្មទទេសក៍ស្មាប់ព័ត៌មានអ្នកមោះម ្្ន ត ដដលមនន្តើមរៀបចំការមោះម ្្ន ត្បចំាមខានធើោនម ញ្ើមៅអ្នក

 ទូរសពទេមៅមលខ (888) 345-4917

 តាមអុើនធឺណិតតាមអាសយដ្្ឋ ន www.sos.ca.gov/elections/polling-place ឬ VoterStatus.sos.ca.gov

 សរមសរអតថាបទ Vote មៅ GOVOTE (468683)

 ទាញយកកមមវធិើ “Vote California” ស្មាប់ទូរសពទេទំមនើប (អាចរកោនមៅតាម iOS និង Android stores)

អ្នកបរចិ្ចា គកពំលូៗទទំូាងរដ្ឋ មបក្ខជន និងវធិានការសន្លឹកម ្្ន ត
មៅមពលគណៈកមមការ (មនុស្សមា្ន ក់ ឬ្ក រុមមនុស្សដដលទទួល្ោក់ ឬចំណាយ្ោក់ក្នុងមោលបំណងជះឥទ្ិពលមលើអ្នកមោះម ្្ន
តឲ្យោំ្ទ ឬ្ប្ំងនរឹងមបក្ខជន ឬវធិានការននសនលែរឹកម ្្ន ត) ោំ្ទ ឬ្ប្ំងនរឹងវធិានការននសនលែរឹកម ្្ន
ត ឬមបក្ខជន និងរក្ោក់ោនោែ ងតិច $1 លានដុលាលែ រ គណៈកមមការ្តរូវដតរាយការណ៍អ្នកបរចិាចា គ
កំពូលៗរបស់ខលែួនចំនួន 10 នាក់ មៅគណៈគណកមមការអនុវត្តន៍នមោោយយុត្តិធម៍រដ្ឋ California 
(California Fair Political Practices Commission, FPPC)។ គណៈកមមការ្តរូវមធវែើបចចាុប្ន្នភាពប
ញ្ើម ម្ ះកំពូលទំាង 10 មៅមពលមានការផ្លែ ស់ប្តូរ។
បញ្ើទំាងមនះអាចរកោនមៅមលើវ ុបឹនសយត៍របស់ FPPC  
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html

ខាងល�ើ



ទដិ្ឋភាពទទូៅនៃបំណុលប័ណ្ណកម្ចីរដ្ឋ  ទរៀបចំទោយអ្នកវភិាគៃិតបិញ ្ញត្ិ

72  |  ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបំណុលប័ណ្ណកម្ចីរដ្ឋ

ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបំណុលប័ណ្ណកម្ចីរបស់រដ្ឋ។ វាក៏ពិភាកសាផ
ងដដរអំពចីរទបៀបដដលវធិាៃការប័ណ្ណកម្ចីទៅទលចីសៃ្លឹកទ ន្ោ ត 
បបសិៃទបចីបតរូវបាៃអៃុម័តទោយអនោកទបាះទ ន្ោ ត ៃលឹងប៉ះពា
ល់យ៉ងណាដល់ការចំណាយរបស់រដ្ឋទដចីម ច្ីសងបំណុលប័
ណ្ណកម្ចី។

ប័ណ ្ណកម្ចីរដ្ឋ 
និងការចំណាយល�ចីប័ណ ្ណកម្ចី
ត�ើអ្ើជាប័ណ្ណកម្ើ? ប័ណ្ណកម្ចី 
គឺជាវធិចីមួយដដលរោ្ឋ ភិបាល ៃិងបក រុមហុ៊ៃខ្ចីបបាក់។ រោ្ឋ
ភិបាលថ្នោ ក់រដ្ឋទបបចីប័ណ្ណកម្ចីជាចម្ងទដចីម ច្ីចំណាយស 
បរាប់ការទធវចីដផៃការ ការសាងសង់ ៃិងជួសជុលគទបរា 
ងទហោ្ឋ រចនាសម័្ៃ្ធ ដូចជាស្ាៃ ទំៃប់ ពៃ្ធនាគារ 
ឧទយាៃ សាលាទរៀៃ ៃិងអគារការយិល័យ។ រដ្ឋលក់ប័
ណ្ណកម្ចីដល់វៃិិទយគិៃទដចីម ច្ីទទួលបាៃមូលៃិធិ “ជាមុៃ” 
សបរាប់គទបរាងទំាងទៃះ ទហចីយបនាទា ប់មកសងវៃិិទយគិ
ៃទោយរាៃការបបាក់កនោុងរយៈទពលមួយ។

តេ�ុអ្ើបានជាប័ណ្ណកម្ើត�រូវបានតតបើ? មូលទហតុ
ចម្ងសបរាប់ការទចញប័ណ្ណកម្ចីគឺថ្ទហោ្ឋ រចនា
សម័្ៃ្ធ ជាធម្មតា ផ្តល់ទសវាកនោុងរយៈទពលទបចចីៃ ន្ោំ ។ 
ដូទចវះ វាសមទហតុសមផលសបរាប់មៃុស្ស 
ទំាងកនោុងទពលបចុ្ប្ៃនោ ៃិងកនោុងទពលអនាគតទដចីម ច្ីជួយ
បង់ន្្គទបរាង។ ដូចគានោ ទៃះផងដដរ វាអាចជាការលំបាក
កនោុងការបង់បបាក់ទំាងអស់កនោុងទពលដតមួយសបរាប់ការចំ
ណាយដ៏ធំនៃគទបរាងទំាងទៃះ។

ត�ើតបតេទសំខាន់ៗននប័ណ្ណកម្ើអ្ើខ្លះ? ប័ណ្ណកម្ចីដដ
លរដ្ឋទបបចីរាៃពចីរបបទភទធំៗគឺប័ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅ 
ៃិងប័ណ្ណកម្ចីបបាក់ចំណូល។ ភាពខុសគានោ មួយរវាងប័
ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅ ៃិងប័ណ្ណកម្ចីចំណូលគឺរទបៀប
សងបណ្ណកម្ចីទំាងពចីរ។ រដ្ឋជាធម្មតាសងប័ណ្ណកម្ចីកាត
ពវកិច្ទូទៅទោយទបបចីមូលៃិធិទូទៅរបស់រដ្ឋ (គណៃចីបប
តិបត្តិការចម្ងរបស់រដ្ឋដដលរដ្ឋទបបចីទដចីម ច្ីបង់ន្្ការអ
ប់រ ំពៃ្ធនាគារ ការដ្ទំាសុខភាព ៃិងទសវាទផ្សងទទៀត) 
។ មូលៃិធិទូទៅបតរូវបាៃគំាបទជាចម្ងទោយបបាក់
ចំណូល ៃិងចំណូលពៃ្ធទលចីការលក់។ រដ្ឋដតងដតស
ងប័ណ្ណកម្ចីចំណូលពចីបបភពទផ្សងទទៀត ដូចជា កនបម
ដដលបង់ទោយអនោកទបបចីបបាស់គទបរាងដដលទទួលបា
ៃមូលៃិធិ (ដូចជាកនបមទសវាទបបចីបបាស់ស្ាៃ) ។ ភា
ពខុសគានោ មួយទទៀតរវាងប័ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅ 
ៃិងប័ណ្ណកម្ចីចំណូលរបស់រដ្ឋ គឺជារទបៀបដដលប័ណ្ណទំាង
ទៃះបតរូវបាៃអៃុម័ត។ ប័ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅដដលទចញ

ទោយរដ្ឋបតរូវដតអៃុម័តទោយអនោកទបាះទ ន្ោ ត ខណៈដដលប័
ណ្ណកម្ចីចំណូលមិៃតបមរូវដូទ ន្ោ ះទទ។

ត�ើអ្ើេិរញ្ញបទានប័ណ្ណកម្ើមានចំណាយអ្ើខ្លះ? 
បនាទា ប់ពចីលក់ប័ណ្ណកម្ចី រដ្ឋទធវចីការបង់បបាក់បប្ំ ន្ោំ កនោុងរ
យៈទពលពចីរបចីទសវត្សរខ៍ាងមុខរហូតដល់អស់បំណុល។ 
(វាគឺបសទដៀងគានោ ទៅៃលឹងរទបៀបដដលបក រុមបគរួសា 
របង់សងបបាក់កម្ចីទិញផទាះដូទ ន្ោ ះដដរ)។ រដ្ឋបង់សងគ 
ទបរាងដដលទទួលបាៃមូលៃិធិពចីប័ណ្ណកម្ចីទបចចីៃជាងកា
របង់សងរបស់រដ្ឋសបរាប់គទបរាងដដលរដ្ឋមិៃខ្ចីបបាក់ 
ទោយសារដតការចំណាយទលចីការបបាក់។ ការចំណាយប 
ដៃថែមអាបស័យទៅទលចីអបតាការបបាក់ ៃិងរយៈទពលដដលប័
ណ្ណកម្ចីបតរូវបាៃសង ។ 

