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 ក់ំ�ត់ស�ា�លិ់ពិលសស

• ការិយេ័�យបាះយ្នជា្ចាប់យផ្ដដើមយបើកពីយរា៉ជាង 7:00 តពឹកដេ់យរា៉ជាង 8:00 លា្ជាច 

យៅន្ងៃដដេបង្ហាាជាញយៅក្នុងឯកសារព័្៌រាៃអ្កយបាះយ្នជា្យខាៃធី ។
• ការដែនាំអំពីរយបៀបយបាះយ្នជា្អាចយស្ើសុំពីបុគ្គេិក សា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ឬ
រាៃយៅក្នុងឯកសារព័្៌រាៃអ្កយបាះយ្នជា្យខាៃធីរបស់អ្ក ។

• អ្កយបាះយ្នជា្្ីីអាចៃឹងត្រូវយស្ើឱ្ជាយផ្ដដេ់ព័្៌រាៃ 

ឬឯកសារយផ្ដជាសងយទៀ្តសបយៅតាមចជាបាប់ស�ព័ៃ ិ។ អ្ករាៃ សិទិិយបាះសៃលៃឹកយ្នជា្
បយ�ះជាះអាសៃ្ យទាះបីអ្កមិៃបាៃផ្ដដេ់ឯកសារក៏យដា� ។

• រាៃដ្អ្កយបាះយ្នជា្ដដេរាៃេក្ខែៈសមជាប្្ិតគប់តគាៃ់ប៉ុយ�ណជាះដដេ
អាចយបាះយ្នជា្បាៃ ។

• ការប៉ះពាេ់យៅដេ់ឧបករែ៍យបាះយ្នជា្គឺជាទយងវើែុសចជាបាប ់។

សូមដក់យក់ឯក់ស្ថារល�ងលនះ 
រួច�ក់់តាម 
ខិឹលួនល�ស្ថាា�នីយល�ះល�ោ�ត!
ឯកសារយយងដកទុកយៃះរាៃ
យសចកដីសយង្ខប ៃិងព័្៌រាៃទំនាក់
ទំៃងសតរាប់យសចកដីដ្លៃងរដ្ឋ
ដដេរាៃយៅយេើសៃលៃឹកយ្នជា្ន្ងៃទ ី3 
ដែមីនា ្នជាំ 2020 ។

ការល�ះល�ោ�តបឋមសត្រឹ�ប់
លបក់ខភាពត្រឹបធានាធិបតីត្រឹបចាំំ
រដ្ឋ California 
ថ្ងៃ�ៃអង្គាា�រទី ី3 ខែខិមីនា �ោ�ំ  
2020

ការល�ះល�ោ�ត លបើក់ដំល�ើរការពីល�ោ�ង 7:00 ត្រឹពឹក់ ដលិ់ល�ោ�ង 8:00 ល្ងាា�ច 
ល�ថ្ងៃ�ៃល�ះល�ោ�ត!

      ឯកសារបោះ�ងរហ័័ស     
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ឯក់ស្ថារល�ងរហ័័ស
 សំល�ើ អនះញ្ជាា�តឱ្�យសញ្ជាា�ប័�ណសត្រឹ�ប់ការ�ួស�ះលិ សំ�ង់ និងទីំលនើបក់មីទីីក់ខែនឹង 

ល�ស្ថាល្ងាមលតីយ�យស្ថាធារ�ៈ ស្ថាល្ងាលរៀនក់ត្រឹមិត K–12 
មហាវិទី�យាលិ័យសហ័គូមន ៍និងស្ថាក់លិវិទី�យាលិ័យ។ លិក់ខនីិក់ៈនីតិបញ្ជីញតីិ13

យសចកដីសយង្ខប ដំយែើរការសៃលៃឹកយ្នជា្យដា�អង្គៃី្ិបញញ្្ិ
អៃុញាជា្ចំៃួៃ 15 ពាៃ់លាៃដុលាាជារជាសញាជាប័ែណកា្ពវកិច្ទូយៅតបចាំរដ្ឋសតរាប់
ការសាងសង ់ៃិងយធវើទំយៃើបកមីយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិអប់រំសាធារែៈ ។ 
ផ្ដេប៉ះពាេ់សារយពើពៃ ិ៖ បយងកើៃចំ��រដ្ឋយដើមជាបីសងសញាជាប័ែណដដេបាៃបា៉ជាៃ់
សាមជាៃតបរាែ 740 លាៃដុលាាជារក្នុងមួ�្នជា ំ(រួមទាំងការតបាក)់ ក្នុងរ�ៈយពេ 35 
្នជាំបនា្ជាប ់។

