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 រលបៀបល�ះល�ោ�តលត្រឹ�ើសលរ�ស 

ត្រឹបធានាធិបតី
 �នចះះល�ា�ះល�ះល�ោ�តជា អ្នក់គ្មាា�ននិនាោ�ការនល��យលលិើគូ�បក់��ណាមួយ*? 

ក្នុងនាមជាអ្កយបាះយ្នជា្ដដេបាៃចុះយ្មជាះជា អ្កគាមជាៃៃិនានជាការៃយយបា�យេើគែបកជាស�មួ�  
តបសិៃយបើអ្កចង់យបាះយ្នជា្យតជើសយរ�សតបធាៃធិប្ ីអ្កត្រូវយស្ើសុំសៃលៃឹកយ្នជា្បឋមដដេរាៃយបក្ខជៃតប
ធាៃធិប្ីពីគែៈបកជាស�មួ�ដូចខាងយតកាម ៖

• គែបកជាសឯករាជជាយអាយមរិកាំង
• គែបកជាសតបជាធិបយ្�ជាយ
• គែបកជាសយសរ�ៃិ�ម

តបសិៃយបើអ្កយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍ អ្កៃឹងត្រូវយស្ើសុំសៃលៃឹកយ្នជា្យៃះពីការិយេ័�យបាះយ្នជា្
តបចាំតសុករបស់អ្ក ។ 

តបសិៃយបើអ្កយបាះយ្នជា្យៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្ អ្កអាចយស្ើសុំសៃលៃឹកយ្នជា្យៅយពេចុះយ្មជាះ
ចូេកដៃលៃងយបាះយ្នជា្ ។

សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថមអំពីដំយែើរការយៃះ សូមចូេយមើេ HowToVoteForPresident.sos.ca.gov ។

តបសិៃយបើអ្កយបាះយ្នជា្ឱ្ជាយយបក្ខជៃតបធានាធិប្ីមកពីគែបកជាស នប្ង សៃ្ិភាព ៃិងយសរ�ភាព ឬ
សាធារែៈរដ្ឋ អ្កត្រូវចុះយ្មជាះយ�ើងវិញជាមួ�គែបកជាសជាក់លាក់មួ�យនាះ ។ យដើមជាបីបដចូរការចុះយ្មជាះ
យបាះយ្នជា្របស់អ្ក សូមចូេយមើេ registertovote.ca.gov ។
*អ្កយបាះយ្នជា្ដដេរាៃចុះយ្មជាះជាមួ�គែៈបកជាសៃយយបា�គាមជាៃេក្ខែៈសមជាប្្ិតគប់តគាៃ់ត្រូវបាៃចា្់ទុកជាអ្កយបាះយ្នជា្ដដេ គាមជាៃៃិនានជាការៃ

យយបា�យេើគែបកជាស�មួ� ។

 �នចះះល�ា�ះជាមួយគូ�ៈបក់��នល��យ�នលិក់ខ�ៈសម�បតីិត្រឹគូប់ត្រឹគ្មាន់?

តបសិៃយបើអ្កបាៃចុះយ្មជាះជាមួ�គែៈបកជាសៃយយបា�រាៃេក្ខែៈសមជាប្្ិតគប់តគាៃ់�មួ�
ដូចខាងយតកាម អ្កអាចយបាះយ្នជា្ឱ្ជាយដ្យបក្ខជៃតបធានាធិប្ីនៃគែៈបកជាសៃយយបា�យនាះប៉ុយ�ណជាះ ៖

• គែបកជាសឯករាជជាយអាយមរិកាំង
• គែបកជាសតបជាធិបយ្�ជាយ
• គែៈបកជាសនប្ង
• គែបកជាសយសរ�ៃិ�ម
• គែៈបកជាសសៃ្ិភាពៃិងយសរ�ភាព
• គែៈបកជាសសាធារែៈរដ្ឋ

តបសិៃយបើអ្កចង់យបាះយ្នជា្ឱ្ជាយយបក្ខជៃតបធានាធិប្ីរបស់គែៈបកជាសយផ្ដជាសង អ្កត្រូវចុះយ្មជាះ
យ�ើងវិញជាមួ�គែបកជាសជាក់លាក់មួ�យនាះ ។ យដើមជាបីបដចូរការចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្របស់អ្ក 
សូមចូេយមើេ registertovote.ca.gov ។

ការល�ះល�ោ�ត

2020

http://HowToVoteForPresident.sos.ca.gov
http://registertovote.ca.gov
http://registertovote.ca.gov
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1. ត្រឹតូវ�នរាប់ល�ក់្ន�ងការលធែើ�ំលរឿន�ោ� ំ2020 ។
• ពេរដ្ឋទាំងអស់ដដេរស់យៅក្នុងរដ្ឋ California យៅន្ងៃទ1ី ដែយមសា ្នជាំ 2020 យទាះបីរាៃសា្ជាៃភាពសញ្ជា្ិដូចយមដចក៏យដា� ត្រូវដ្ត្រូវ