ប័ណ ្ណកម្ចី និងថវកិារដ្ឋ
ចំនួនបំណុលមូលនិធិទូតៅ។ រដ្ឋរាៃប័ណ្ណកម្ចី
ដដលគំាបទទោយមូលៃិធិទូទៅបបរាណ $83 
ពាៃ់លាៃ ដដលរដ្ឋកំពុងបង់សងបបាក់ទដចីម 
ៃិងការបបាក់ជាទរៀងរាល់ ន្ោំ ។ ទលចីសពចីទៃះទៅទទៀត 
អនោកទបាះទ ន្ោ ត ៃិងសភាបាៃយល់បពមអៃុម័តទលចីប័ណ្ណ
កម្ចីដដលគំាបទទោយមូលៃិធិទូទៅចំៃួៃ $39 ពាៃ់លាៃ
ដដលមិៃទាៃ់បតរូវបាៃលក់ទៅទ�ចីយ។ ភាគទបចចីៃនៃប័ណ្ណ
កម្ចីទំាងទៃះបតរូវបាៃទគរពំលឹងថ្ៃលឹងបតរូវបាៃលក់ទៅកនោុងបុ៉
នា្ម ៃ ន្ោំ ខាងមុខទៃះ ទបពាះគទបរាងបដៃថែមទទៀតបតរូវការ្វិ
កា។ បចុ្ប្ៃនោទៃះ ទយចីងប៉ាៃ់សា្ម ៃថ្រដ្ឋៃលឹងចំណាយបបា
ក់បបរាណ $6 ពាៃ់លាៃជាទរៀងរាល់ ន្ោំ ពចីមូលៃិធិទូទៅ
ទដចីម ច្ីសងប័ណ្ណកម្ចី ។

សំតណើ តបជាម�ិនានាតលើសន្លឹកត ន្ោ �តនលះ
។ រាៃវធិាៃការប័ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅចំៃួៃបចី 
ទៅទលចីសៃ្លឹកទ ន្ោ តទៃះ។ រមួគានោ  វធិាៃការទំាងទៃះៃលឹងអៃុ
ញ្ញា តឱ្យរដ្ឋខ្ចីបបាក់បដៃថែមចំៃួៃ $14.4 ពាៃ់លាៃ៖ 
• សំទណចី បបជាមតិទចី1 ៃលឹងអៃុញ្ញា តឱ្យរដ្ឋខ្ចីបបាក់ចំៃួៃ 

$4 ពាៃ់លាៃសបរាប់កម្មវធិចីលំទៅោ្ឋ ៃដដលរាៃ
តនម្សមរម្យ ៃិងកម្មវធិចីទាក់ទងៃលឹងអតចីតយុទ្ធជៃ។ 
(កនោុងចំទណាមទលឹកបបាក់សរបុទៃះ ៃលឹងរាៃទលឹកបបាក់  
$1 ពាៃ់លាៃសបរាប់កម្មវធិចីបបាក់កម្ចីទិញផទាះ ដដល
បតរូវបាៃរពំលឹងថ្ៃលឹងបតរូវសងទោយអតចីតយុទ្ធជៃ ដដ
លចូលរមួកនោុងកម្មវធិចីទៃះជាជាងសងទោយមូលៃិធិទូ
ទៅ) ។

• សំទណចី បបជាមតិទចី 3 ៃលឹងអៃុញ្ញា តឱ្យរដ្ឋខ្ចីបបា
ក់ចំៃួៃ $8.9 ពាៃ់លាៃសបរាប់គទបរាងទលឹក 
ៃិងគទបរាងបរសិាថែ ៃដនទទទៀត។
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• សំទណចី បបជាមតិទចី 4 ៃលឹងអៃុញ្ញា តឱ្យរដ្ឋខ្ចីបបាក់ $1.5 
ពាៃ់លាៃសបរាប់មៃទាចីរទពទ្យមួយចំៃួៃដដលពយាបាល
កុរារ។ 

ទលចីសពចីទៃះ វធិាៃការមួយទលចីសៃ្លឹកទ ន្ោ ត 
គឺសំទណចី បបជាមតិទចី 2 ៃលឹងអៃុញ្ញា តឱ្យរដ្ឋទបបចីបបាស់មូល
ៃិធិប័ណ្ណកម្ចីចំណូលរហូតដល់ $2 ពាៃ់លាៃ ទដចីម ច្ីផ្តល់
លំទៅោ្ឋ ៃសបរាប់អនោកជំងឺផូ្វសតិដដលគា្ម ៃផទាះរស់ទៅ។ 
ប័ណ្ណកម្ចីទំាងទៃះៃលឹងបតរូវបាៃសងទោយបបាក់ចំណូលដដ
លបតរូវបាៃទគទុកទោយដ�កសបរាប់កម្មវធិចីសុខភាពផូ្វ
សតិ មិៃដមៃមូលៃិធិទូទៅទទ។ 

ផលប៉លះពាល់ននការតបាលះត ន្ោ �តនលះតលើការសងតបា
ក់បំណុល ។ ទយចីងប៉ាៃ់សា្ម ៃថ្ការចំណាយសរបុ 
(រាប់បញ្ូលទំាងការបបាក់) ទដចីម ច្ីសងវធិាៃការប័
ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទំាងបចី ទៅទលចីសៃ្លឹកទ ន្ោ តទៃះ 
ៃលឹងរាៃទំហំទលឹកបបាក់បបដហលជា $26 ពាៃ់លាៃ។ កា
រចំណាយទំាងទៃះៃលឹងបតរូវបាៃបង់សងកនោុងរយៈទពលបប
ដហល 40  ន្ោំ  ដដលការបង់សងជាមធ្យមរាៃទលឹកបបាក់ 
$650កនោុងមួយ ន្ោំ ។ ការចំណាយទៃះគឺទបចចីៃជាង 11 ភា
គរយនៃការចំណាយពចីមូលៃិធិទូទៅទលចីបំណុលប័ណ្ណកម្ចី
បចុ្ប្ៃនោរបស់រដ្ឋ។ ការចំណាយជាក់លាក់ៃលឹងអាបស័យទលចី
ព័ត៌រាៃលំអិតនៃការលក់ប័ណ្ណកម្ចី។ 

ផលប៉លះពាល់ននការតបាលះត ន្ោ �តនលះតលើតបាក់ចំណូលរប
ស់រដ្ឋដដលត�រូវបានតតបើតបាស់តដើម ើ្សងបំណុល។ សូ
ចនាករមួយនៃសាថែ ៃភាពបំណុលរបស់រដ្ឋគឺចំដណកមួយ
នៃបបាក់ចំណូលមូលៃិធិទូទៅបប្ំ ន្ោំ របស់រដ្ឋដដលបតរូវ
បាៃទគទុកទោយដ�កទដចីម ច្ីសងបំណុលប័ណ្ណកម្ចី។ ទៃះ
បតរូវបាៃទគសាគា ល់ថ្អៃុបាតទសវាកម្ម-បំណុលរបស់រដ្ឋ 
(DSR)។ ទោយសារដតរដ្ឋបតរូវដតទបបចីបបាក់ចំណូលទំាង
ទៃះទដចីម ច្ីសងបំណុល ទគមិៃអាចយកទៅចំណាយទលចីក
ម្មវធិចីរដ្ឋទផ្សងទទៀតបាៃទទ។ ដូចបង្ហា ញកនោុងរបូភាពទចី  
1 DSR ឥ�ូវទៃះរាៃចំៃួៃទលចីសពចី 4 ភាគរយ។ បបសិ
ៃទបចីអនោកទបាះទ ន្ោ តមិៃអៃុម័តប័ណ្ណកម្ចីណាមួយដដលបា
ៃទសនោចីទៅកនោុងសៃ្លឹកទ ន្ោ តទៃះទទ ទយចីងពយាករណ៍ថ្  
DSR របស់រដ្ឋទលចីប័ណ្ណកម្ចីដដលបាៃអៃុម័តទហចីយៃលឹង
ទកចីៃទ�ចីងកនោុងរយៈទពលបុ៉នា្ម ៃ ន្ោំ ខាងមុខ 
—ខ្ស់បំផុតបតលឹម 4.5 ភាគរយកនោុង ន្ោំ  2021–22—
ទហចីយបនាទា ប់មក្ប់ទផ្តចីម្យចុះ។ បបសិៃទបចី អនោកទបាះ
ទ ន្ោ តអៃុម័តសំទណចី ប័ណ្ណកម្ចីកាតពវកិច្ទូទៅទំាងអស់
ទលចីសៃ្លឹកទ ន្ោ តទៃះ ទយចីងពយាករណ៍ថ្វាៃលឹងបទងកចីៃ DSR 
តិចជាង 0.5 ភាគរយ ទបចីទធៀបទៅៃលឹងការមិៃអៃុម័ត។ 
អនាគត DSR របស់រដ្ឋៃលឹងខ្ស់ជាងការបង្ហា ញទៅកនោុង
តារាង បបសិៃទបចីរដ្ឋ ៃិងអនោកទបាះទ ន្ោ តអៃុម័តប័ណ្ណកម្ចីប
ដៃថែម នាទពលអនាគត។
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សម្រាប់ព័ត៌រានបននថែមអំពីចៅម្កមយុត្តិធម៌ជាន់ខ្ពស់	នតិងននចៅម្កមយុត្តិធម៌ឧទ្ធរណ៍	ចូលចមីល	www.voterguide.sos.ca.gov ឬ	www.courts.ca.gov	
ឬចៅទូរស័ព្ទ	ឥតគតិន ល្ៃ	នខសែបណ្ាញអ្នកចោះច ្្ន ត	តាមចលខ	(888)	345-4917។