គូះ�វិបតី ិវិធាៃការយៃះអៃុញាជា្ឱ្ជាយ
រាៃទឹកតបាក ់15 ពាៃ់លាៃដុលាាជារជាកម្ ី
ដដេយធវើឱ្ជាយអ្កជាប់ពៃិចំ�� 27 
ពាៃ់លាៃដុលាាជារ រួមទាំងការតបាក់ 
យដើមជាបីកសាង ៃិងជួសជុេសាលា។ កម្ី
រាៃចំៃួៃជិ្យសីើពីរដងនៃការបង់ន្លៃ
សតរាប់ការសាងសង់សាលាពី្វិកា 
ដដេរាៃអ្ិយរកយ៉ជាងយតចើៃចំៃួៃ 21 
ពាៃ់លាៃដុលាាជារ ។ យៃះគឺជាែូះខា្ជា� 
្វិការបស់រដា្ជាភិបាេបដៃ្ថមយទៀ្ ។ 
យបាះយ្នជា្ជំទាស់ ។

គូះ�សម�បតី ិគាំតទសំយែើ 13 ផ្ដដេ់
មូេៃិធិដេ់ការជួសជុេសំខាៃ់យដើមជាបី
យធវើឱ្ជាយសាលាសាធារែៈរដ្ឋ California 
កាៃ់ដ្រាៃសុវ្្ថិភាព ៃិងសុែភាព។ 
ដកពុម ្ៃិងសារធា្ុមិៃយ�ះដដេរាៃ
ជា្ិពុេពីថានជាក់យរៀៃចាស់ ។ យ�ដា្ជា
រចនាសម្័ៃិគុលាៃុបដា្ជា�ិកាសាលា 
បដៃ្ថមយទៀ្ ។ ទឹកពិសារកាៃ់ដ្សា្ជា្ ។ 
ការបយងកើៃសុវ្្ថិភាពអគ្គិភ័� 
ៃិងរញូជួ�ដផ្ដៃដ ី។ 
ការតគប់តគងអ្កជាប់ពៃិរឹងរា ំ។ ត្រូវបាៃ
គាំតទយដា�អ្កពៃលៃ្់អគ្គីភ័� យវជូបែឌិ្ 
គិលាៃុបដា្ជា�ិកា ៃិងតគរូបយតងៀៃ ។ 
សតរាប់កុរាររដ្ឋ California ។ 
YesonProp13.com

ទ�្ីករែ៍

�ំទាស់ ការយបាះយ្នជា្ជំទាស់ 
យៅយេើវិធាៃការយៃះគឺរាៃៃ័�ថា ៖ 
រដ្ឋមិៃអាចេក ់15 ពាៃ់លាៃដុលាាជារជា
សញាជាប័ែណកា្ពវកិច្ទូយៅយដើមជាបីផ្ដដេ់មូេ
ៃិធិដេ់គយតរាងយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិអប់រំ ។ 
រដ្ឋក៏ៃឹងអាចយធវើឱ្ជាយរាៃការផាជាស់បដចូរចំយពាះ
ដដៃកំែ្់កម្ីមូេដា្ជាៃដដេ
រាៃតសាប់របស់កតមងសាលា 
ៃិងកតមងមហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍ឬវិធា
ៃដដេរាៃតសាប់សតរាប់កតមងសាលាយដើ
មជាបីដក�ូ្ន្លៃអ្កអភិវឌជាឍៃ ៍។

គ្មាំត្រឹទី ការយបាះយ្នជា្គាំតទ 
យៅយេើវិធាៃការយៃះគឺរាៃៃ័�ថា ៖ 
រដ្ឋអាចេក ់15 ពាៃ់លាៃដុលាាជារជា
សញាជាប័ែណកា្ពវកិច្ទូយៅយដើមជាបីផ្ដដេ់មូេ
ៃិធិដេ់គយតរាងយ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិសាលា 
មហាវិទជាយាេ័�ស�គមៃ ៍
ៃិងសាកេវិទជាយាេ័� ។ ជាងយៃះយៅយទៀ្ 
កតមងសាលា ៃិងកតមងមហាវិទជាយាេ័�
ស�គមៃ៍ៃឹងត្រូវអៃុញាជា្ឱ្ជាយយចញសញាជា
ប័ែណមូេដា្ជាៃបដៃ្ថមយទៀ្ យ�ើ�កតមង
សាលាៃឹងរាៃដដៃកំែ្់្ីីយៅយេើេទ ិ
ភាពរបស់ែលៃជួៃយដើមជាបីដក�ូ្ន្លៃអ្កអភិវឌ្
ឍៃ ៍។

អវីដដេអ្កយបាះយ្នជា្គឺរាៃៃ័�ថា

គ្មាំត្រឹទី
ពេរដ្ឋ California យដើមជាបីការសិកជាសា
តបកបយដា�សុវ្្ថិភាព ៃិងសុែភាព គាំតទ 
សំយែើ 13
info@safeschoolsandhealthylearning.com
YesonProp13.com

�ំទាស់
Jon Coupal
សរាគមអ្កជាប់ពៃ ិHoward Jarvis
921 11th St. #1201 
Sacramento, CA 95814
(916) 444-9950
info@hjta.org
www.hjta.org

សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថម

 ខែសែងរក់ស្ថាា�នីយ៍ល�ះល�ោ�ត 
ឬម�ឌលិល�ះល�ោ�តរបស់អ្នក់
សា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ ឬមែឌេយបាះយ្នជា្ត្រូវបាៃបយងកើយ�ើងយដា�មនៃ្ី
យបាះយ្នជា្តបចាំតសុក ។ ដសវងរកអាស�ដា្ជាៃសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ ឬទីតាំ
ងមែឌេយបាះយ្នជា្យៅក្នុងឯកសារដែនាំព័្៌រាៃអ្កយបាះយ្នជា្ក្នុង
តសុកដដេអ្កទទួេបាៃរ�ៈយពេប៉ុនាមជាៃសបា្ជា�៍មុៃន្ងៃយបាះយ្នជា្ ។

អ្កក៏អាចចូេយមើេយគ�ទំព័ររបស់រដ្ឋយេខាធិការតាម  
vote.ca.gov ឬទូរស័ព្ទយៅដផ្ដ្កយសវាអ្កយបាះយ្នជា្តាមរ�ៈយេែ 
(800) 345-VOTE (8683) ។

អ្កក៏អាចសរយសរសារជាអកជាសរ Vote យផ្ដ្ើយៅ GOVOTE (468683) 
យដើមជាបីដសវងរកទីតាំងនៃសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្របស់អ្ក ។

យបើសិៃអ្ករស់យៅក្នុងតសុក Amador, Butte, Calaveras, El 
Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, 
Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, 
Santa Clara ឬ Tuolumne អ្កអាចយបាះយ្នជា្ក្នុងមែឌេ
យបាះយ្នជា្�មួ�ក៏បាៃក្នុងតសុករបស់អ្ក ។ សូមចូេយៅយមើេ 
voterschoice.sos.ca.gov ឬយមើេទំព័រ 28 នៃឯកសារដែនាំយៃះ 
សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថម ។

ចង់យមើេេទិផ្ដេការយបាះយ្នជា្បឋមសតរាប់យបក្ខភាពតបធានាធិប្ី
ន្ងៃទ ី3 ដែមីនា ្នជាំ 2020 បនា្ជាប់ពីដំយែើរការយបាះយ្នជាត្រូវបាៃបិទយរា៉ជាង  
8:00 �ប?់ ចូេយមើេេទិផ្ដេយបាះយ្នជា្របស់រដ្ឋយេខាធិការនៃរដ្ឋ 
California តាមយគ�ទំព័រ electionresults.sos.ca.gov ។

យគ�ទំព័រេទិផ្ដេយបាះយ្នជា្ត្រូវបាៃយធវើបច្នុបជាបៃ្ភាពយរៀងរាេ់តបាំនាទី
យៅរាត្ីយបាះយ្នជា្យៅយពេប�ះជាតសុករា�ការែ៍អំពីេទិផ្ដេយៅរដ្ឋ
យេខាធិការ ។ មនៃ្ីយបាះយ្នជា្តបចាំតសុកបញូចូៃេទិផ្ដេយបាះយ្នជា្ពាក់
ក�ះជាេផ្ដលៃចូវការយៅវិបសា�្៍របស់រដ្ឋយេខាធិការបនា្ជាប់ពីការិយដំយែើ
រការយបាះយ្នជា្បិទយៅយរា៉ជាង 8:00 �ប ់ៃិងបៃ្បញូចូៃេទិផ្ដេ្ីីៗ
យៅរ�ៈយពេយ៉ជាង្ិចពីរយរា៉ជាងមដងរ�ូ្ដេ់សៃលៃឹកយ្នជា្នៃន្ងៃយបាះយ្នជា្ 
ទាំងអស់ត្រូវបាៃរាប ់។  

យដា�ចាប់យផ្ដដើមយៅន្ងៃទី 5 ដែមីនា រ�ូ្ដេ់ន្ងៃទ ី2 ដែយមសា ្នជាំ 
2020 យគ�ទំព័រេទិផ្ដេយបាះយ្នជា្ៃឹងយធវើបច្នុបជាបៃ្ភាពជាយរៀងរាេ់
ន្ងៃ យៅយវលាយរា៉ជាង 5:00 លា្ជាច យៅយពេប�ះជាតសុករាប់សៃលៃឹកយ្នជា្
ដដេយៅសេ់ ។

េទិផ្ដេយបាះយ្នជា្ផ្ដលៃចូវការៃឹងត្រូវផ្ដជាសពវផ្ដជាសា�ត្ឹមន្ងៃទ ី10 ដែយមសា ្នជាំ 
2020 តាមរ�ៈ sos.ca.gov/elections ។

 លិទី្�លិការល�ះល�ោ�តបឋមសត្រឹ�ប់
លបក់ខភាពត្រឹបធានាធិបត ី។
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