បាៃរាប់យៅក្នុងការយធវើជំយរឿៃ ។

2. ត្រឹតូវចូលិរួមល�ក់្ន�ងការលធែើ�ំលរឿនសហ័ព័ន្រយៈលពលិដប់�ោ�ំមូងល�យគ្មាា�នការគូំរាមក់ំខែហ័ង 
ឬបំភិតបំភ័យ ។

3. ត្រឹតូវ�នភាពស�ា�ត់ និងឯក់�នភាព ។ 
• យយងតាមចជាបាប់ស�ព័ៃ ិ(គៃ្ថីទ ី13) ការិយេ័�ជំយរឿៃអាយមរិកមិៃត្រូវបាៃអៃុញាជា្ឱ្ជាយបង្ហាាជាញចយមលៃើ�ជំយរឿៃរបស់អ្កជាមួ�សាធារែៈ

ជៃ ឬជាមួ�ទីភានជាក់ង្ហាររដា្ជាភិបាេយផ្ដជាសងយទៀ្ ដូចជាដផ្ដ្កអយនាតជាតបយវសៃ ៍ឬដផ្ដ្កអៃុវ្្ចជាបាប់យ�ើ� ។

4. ត្រឹតូវល្ឹើយសំ�ួរ�ំលរឿន តាមអនឡាញ តាមទីូរស័ព្ទ ឬលលិើត្រឹក់�ស ។

5. ត្រឹតូវលស្នើសះំ�ំនួយខែ�្នក់ភាស្ថា ។
• ទតមង់ឯកសារជំយរឿៃៃឹងត្រូវផ្ដដេ់ជូៃជាភាសាអង់យគលៃស ៃិងភាសាយអសជាបា៉ជាញ ។

• កតមងសំែួរតាមអៃឡាញ ៃិងជំៃួ�តាមទូរស័ព្ទរាៃជាភាសាដូចខាងយតកាម ៖ យអសជាបា៉ជាញ ចិៃ យវៀ្�ម កូយរេ រុសជាសនុី អារា៉ជាប ់តាកា�នុក 

ប៉ូ�ចូញ បារាំង ន�ទី យតកអូេ ព័រទុ�ហា្ជាេ់ ៃិងជប៉ុៃ ។ 

• ឯកសារជំៃួ�ភាសារបស់ការិយេ័�ជំយរឿៃស�រដ្ឋអាយមរិករាៃផ្ដដេ់ជូៃជាភាសាចំៃួៃ 59 ដដេមិៃដមៃជាភាសាអង់យគលៃស 

រួមទាំងភាសាសញាជាអាយមរិកផ្ដងដដរ ។

6. ត្រឹតូវល�្ទៀងផ្�ត់អតីសញ្ជាា��មន្រ្តីនីី�ំលរឿន ។ 
• តបសិៃយបើមនៃ្ីការិយេ័�ជំយរឿៃស�រដ្ឋអាយមរិកមកដេ់ផ្ដ្ទះរបស់អ្ក ឬទាក់ទងអ្ក អ្កអាចសុំយមើេប័ែណសរា្ជាេ់ែលៃជួៃឬយ្មជាះ

របស់គា្់យដើមជាបីបញ្ជាក់ថា ពួកគា្់ពិ្ជាអ្កយធវើការឱ្ជាយការិយេ័�ជំយរឿៃតបាកដដមៃ ។ អ្ករាៃសិទិិបដិយសធផ្ដដេ់ព័្៌រាៃផ្ជាេ់ែលៃជួៃ
ដេ់បុគ្គេដដេមកដេ់ផ្ដ្ទះរបស់អ្កយដា�គាមជាៃប័ែណសរា្ជាេ់ែលៃជួៃស�ព័ៃិដដេបញ្ជាក់ថាពួកគា្់គឺជាមនៃ្ីការិយេ័�ជំយរឿៃស�
រដ្ឋអាយមរិក ។

 លសចក់ីីត្រឹបកាសសិទី្ិឯក់តី�នថ្ងៃន�ំលរឿន

 ក់ំ�ត់ស�ា�លិ់ពិលសស ៖ 

យយងតាមចជាបាប ់California បុគ្គេដដេយធវើទយងវើ�មួ�ខាងយតកាមគឺរាៃបទយេីើសមជជាឈិិម ដដេត្រូវដាក់យទាសជាប់ពៃិនាគារតសុករ�ៈយពេមិៃ
យេើសពីមួ�្នជា ំឬពិៃ័�ជាទឹកតបាក់មិៃយេើសពីមួ�ពាៃ់ដុលាាជារ ($1,000) ឬពិៃ័�ទាំងជាទឹកតបាក ់ឬជាប់ពៃិនាគារ ។