នីតវិធីិននការបោះប ន្ោ ត
សថែតិតចម្កាមធម្មនុញ្ញរដ្ឋ	California,	យុត្តិធម៌ននតុលាការជាន់ខ្ពស់	នតិងតុលាការឧទ្ធរណ៍គឺទទួលយកតាម	ការបញ្ជា ក់ចោយអ្នកចោះច ្្ន ត។	
សាធារណជនចោះច ្្ន ត	“គំាម្ទ”	ឬ	“ម្ប្ំង”	ចលីថាចតីរកសាទុកចៅម្កមរា្ន ក់	ៗឬយ៉ា ងណា។

ការយិល័យយុតាថែ ធតិកាគឺគា្ម នបកសែព័ន្ធ។

មុនចពលបុគ្គលរា្ន ក់អាចកាលៃ យជាចៅម្កមតុលាការខាងឧទ្ធរណ៍	រោ្ឋ ភតិោលម្តរូវនតម្បគល់ច ្្ម ះចបក្ខជនចៅកាន់គណៈកម្មការវាយតនមលៃចបក្ខជនននតុលា
ការ	នដលរមួរានសរាជតិកសាធារណៈ	នតិងចមធាវ។ី	គណៈកម្មការដឹកនំាការពតិនតិត្យច�ងីវញិហ្មត់ចត់ចលីសាវតារ	នតិងលក្ខណសម្បត្តិម្គប់ម្គាន់របស់ចបក្ខជន	
ជាមួយការបញ្ូលព័ត៌រានសហគមន៍	បនា្ទ ប់មកបញជាូនបន្ការវាយតនមលៃរបស់ខលៃួនចលីចបក្ខជនចៅកាន់អភតិោលចខត្។

បនា្ទ ប់មកអភតិោលចខត្ពតិនតិត្យច�ងីវញិការវាយតនមលៃរបស់គណៈកម្មការ	នតិងចម្ជីសតំាងចបក្ខជនជាផលៃូវការ	នដលលក្ខណសម្បត្តិម្គប់ម្គាន់របស់ពួ
កចគ	គឺនម្បម្បរួលតាមមតតិចយបល់សាធារណជន	មុនចពលការម្ប�ង	នតិងការពតិនតិត្យច�ងីវញិចោយគណៈកម្មការចលីការនតងតំាងខាងតុលាការ។	
គណៈកម្មការចនាះរមួរាន	ម្បធានអ្នកកាន់អំណាចតុលាការ	California,	អគ្គចមធាវ	ីCalifornia,	នតិងមននី្ជាន់ខ្ពស់នដលម្គប់ម្គងចលីចៅម្កមននតុលាការឧ
ទ្ធរណ៍។	គណៈកម្មការនតងតំាងតុលាការ	បនា្ទ ប់មក	ម្តរូវបញ្ជា ក់	ឬបដតិចសធការចម្ជីសតំាង។	នតម្បសតិនចបីោនបញ្ជា ក់	ចទីបចបក្ខជនកាលៃ យជាអ្នកបចម្មីការក្នុង
ចៅម្កម។

បនា្ទ ប់ពីការបញ្ជា ក់	អ្នកកាន់អំណាចតុលាការម្តរូវោនស្ប្ចូលក្នុងការយិល័យ	ចហីយអាម្ស័យចលីការអនុម័តរបស់អ្នកចោះច ្្ន តចៅការ
ចោះច ្្ន តចៅហ្វា យចខត្បនា្ទ ប់	នតិងចៅចពលបញប់្ននអាណត្តិនីមួយៗ។	អាណត្តិនដលោនចចញចោយ	ធម្មនុញ្ញរដ្ឋ	California	សម្រាប់អ្ន
កកាន់អំណាចតុលាការននតុលាការជាន់ខ្ពស់	នតិងតុលាការឧទ្ធរណ៍	គឺ	12	 ្្នំ ។	ចៅម្កមម្តរូវោនបញ្ជា ក់ចោយគណៈកម្មការចលីការនតងតំាង
ខាងតុលាការ	នតរហូតដល់ការចោះច ្្ន តចៅហ្វា យចខត្បនា្ទ ប់	នដលចពលចវលាណាមួយនដលពួកចគឈរច ្្ម ះសម្រាប់ការរកសាទុកនននផ្នក
ចៅសល់ននអាណត្តិ	ចបីរាន	ននអ្នកកាន់តំនណងមុខរបស់ពួកចគ	នដលនឹងរានរយៈចពលបួន	ឬម្ោំបី ្្នំ ។	(ម្កមចោះច ្្ន ត	ភាគ	9083។)

Carol A. Corrigan,	សហការចីៅម្កម,	តុលការជាន់ខ្ពស់	California

ការទទួលស្គា ល់វជិ្ជា ជីវៈមេធាវ៖ី	1975

ការអប់រំ៖	J.D.	សាកលវទិយាល័យ	California,	មហ្វទិយាល័យចបាប់	Hastings	1975;	B.A.,	មហ្វទិយាល័យ	Holy	Names	1970។

ស្វតារច្បាប់វជិ្ជា ជីវៈ	ចមធាវមីណ្ឌ លរងននចខានធី	Alameda	(1975–1985),	រងជាន់ខ្ពស់	(1985–1987);	សាម្សច្ារ្យចបាប់បនា្ទ ប់បនសំែ៖	
សាកលវទិយាល័យ	Notre	Dame	(2016–បចុ្ប្បន្ន);	U.C.	សាលាចរៀនចបាប់	Berkeley	(1984–1987	&	1989–1994);	U.C.	មហ្វទិយាល័យចបាប់	
Hastings	(1981–1987	&	1989–1991);	សាកលវទិយាល័យ	San	Francisco	សាលាចរៀនចបាប់	(1987–1988);	សាកលវទិយាល័យ	Puget	
Sound	សាលាចរៀនចបាប់	(1981)។

ស្វតារខាងតុលាការ៖	សហការអី្នកកាន់អំណាចតុលាការ,	តុលការជាន់ខ្ពស់	California,	2006–បចុ្ប្បន្ន;	
សហការអី្នកកាន់អំណាចតុលាការ	តុលាការឧទ្ធរណ៍	California,	1994–2006;	ចៅម្កម,	តុលការជាន់ខ្ពស់	ចខានធី	Alameda,	
1991–1994;	ចៅម្កម,	តុលាការម្ក រុង	Oakland-Emeryville-Piedmont,	1987–1991;	មហ្វទិយាល័យ,	មហ្វទិយាល័យចៅម្កម	
California,	1989–បចុ្ប្បន្ន។

Leondra R. Kruger,	សហការចីៅម្កមតុលាការ,	តុលការជាន់ខ្ពស់	California

ការទទួលស្គា ល់វជិ្ជា ជីវៈមេធាវ៖ី	2002

ការអប់រំ៖	សាលាចរៀនចបាប់	Yale,	J.D.,	2001;	សាកលវទិយាល័យ	Harvard,	A.B.,	1997។

ស្វតារផ ន្ែកច្បាប់អាជីព៖	ជំនួយការរងអគ្គចមធាវ,ី	ការយិល័យផ្ល់ចយបល់នផ្នកចបាប់,	ម្កសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាចមរកិ,	2013–2014;	
ជំនួយការអគ្គអ្នកចដីរចស្នី	នតិងអគ្គអ្នកចដីរចស្នីចគាលការណ៍រងស្ីទី,	ការយិល័យអគ្គអ្នកចដីរចស្នី,	ម្កសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាចមរកិ,	2007–2013;	
ជំនួយការសាម្ស្ាចារ្យវសីុីត,	សាកលវទិយាល័យននសាលាចរៀនចបាប់	Chicago	 ្្នំ 	2007;	សហការ,ី	Wilmer,	Cutler,	Pickering,	Hale	នតិង	Dorr	
LLP,	2004–2006;	ចស្មៀនចបាប់ចៅនឹងអ្នកកាន់អំណាចតុលាការនន	តុលាការជាន់ខ្ពស់	John	Paul	Stevens,	2003–2004;	ចស្មៀនចបាប់ចៅនឹងចៅ	
ម្កមតុលាការឧទ្ធរណ៍សហរដ្ឋអាចមរកិ	David	S.	Tatel,	2002–2003;	សហការ,ី	Jenner	នតិង	Block	LLP,	2001–2002។

ស្វតារខាងតុលាការ៖	សហការចីៅម្កមតុលាការ,	តុលាការជាន់ខ្ពស់	California,	2015–បចុ្ប្បន្ន	(នដលោននតងតំាងចោយ	អភតិោលចខត្	
Jerry	Brown	នតិងនដលោនបញ្ជា ក់ចោយគណៈកម្មការចលីការនតងតំាងខាងតុលាការ)។
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ការបោះប ន្ោ តកនោនុងរដ្ឋ California
ច្បាប់បោះប ន្ោ តបឋមបោយបបើកចំ្ហរសម្រាប់បបក្ខជនកំពូលពើរនាក់ តម្មរូវឱ្យចុ្ះប ម្ ះបបក្ខជនទំាងពើរសម្រាប់ដំណែងណតងតំាងបោយអនោក
បោះប ន្ោ ត បៅបលើសន្លឹកប ន្ោ តណតមួយ។ ពើមុនម្តរូវោនបេស្គា ល់ថាជាការយិាល័យម្បកាន់បកព័ន្ធ ការយិាល័យណដលម្តរូវណតងតំាងបោយអនោក
បោះប ន្ោ ត េឺការយិាល័យអងគានិតិបញ្ញតិ្របស់រដ្ឋ ការយិាល័យសភាសហរដ្ឋអាបមរកិ និងការយិាល័យធមមនុញ្ញរបស់រដ្ឋ។

ទំាងបៅកនោុងការបោះប ន្ោ តបឋមបោយបបើកចំ្ហរ និងការបោះប ន្ោ តទូបៅ អនោកអាច្បោះប ន្ោ តបម្ជើសបរ ើសបបក្ខជនណាមួយ បោយមិនេិតពើេ
ែបក្សអាទិភាពណដលអនោកោនកំែត់យកបៅបលើទម្មង់ចុ្ះប ម្ ះបោះប ន្ោ តរបស់អនោកបទ។ បៅកនោុងការបោះប ន្ោ តបឋម បបក្ខជនពើររបូណដលទ
ទួលោនសបម្ងប ន្ោ តបម្ច្ើនជាងបេ - មិនេិតពើេែបក្សអាទិភាព - នលឹងបន្បៅម្បកួតកនោុងការបោះប ន្ោ តទូបៅ។ បទាះបើជាបបក្ខជនណារានោ ក់ទ
ទួលោនសំបេងភាេបម្ច្ើន (យា៉ា ងបោច្ណាស់ 50 ភាេរយ +1) ក៏បោយ ការបោះប ន្ោ តទូបៅបៅណតម្តរូវបធវើ។

ម្បព័ន្ធបោះប ន្ោ តបឋមបោយចំ្ហរបស់រដ្ឋ California មិនអនុវត្ចំ្បោះបបក្ខជនណដលឈរប ម្ ះសម្រាប់ម្បធានាធិបតើអាបមរកិ 
េែៈករាម ធិការកណ្ាលននបោនធើ ឬការយិាល័យកនោុងមូលោ្ឋ នបទ។ 

បបក្ខជនណដលបេសរបសរបញ្ូលប ម្ ះកនោុងសន្លឹកប ន្ោ តសម្រាប់ការយិាល័យណដលម្តរូវណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ តបៅណតអាច្ឈរប ម្ ះបៅ
កនោុងការបោះប ន្ោ តបឋម។ បទាះជាយា៉ា ងណាក៏បោយ បបក្ខជនណដលបេសរសរបញ្ូលប ម្ ះកនោុងសន្លឹកប ន្ោ តអាច្បន្បៅការបោះប ន្ោ តទូបៅ
ោនណតកនោុងករែើ ណដលបបក្ខជនបនាះស្ិតកនោុងចំ្បណាមបបក្ខជនពើររបូណដលទទួលោនសបម្ងប ន្ោ តបម្ច្ើនជាងបេកនោុងការបោះប ន្ោ តបឋមបនាះ។ 
បលើសពើបនះបទៀត មិនរានដំបែើ រការណតងតំាងឯករាជ្យសម្រាប់ការបោះប ន្ោ តទូបៅបទ។

សនោងការអប់រសំ្ធារែៈេឺជាការយិាល័យមិនណមនបក្សព័ន្ធ។ ម្បសិនបបើបបក្ខជនសម្រាប់សនោងការអប់រសំ្ធារែៈទទួលោនសបម្ងភាេបម្ច្ើន 
(យា៉ា ងបោច្ណាស់ 50 ភាេរយ +1) បៅកនោុងការបោះប ន្ោ តបឋមបនាះ បបក្ខជនបនាះនលឹងម្តរូវោនជាប់ប ន្ោ ត បហើយគ្ម នបធវើការបោះប ន្ោ តទូបៅ
បទៀតបទ។ អនោកអាច្រកព័ត៌រានបណនម្ស្ើពើការយិាល័យគ្ម នបក្សព័ន្ធបៅោងបម្កាម។

ច្បាប់រដ្ឋ California តម្មរូវឱ្យបោះពុម្ពព័ត៌រានដូច្ោងបម្កាមបៅកនោុងមេគាុបទទេសក៍បនះ។

ការយិាល័យដដលតត រូវដតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ ត
េែបក្សនបយាោយមិនរានសិទ្ធិណតងតំាងបបក្ខជនផូ្វការសម្រាប់ការយិាល័យណដលម្តរូវណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ តកនោុងការបោះប ន្ោ តបឋ
មបេើយ។ បបក្ខជនណដលម្តរូវោនណតងតំាងសម្រាប់ការយិាល័យណដលណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ តកនោុងការបោះប ន្ោ តបឋម េឺជាអនោកណដល 
ម្តរូវោនណតងតំាងរបស់ពលរដ្ឋ បហើយមិនណមនជាបបក្ខជនជាផូ្វការននេែបក្សណាមួយ បៅកនោុងការបោះប ន្ោ តទូបៅបនាះបទ។ បបក្ខជនស

 ម្រាប់ការណតងតំាងបៅការយិាល័យណដលណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ តម្តរូវរានការបញ្ជា ក់ពើេែបក្សអាទិភាពណដលរានលក្ខែសម្បតិ្ម្េ
ប់ម្គ្ន់ ឬការខវះេែបក្សអាទិភាពណដលរានលក្ខែសម្បតិ្ម្េប់ម្គ្ន់របស់ខួ្ន បៅបលើសន្លឹកប ន្ោ ត ប៉ាុណន្ការកំែត់េែបក្សអាទិភាពម្តរូ
វណតបម្ជើសបរ ើសបោយបបក្ខជន បហើយម្តរូវបង្ហា ញសម្រាប់ណតជាព័ត៌រានននអនោកបោះប ន្ោ តណតប៉ាុបណាណ ះ។ វាមិនរានន័យថាបបក្ខជនម្តរូវណតងតំាង 
ឬគំ្ម្ទបោយេែបក្សណដលោនកំែត់បទ ឬថារានទំនាក់ទំនងរវាងេែបក្ស និងបបក្ខជន បហើយគ្ម នបបក្ខជនណាណដលម្តរូវណតងតំាងបោ
យអនោកបោះប ន្ោ តម្តរូវោនចាត់ទុកថាជាបបក្ខជនណដលម្តរូវណតងតំាងជាផូ្វការរបស់េែបក្សនបយាោយណាមួយបេើយ។ បៅកនោុងមេគាុបទសក៍ព័
ត៌រានអនោកបោះប ន្ោ តកនោុងបោនធើ េែបក្សអាច្ចុ្ះបញជាើបបក្ខជនសម្រាប់ការយិាល័យណដលម្តរូវោនណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ តណដលោនទទួ
លការយល់ម្ពមជាផូ្វការពើេែបក្ស។

អនោកបោះប ន្ោ តណាមួយអាច្បោះប ន្ោ តបម្ជើសបរ ើសបបក្ខជនណាមួយសម្រាប់ការយិាល័យណដលម្តរូវោនណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ តម្បសិ
នបបើពួកបេបំបពញតាមលក្ខែសម្បតិ្បផ្សងបទៀតណដលតម្មរូវឱ្យបោះប ន្ោ តសម្រាប់ការយិាល័យបនាះ។ អនោកទទួលសបម្ងប ន្ោ តពើររបូកំពូ
លកនោុងការបោះប ន្ោ តបឋម បន្បៅការបោះប ន្ោ តសកលសម្រាប់ការយិាល័យណដលម្តរូវណតងតំាងបោយអនោកបោះប ន្ោ ត បបើបទាះបើជាបបក្ខជន
ទំាងពើរោនបញ្ជា ក់ពើេែបក្សអាទិភាពដូច្គ្នោ ក៏បោយ។ គ្ម នេែបក្សណារានសិទ្ធិឱ្យបបក្ខជនណដលកំែត់េែបក្សអាទិភាពរបស់
ខួ្ន បន្បៅការបោះប ន្ោ តទូបៅោនបទ បលើកណលងណតបបក្ខជនបនាះស្ិកនោុងចំ្បណាមបបក្ខជនពើររបូណដលទទួលោនសន្លឹកប ន្ោ តបម្ច្ើនជាងបេ 
បៅកនោុងការបោះប ន្ោ តបឋម។

ការយិាល័យគ្មា នបក្សពន័្ធ
េែបក្សនបយាោយមិនរានសិទ្ធិណតងតំាងបបក្ខជនសម្រាប់ការយិាល័យគ្ម នបក្សព័ន្ធ បៅកនោុងការបោះប ន្ោ តបឋមបទ បហើយបបក្ខជនបៅ
ឯការបោះប ន្ោ តបឋមមិនណមនជាបបក្ខជនជាផូ្វការសម្រាប់េែបក្សណាមួយសម្រាប់ការយិាល័យជាក់លាក់បៅការបោះប ន្ោ តសកល
បទ។ បបក្ខជនសម្រាប់ការណតងតំាងឱ្យបៅការយិាល័យគ្ម នបក្សព័ន្ធអាច្មិនកំែត់េែបក្សអាទិភាព ឬខវះេែបក្សអាទិភាពរបស់ខួ្ន 
បៅបលើសន្លឹកប ន្ោ ត។ បបក្ខជនពើររបូណដលទទួលសបម្ងប ន្ោ តបម្ច្ើនជាងបេកនោុងការបោះប ន្ោ តបឋម នលឹងបន្បៅការបោះប ន្ោ តទូបៅ 
សម្រាប់ការយិាល័យគ្ម នបក្សព័ន្ធ។
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ខោនធី Alameda
(510)	272-6933
www.acgov.org/rov/index.htm

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

ខោនធី Amador
(209)	223-6465
http://www.co.amador.ca.us/government/
recorder-clerk

ខោនធី Butte
(530)	538-7761	or	(800)	894-7761		
(ខៅកនោនុងខោនធី	Butte)
www.buttevotes.net

ខោនធី Calaveras
(209)	754-6376	ឬ	(209)	754-6375
www.calaverasgov.us

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

ខោនធី Contra Costa
(925)	335-7800
www.contracostacore.us

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

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

ខោនធី Fresno
(559)	600-8683
www.fresnovote.com

ខោនធី Glenn
(530)	934-6414
www.countyofglenn.net/dept/elections/
welcome

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

ខោនធី Imperial
(442)	265-1060	ឬ	(442)	265-1074
www.co.imperial.ca.us

ខោនធី Inyo
(760)	878-0224
http://elections.inyocounty.us/

ខោនធី Kern
(661)	868-3590
www.kernvote.com

ខោនធី Kings
(559)	852-4401
www.countyofkings.com

ខោនធី Lake
(707)	263-2372
www.co.lake.ca.us/Government/Directory/
ROV.htm

ខោនធី Lassen
(530)	251-8217
www.lassencounty.org/dept/registrar-voters-
elections

ខោនធី Los Angeles
(800)	815-2666
www.lavote.net

San Joaquin ខោនធី
(209)	468-2890	ឬ	(209)	468-2885
www.sjcrov.org

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

San Mateo ខោនធី
(650)	312-5222
www.smcare.org

Santa Barbara ខោនធី
(805)	568-2200
www.sbcvote.com

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

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

Shasta ខោនធី
(530)	225-5730	ឬ	(888)	560-8683
www.elections.co.shasta.ca.us

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

Siskiyou ខោនធី
(530)	842-8084	ឬ	(888)	854-2000		
ext.	8084
www.sisqvotes.org

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

Sonoma ខោនធី
(707)	565-6800
vote.sonoma-county.org

Stanislaus ខោនធី
(209)	525-5200
http://www.stanvote.com

Sutter ខោនធី
(530)	822-7122
www.suttercounty.org/elections

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

Trinity ខោនធី
(530)	623-1220
www.trinitycounty.org/index.aspx?page=58

Tulare ខោនធី
(559)	624-7300
http://www.tularecoelections.org/elections/

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

Ventura ខោនធី
(805)	654-2664
www.venturavote.org

Yolo ខោនធី
(530)	666-8133
yoloelections.org

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

ខោនធី Madera
(559)	675-7720	ឬ	(800)	435-0509
www.votemadera.com

ខោនធី Marin
(415)	473-6456
marinvotes.org

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

ខោនធី Mendocino
(707)	234-6819
www.mendocinocounty.org/government/
assessor-county-clerk-recorder-elections/
elections

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

ខោនធី Modoc
(530)	233-6205
www.co.modoc.ca.us/departments/elections

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

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

ខោនធី Napa
(707)	253-4321
www.countyofnapa.org

ខោនធី Nevada
(530)	265-1298
http://www.mynevadacounty.com/1847/
Elections-Voting

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

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

ខោនធី Plumas
(530)	283-6256	ឬ	(844)	676-VOTE
www.countyofplumas.com

ខោនធី Riverside
(951)	486-7200
www.voteinfo.net

ខោនធី Sacramento
(916)	875-6451
www.elections.saccounty.net

San Benito ខោនធី
(831)	636-4016
sbcvote.us

San Bernardino ខោនធី
(909)	387-8300
www.sbcountyelections.com

San Diego ខោនធី
(858)	565-5800	ឬ	(800)	696-0136
www.sdvote.com/

San Francisco ខោនធី
(415)	554-4375
sfelections.org
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ការចះុឈ ម្ ះអ្នកឈោះឈ ្្ន ត
ប្រសិនប្រើអ្នកបានចុះប ម្ ះបបាះប ្្ន តរចួប�ើយ អ្នកមិនចំាបាច់ចុះប ម្ ះម្តងប�ៀតប�ើយ ល�ើកល�ងលែ អ្នកផ្លា ស់្រ្តតូរប ម្ ះ 
អាស័យដ្ឋា នផ្ះ អាស័យដ្ឋា នបប្រសនើយ ឬប្រសិនប្រើអ្នកចង់ផ្លា ស់្រ្តតូរ ឬ ប្រសិនប្រើអ្នកចង់ផ្លា ស់្រ្តតូរ្រក្សនបោបាយមួយ។

អ្នកអាចចុះប ម្ ះបបាះប ្្ន តប�ើ្រណ្្ត ញបៅ RegisterToVote.ca.govឬ�តូរស័ព្បៅខ្្ស្រណ្្ត ញអ្នកបបាះ 
ប ្្ន តឥតគិតប ល្ារ្រស់រដឋាប�ខាធិការ តាមប�្ (888) 345-4917 បដើម ើ្ឱ្យបគបផញើសំ្ុរបតនតូវពាក្យសំុមួយបៅអ្នក។

ពាក្យសំុចុះប ម្ ះអ្នកបបាះប ្្ន តអាចរកបានបៅការោិ�័យបប្រសណើ យ៍ភាគបបចើន ្រណ្ណា �័យ បក រុង 
និងការោិ�័យរដ្ឋា ភិបា�បខានធើ ការោិ�័យបបាះប ្្ន តបខានធើ និងការោិ�័យរដឋាប�ខាធិការ California។

ការចះុឈ ម្ ះអ្នកឈោះឈ ្្ន តមានលក្ខខណ្ឌ
បតើអ្នកបានបភលាចចុះប ម្ ះឬ? កំុបារម្ភអើ! បតើអ្នកដឹងថា អំ�ុងរយៈបព�បន 14 ប ង្ៃ មុនបព�ប ង្ៃបបាះប ្្ន តរ�ុតដ�់ 
និងរមួទំាងប ង្ៃបបាះប ្្ន ត អ្នកអាចបៅកាន់ការោិ�័យរ្រស់មនន្តើបខានធើរ្រស់អ្នក ឬមណ្ឌ �បបាះប ្្ន តបដើម ើ្ចុះប ម្ ះមាន�ក្ខ្
ណ្ឌ បដើម ើ្បបាះប ្្ន ត? ដំបណើ រការបនះមានប ម្ ះថាការចុះប ម្ ះអ្នកបបាះប ្្ន តមាន�ក្ខ្ណ្ឌ  ការចុះប ម្ ះបបាះប ្្ន តមាន�័ក្ខ្័ណ្ឌ  
(CVR)។ បនះគឺជារប្រៀ្រខដ�វាមានដំបណើ រការ៖

1. ចតូ�បៅកាន់ការោិ�័យបបាះប ្្ន តបខានធើរ្រស់អ្នក ឬមណ្ឌ �បបាះប ្្ន ត—្រញ្ើបពញប�ញបនព័ត៌មាន�ំនាក់�ំន
ងបខានធើអាចរកបានបៅ�ើបនះ៖  
http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/

2. ្ំរបពញ្័រណណាចុះប ម្ ះអ្នកបបាះប ្្ន ត ឬចុះប ម្ ះប�ើ្រណ្្ត ញប�ើ RegisterToVote.ca.gov

3. បបាះប ្្ន តសនលាឹកប ្្ន ត្របណ្្ត ះអាសន្ន CVR បៅការោិ�័យបបាះប ្្ន តបខានធើ ឬមជ្ឈមណ្ឌ �បបាះ 
ប ្្ន តរ្រស់អ្នក

កា�ណ្មនន្តើការបបាះប ្្ន តបខានធើ ដំបណើ រការ�ិ្ិត្រញ្្ក់អំពើការចុះប ម្ ះ សបបមចថាអ្នកមាន�ក្ខណសម្ត្តិបគ្់របរាន់បដើ 
ម ើ្នឹងចុះប ម្ ះ និង្រញ្្ក់អះអាងព័ត៌មានរ្រស់អ្នក ការចុះប ម្ ះកាលា យបៅជាអចិបនន្តយ ប�ើយសនលាឹកប ្្ន ត្របណ្្ត ះអាសន្ន CVR 
នឹងបតរូវបានរា្់រ។

បដើម ើ្ខសវែងយ�់្រខនថែមប�ៀត សតូមចតូ�បៅ http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/conditional-voter-reg/

មជ្ឈមណ្ឌ �បបាះប ្្ន តគឺអាចរកបានសបមា្់រអ្នកបបាះប ្្ន តខដ�កំពុងរស់បៅក្នុងបខានធើ Madera, Napa, Nevada, 
Sacramento និង San Mateo។ ចតូ�បមើ� VotersChoice.sos.ca.gov ឬបមើ��ំព័រ 93 សបមា្់រព័ត៌មាន្រខនថែមបៅប�ើ 
បកមស្តើពើ ជបបមើសរ្រស់អ្នកបបាះប ្្ន ត និងមជ្ឈមណ្ឌ �បបាះប ្្ន ត។

ពត័ម៌ានស្តីឯកជនភាពចះុឈ ម្ ះរបស់អ្នកឈោះឈ ្្ន ត
មានសុវែ្ថិភាពលៅកម្មវធិើការចុះល ្្ម ះអ្នកលោះល ្្ន ែសមាងា ែ់លៅផ្ះ អ្នកបបាះប ្្ន តមួយចំនួនខដ�កំពុងប្រឈមនឹងដំបណ្ះ 
បរាយខដ�គបមាមកំខ�ងដ�់អាយុជើវតិ (ឧទា. អំបពើ�ិងសាក្នុងបគរួរារ ជនរងបបរាះពើការឈលា្រចា្់រ) អាចមាន�ក្ខណសម្ 
ត្តិបគ្់របរាន់សបមា្់ររាថែ នភាពអ្នកបបាះប ្្ន តសមាងៃ ត់។ សបមា្់រព័ត៌មាន្រខនថែម ទាក់�ងខផ្នកសុវតថែិភាពរ្រស់ រដឋាប�ខាធិការ 
បៅ�តូរស័ព្ឥតគិតប ល្ារ្រស់កមមវធិើ តាមប�្ (877) 322-5227 ឬចតូ�បមើ� www.sos.ca.gov/registries/safe-home/។

ឯកជនភាពននព័ែ៌មានអ្នកលោះល ្្ន ែ៖ ព័ត៌មានអំពើសំ្ុរបត្រញ្្ក់ការចុះប ម្ ះអ្នកបបាះប ្្ន តរ្រស់អ្នកនឹងបតរូវបានបប្រើបដ្យមនន្តើ
បបាះប ្្ន តបដើម ើ្បផញើឱ្យអ្នកនតូវព័ត៌មានផលាតូវការអំពើដំបណើ រការបបាះប ្្ន ត ដតូចជា�ើតំាងបនកខនលាងបបាះប ្្ន ត និង្រញ្ហា  និងប្រក្ខជននានា
ខដ�នឹងប�ចប�ើងប�ើសនលាឹកប ្្ន ត។ ការបប្រើបបាស់ព័ត៌មានការចុះប ម្ ះអ្នកបបាះប ្្ន តសបមា្់រពាណិជ្កមម គឺបតរូវបានហាមឃាត់ 
បដ្យចបា្់រ និងមានបទាសកបមិតមជ្ឈមឹ។ ព័ត៌មានអ្នកបបាះប ្្ន តប្រខ��ជាបតរូវបានផ្ត�់បៅប្រក្ខជនសបមា្់រមុ្តំខណង គណៈក
មាម ធិការវធិានការសនលាឹកប ្្ន ត ឬជនដប�ប�ៀតសបមា្់រការបបាះប ្្ន ត សបមា្់របរា�្ំរណងមាន ល្ាឹមរារ នបោបាយ និង រដ្ឋា ភិបា� 
ដតូចបានសបបមចបដ្យរដឋាប�ខាធិការ។ ្័រណណាប្រើក្ររ ប�្សន្តិសុ្សង្គម ឬ �តថែប�ខារ្រស់អ្នក ដតូចខដ�បាន្រង្ហា ញប�ើ្័រណណាចុះ
ប ម្ ះអ្នកបបាះប ្្ន តរ្រស់អ្នក មិនបតរូវអាច្របញចេញសបមា្់របរា�្ំរណងទំាងបនះប�។ ប្រសិនប្រើអ្នកមានសំណួរណ្មួយអំពើការ 
បប្រើបបាស់នតូវព័ត៌មានអ្នកបបាះប ្្ន ត ឬចង់រាយការណ៍ពើការបប្រើ្ុសខដ�សង្័សយបនព័ត៌មានខ្រ្របនះ សតូម�តូរស័ព្បៅខ្្ស្រណ្្ត ញអ្ន
កបបាះប ្្ន តរ្រស់រដឋាប�ខាធិការ តាមប�្ (888) 345-4917។
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អនាគតនៃការបោះប ន្ោ តកនោនុង California
ចាប់ផ ត្ើមផៅឆ្នាំ  2018 អនាកផោះផឆ្នា តដែលោនចុះផ ម្ ះទំាងអស់កនាុងផោនធើ Madera, Napa, Nevada, Sacramento, និង  
San Mateo នឹងទទួលោនសនឹ្កផឆ្នា តរបស់ពួកផេតាមសំបុតត កនាុងផពលបុ៉ន្ម នសប្ត ហ៍មុនផពលផពលផោះផឆ្នា ត។ អនាកផោះផឆ្នា តផៅកនាុង
ផោនធើដែលចូលរមួនឹងមានជផតមើស 3 សតមាប់រផបៀបផោះផឆ្នា ត៖
បោះប ន្ោ តតាមសំបុតត៖ អនាកអាចផ ញ្ើសនឹ្កផឆ្នា តដែលោនបំផពញរបស់អនាកឱ្យោនឆ្ប់តាមដែលអនាកទទួលោន។
តបអប់ទម្លា ក់៖ អនាកអាចទម្ាក់សនឹ្កផឆ្នា តដែលោនបំផពញរចួរបស់អនាកផៅតបអប់ទម្ាក់ផោនធើទំាងឡាយ 
ឱ្យឆ្ប់ៗផៅផពលអនាកទទួលោនវា។ មិនចំាោច់តតរូវមានដតមផៅតបអប់ទម្ាក់ផ�ើយ។
មជ្ឈមណ្ឌ លបោះប ន្ោ ត៖ មជ្ឈមណ្ឌ លផោះផឆ្នា តនឹងបតូរទើកដន្ងផោះផឆ្នា ត។ អនាកអាចផោះផឆ្នា តផោយខួ្នឯងផៅមជ្ឈមណ្ឌ ល
ផោះផឆ្នា តណាមួយផៅកនាុងផោនធើរបស់អនាក។ មជ្ឈមណ្ឌ លផោះផឆ្នា តនឹងផបើកសតមាប់រយៈផពល 11 ថ ង្ៃអប្បបរមា រហូតែល់ 
និងរមួបញ្ូលទំាងថ ង្ៃផោះផឆ្នា ត។
ផៅមជ្ឈមណ្ឌ លផោះផឆ្នា តនើមួយៗ អនាកអាច៖

• ផោះផឆ្នា តផោយផ្ទា ល់
• ចុះផ ម្ ះផោះផឆ្នា ត ឬផធវើបចុ្ប្បននាភាពការចុះផ ម្ ះរបស់អនាក
• ទម្ាក់សនឹ្កផឆ្នា តដែលោនបំផពញរបស់អនាក
• ទទួលោនសនឹ្កផឆ្នា តជំនួស
• ផោះផឆ្នា តផោយផតបើម៉ាសុើនផោះផឆ្នា តដែលអាចចូលផតបើោន
• ទទួលោនជំនួយ និងសមាភា រៈផោះផឆ្នា តជាពហុភាសា

បេតនុអ្វីមាៃការផ្លា ស់ប្តូរ?
តកមស្ើពើជផតមើសរបស់អនាកផោះផឆ្នា តរែ្ឋ California ោនក្ាយជាចបាប់ផៅកនាុងឆ្នាំ  2016 ផែើម្បើផធវើឱ្យការផោះផឆ្នា តមានភាពងាយតសរួលនិង
អាចចូលែំផណើ រការោន។ អនាកអាចផតជើសផរ ើសរផបៀប ផៅផពល និងទើកដន្ងដែលអនាកផោះផឆ្នា ត។

បតវីខ្នុុំតត រូវបោះប ន្ោ តបៅបេលណា?
អនាកនឹងទទួលោនសនឹ្កផឆ្នា តរបស់អនាកផៅសំបុតត ផៅបុ៉ន្ម នសប្ត ហ៍មុនការផោះផឆ្នា ត។ បន្ទា ប់ពើបំផពញសនឹ្កផឆ្នា តរបស់អនាក
រចួ អនាកអាចតបេល់វាតត�ប់តាមសំបុតត ឬផៅតបអប់ទម្ាក់ផោនធើ ឬមជ្ឈមណ្ឌ លផោះផឆ្នា តទំាងឡាយ។ មជ្ឈមណ្ឌ លផោះផឆ្នា ត 
នឹងផបើកសតមាប់អប្បរមារយៈផពល 11 ថ ង្ៃរហូតែល់ និងរមួបញ្ូលថ ង្ៃផោះផឆ្នា ត។

បតវីខ្នុុំសសង្រកតបអប់ទមាលា ក ់ឬមជ្ឈមណ្ឌ លបោះប ន្ោ តបៅឯណា?
VotersChoice.sos.ca.gov

ចនុះបបវីខ្នុុំមិៃទទលួោៃសៃលាលឹកប ន្ោ តរបស់ខ្នុុំ?
ផៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌ លផោះផឆ្នា តទំាងឡាយកនាុងផោនធើរបស់អនាក ឬទូរស័ពទាផៅមននតើការផោះផឆ្នា តផោនធើរបស់អនាកផែើម្បើផសនាើសំុការបតូរ។

ចនុះដតូចបមច្បបវីខ្នុុំមិៃបៅកនោនុងបោៃធវីសដលចតូលរមួ?
តបសិនផបើអនាករស់ផៅកនាុងផោនធើមួយដែលបចុ្ប្បននាមិនោនចូលរមួកនាុងចបាប់ស្ើពើជផតមើសរបស់អនាកផោះផឆ្នា ត 
អនាកនឹងបនតផោះផឆ្នា តផោយអុើដម៉ល ឬផៅកដន្ងផោះផឆ្នា ត។ ទាក់ទងតាមផលខសតមាប់អនាកផោះផឆ្នា តឥតេិតថ្្របស់ រែ្ឋផលោធិការ 
តាមផលខ (888) 345-4917 សតមាប់ព័ត៌មានបដនថែម។
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វបិសាយលទ្ធផលការបោះប ន្ោ តរដ្ឋ
ចង់ឃ�ើញថ ង្ៃទើ 6 ខែវចិ្ឆិកា ឆ្នាំ  2018 លទ្ធផលការឃោះឃឆ្នា តសាកល បន្ទា ប់ពើការឃោះឃឆ្នា ត បឆិទឃៅឃ ោ៉ ង 8:00 យប់?  
ចូលឃ�ើល វ ៉បឹសាយលទ្ធផលការឃោះឃឆ្នា តរបស់ រដ្ឋឃលខាធឆិការ California ឃៅ https://vote.sos.ca.gov/ ។

វបិសាយលទ្ធផលការឃោះឃឆ្នា តគឺតតរូវោនអាប់ឃដតឃរៀងរាល់តោំន្ទើឃៅយប់ឃោះឃឆ្នា ត ជាលទ្ធផលរាយការណ៍ឃខានធើឃៅ រដ្ឋឃលខាធឆិការ។  
�នន្ើឃោះឃឆ្នា តឃខានធើឃផញើលទ្ធផលឃោះឃឆ្នា តពាក់កណ្្លផូ្វការឃៅ វបិសាយរបស់ រដ្ឋឃលខាធឆិការ បន្ទា ប់ពើការយិាល័យឃោះឃឆ្នា តបឆិទឃៅឃ ោ៉ ង 
8:00 យប់ ឃ�ើយបន្ឃផញើការអាប់ឃដតន្ន្ឃៅឃរៀងរាល់ពើរឃ ោ៉ ងយាោ ងតឆិចបំផ៉ត រ�ូតទាល់សន្លឹកឃឆ្នា តឃៅថ ង្ៃឃោះឃឆ្នា តតតរូវោនរាប់អស់។

ឃោយចបាប់ឃផ្ើ�ឃៅថ ង្ៃទើ 8 ខែវចិឆិក្ា រ�ូតដល់ថ ង្ៃទើ 6 ខែធនាូ ឆ្នាំ  2018 វបិសាយលទ្ធផលឃោះឃឆ្នា តនលឹងអាប់ឃដតឃរៀងរាល់ថ ង្ៃឃៅឃ ោ៉ ង 5:00 
ល្ងៃ ច ឃៅឃពលឃខានធើរាប់សន្លឹកឃឆ្នា តឃៅសល់។

លទ្ធផលឃោះឃឆ្នា តផូ្វការនលឹងតតរូវោនផសាយតតលឹ�ថ ង្ៃទើ 14 ខែធនាូ ឆ្នាំ  2018 ឃៅ www.sos.ca.gov/elections/

អត្ថបទនៃសំណ�ើ ច្បាប់គឺ មិៃ តតរូវបាៃណបាះពុម្ភណច្ញផ្សាយ
កុ្ងមគុ្ណទ្ទសក៍ណៃះណទ។
ណោះបើជាយ៉ា ងណា អត្ថបទឥឡូវអាច្ណមើលបាៃណៅណលើអុើៃ
ធឺ�ិតតាម http://voterguide.sos.ca.gov ។
តបសិៃណបើអ្កច្ង់បាៃសំណៅនៃអត្ថបទដែលបាៃណបាះ 
ពុម្ភណច្ញផ្សាយ៖

សូមអុើដមលណៅរែ្ឋណលខាធិការ  
vigfeedback@sos.ca.gov

សូមោក់ទងដ្សែរទូរស័ព្ទអ្កណបាះណ្្តរបស់រែ្ឋ
ណលខាធិការណល្ (888) 345-4917។

េសចក�ីជ

នូដំ
ណឹ
ងសំ

�ន់

ជំនួយសម្រាប់អនោកបោះប ន្ោ តរានពកិារភាព
ពនិិត្យប�ើល�គ្គុបទ ទេសកស៍ម្រាប់ពត័រ៌ានអនោកបោះប ន្ោ តរបោនធើរបស់អនោក
�គ៉្ឃទទាសក៍សត៉ប់ព័ត៌៉នអនាកឃោះឃឆ្នា តឃខានធើរបស់អនាកនលឹង៖

• ពឆិពណ៌ន្អំពើវធិើខដលប៉គ្ល៉នពឆិការភាព អាចឃោះឃឆ្នា តជាឯកជន នឆិងឃោយឯករាជ្យ
• បឆិទសញ្ញា ឃៅអើ៉នកង់ តបសឆិនឃបើកខន្ងឃោះឃឆ្នា ត គឺអាចឃចញចូលោនឃោយអនាកឃោះឃឆ្នា ត៉នពឆិការភាព

�គ្គុបទ ទេសកស៍ម្រាប់ពត័រ៌ានអនោកបោះប ន្ោ តជាសំបេង និងអក្សរពគុ�្ពធំៗ
ឃសៀវឃៅ�គ៉្ឃទសក៍ទំាងឃនះគឺអាចរកោនឃោយឥតគឆិតថ្្ជាភាសាអង់ឃគ្ស ចឆិន �ឆិណ្ើ  ជបោ៉ន ខែមែរ កូឃរ េ ឃអសបា៉ាញ តាហ្្ឡ៉ក ថ្ 
នឆិងឃវៀតណ្�។ ឃដើ� ើ្ោក់បញ្ជា សំ៉៖

សូ�ទាក់ទងតា�ខែសែរទូរស័ពទាអនាកឃោះឃឆ្នា តរបស់រដ្ឋ
ឃលខាធឆិការឃលែ (888) 345-4917

ចូលឃ�ើល http://voterguide.sos.ca.gov

ទាញយកកំខណ MP3 អូឌើយោូ ឃៅ 
http://voterguide.sos.ca.gov/audio/kh
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ថ ង្ៃទី	8	ខែតុលា	ឆ្នាំ 	2018
ថ្ងៃទមីួយ ដ�ីម្ដីោះដ ន្ោ តតាមសំបុតត។

ថ ង្ៃទី	22	ខែតុលា	ឆ្នាំ 	2018
ថ្ងៃចុងដតរោយដ�ីម្ចុីះដ ម្ ះដោះដ ន្ោ ត។ 
អនោកអាចចុះដ ម្ ះដតរោម “លក្ខខណ្ឌ ” និង
ដោះដ ន្ោ តដៅរោរយិាល័យដោះដ ន្ោ តដោនធី
របស់អនោក ដតរោយពី 15-ថ្ងៃថនរោលបរដិចឆេទ
ផុតកំណត់រោរចុះដ ម្ ះអនោកដោះដ ន្ោ ត។ 

ថ ង្ៃទី	30	ខែតុលា	ឆ្នាំ 	2018
ថ្ងៃចុងដតរោយដ�លមនន្ីដោះដ ន្ោ តដោនធី
ដោះនឹងទទលួរោរដាក់សុំសតរាប់រោរដោះ
ដ ន្ោ តតាមសំបុតតរបស់អនោកដោះដ ន្ោ តណា
រានោ ក់។

ថ ង្ៃអង្គា រ	ទី	6	ខែវចិិ្ឆកា	ឆ្នាំ 	2018
ថ ង្ៃបោះបឆ្នា ត!

តតរូវចំាថា	បៅបោះបឆ្នា ត!
កដនលែងដោះដ ន្ោ តដបីកទ្វា រពីដរាោ ង 7:00 តពឹករហតូ�ល់ដរាោ ង 8:00 
យប់ដៅថ្ងៃដោះដ ន្ោ ត!

ខែតុលា

 អាទតិ្យ ច័ន្ទ អង្គា រ ពុធ តពហស្តិ៍ សតុក ដៅរ៍

  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

ខែវចិិ្ឆកា

 អាទតិ្យ ច័ន្ទ អង្គា រ ពុធ តពហស្តិ៍ សតុក ដៅរ៍

     1 2 3

 4 5 6 7 78 9 10

 11 12 13 14 15 16 17

 18 19 20 21 22 23 24

 25 26 27 28 29 30

កាលបរបិច្ឆទតតរូវចងចំា!



CALIFORNIA

ការបោះប ន្ោ តសាកល
មគ្គុបេ្ទសកព៍ត័ម៌ានអនោកបោះប ន្ោ តជាផ្លូវការ

ថ្ងៃអង្្រ េ ី6 ខែវចិិ ្ឆកា ន្ោំ  2018
ត្ រូវចំាថា ទៅទោះទ ន្ោ ្! 

កន្ លែងទោះទ ន្ោ ្ទ�ើកទ្វា រពើទ ោ៉ ង 7:00 
តពរឹករហូ្ ដល់ទ ោ៉ ង 8:00 យ�់

ថ្ងៃេ ី8 ខែតគុលា
ថ្ ងៃទើមយួ ទដើម្ើទោះទ ន្ោ ្តាមស�ំតុ្។

ថ្ងៃេ ី22 ខែតគុលា*
ថ្ ងៃចងុទតរោយទដើម្ើចះុទ ម្ ះទោះទ ន្ោ ្។

ថ្ងៃេ ី30 ខែតគុលា
ថ្ ងៃចងុទតរោយនដលមន្្ើទោះទ ន្ោ ្ទោ្ធើ្រឹង 

ទទលួយកពាក្យសុអំនោកទោះទ ន្ោ ្ណាមយួសត៉�់ស្លែរឹកទ ន្ោ ្ទោះ
ទ ន្ោ ្តាមស�ំតុ្។

សម្មាប់ចបាប់ចមង្បខនថែមថនមគ្គុបេ ្ទសកស៍ម្មាប់ពត័ម៌ានអនោកបោះ ប ន្ោ ត ជាភាសាណាមួយខាងបម្កាម សលូមេលូរស័ព្ទបៅ៖

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

/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

ពិនិត្យម�ើលស្ថា នភាពមោះម ន្ោ តមលើអិ៊នធឺណែតរបស់អនោកមោះម ន្ោ តមៅ voterstatus.sos.ca.gov

កនោងុកចិ ្ចត�រឹងនត�ងទដើម្ើរោ្�់្ ្ថយថ្លែចណំាយរោរទោះទ ន្ោ ្ រដ្ឋសភារដ្ឋោ្ផល្់សទិ ្ដិល់រដ្ឋ ្ងិ�ណ្ាទោ្ធើទដើម្ើទផ ញើ
ស�ំតុ្ន្មគ្ទុទ ទេសកម៍យួ�ោទុណាណ ះទៅដល់តគ រួសារទោះទ ន្ោ ្្ើមយួៗ។ អនោកអាចទទលួោ្សទំៅ�ន្ ្ថមទោយទ្កទ់ងម

ន្្ើទោះទ ន្ោ ្ទោ្ធើរ�សអ់នោកទោយទរូសព័ទេទៅទលខ (888) 345-4917។
KHMER

អនោកទៅន្អាចចះុទ ម្ ះទតរោម “លក្ខខណ្ឌ ” ្ងិទោះទ ន្ោ ្ទៅរោរយិាល័យទោះទ ន្ោ ្ទោ្ធើរ�សអ់នោក 15-ថ្ ងៃទតរោយពើផុ្ កណំ្រ់ោរចះុទ ម្ ះអនោកទោះទ ន្ោ ្។
សូ�សរមសរអតថាបទ Vote មៅ GOVOTE (468683) ដ�ើម ើ្ស្វែងរកទើតំាងនៃកសៃលែងដោះដ ន្ោ តរប្់អនោក។
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