• អះអាងយដា�មិៃត្ឹមត្រូវថា ពួកយគគឺជាអ្កតសង់ទិៃ្ៃ័�ជំយរឿៃយដា�រាៃយគាេបំែងយតជៀ្ដតជកក្នុងដំយែើរការយធវើជំយរឿៃ 

ឬយដា�រាៃយគាេបំែងទទួេបាៃព័្៌រាៃ ឬការ�េ់តពមឱ្ជាយយធវើការតសាវតជាវ ឬការរឹបអូសែុសចជាបាប់យផ្ដជាសងៗ ។

• យធវើសកមីភាពមួ�ចំៃួៃ ឬទាំងអស់របស់អ្កតសង់ទិៃ្ៃ័�ជំយរឿៃយដា�រាៃយគាេបំែងយតជៀ្ដតជកក្នុងដំយែើរការយធវើជំយរឿៃ 

ឬយដា�រាៃយគាេបំែងទទួេបាៃព័្៌រាៃ ឬការ�េ់តពមឱ្ជាយយធវើការតសាវតជាវ ឬការរឹបអូសែុសចជាបាប់យផ្ដជាសងៗ ។

 អ្នក់�នសិទី្ិដូចខាងលត្រឹកាម ៖

ចាំប់ល�ីើម លមស្ថា 2020!
californiacensus.org

�ំលរឿន

2020

�ំលរឿន

2 0 2 0

CALIFORNIA

ទាំងអស់គានជា
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 កាលិបរិលចេទី សំខាន់ៗរបស់ ការិ�លិ័យ�ំលរឿនសហ័រដ្ឋអាលមរិក់ក់្ន�ង�ោ�ំ 2020

 �ំលរឿន �ោ�ំ 

2020
យដា�បំយពញទតមង់ជំយរឿៃ្នជា ំ2020 អ្កៃឹង
ជួ�ស�គមៃ៍របស់អ្កឱ្ជាយទទួេបាៃធៃធាៃ 
ៃិងមូេៃិធិយដើមជាប ី៖

ទិៃ្ៃ័�ជំយរឿៃ្នជា ំ2020 របស់អ្ករាៃសុវ្្ថិភាព ៃិងត្រូវបាៃរកជាសាការសរា្ជា្ ់។ រដ្ឋ California 
យបដជា្ជាធានាថា ពេរដ្ឋ California ទាំងអស់ៃឹងត្រូវរាប់បាៃយពញយេញ ៃិងត្ឹមត្រូវ ។

CALIFORNIACENSUS.ORG 
#CALIFORNIAFORALL

េិែិ្អយញូើញឱ្ជាយបំយពញកតមងសំែួរជំយរឿៃ្នជា ំ2020 ៃឹងត្រូវយផ្ដ្ើជូៃ 
តាមនតបសែី�៍

េិែិ្រំឭកចុងយតកា�ៃឹងត្រូវយផ្ដ្ើជូៃ តាមនតបសែី�៍ យៅមុៃការិ
យេ័�ជំយរឿៃចុះតាមដាៃយដា�ផ្ជាេ់

េិែិ្រំឭកៃឹងត្រូវយផ្ដ្ើជូៃ តាមនតបសែី�៍

េិែិ្រំឭក ៃិងកតមងសំែួរ យេើក ទីពីរៃឹងត្រូវយផ្ដ្ើជូៃ តាមនតបសែី�៍

ថ្ងៃ�ៃទី ី1 ខែខិលមស្ថា

ខែខិ ឧសភា–ខែខិ ក់ក់ក�

ថ្ងៃ�ៃទី ី20–27 ខែខិលមស្ថា

ថ្ងៃ�ៃទី ី12–20 ខែខិមីនា

ថ្ងៃ�ៃទី ី8–16 ខែខិលមស្ថា

ដំយែើរការតាមដាៃបឋមចំយពាះការមិៃយ�លៃើ�្បចំយពាះតគរួសារដដេ
មិៃបាៃយ�លៃើ�្បយដា�ែលៃជួៃឯង ។

ក់ស្ថាង�ឹ�វ និងស្ថាល្ងាលរៀនកាន់ខែតលិ្អត្រឹបលសើរ 

ខែក់លិម្អលិំល��្�ន

�ូលិ់មូលិនិធិដលិ់ក់មីវិធីសហ័គូមន៍សត្រឹ�ប់
មនះស��ចាំស់ ក់ះ�រ និងត្រឹគូរួស្ថារ

ចាំប់ល�ីើម លមស្ថា 2020!
californiacensus.org

�ំលរឿន

2020

�ំលរឿន

2 0 2 0

CALIFORNIA

ទាំងអស់គ្មាោ�

ថ្ងៃ�ៃ�ំលរឿន

ថ្ងៃ�ៃទី ី26 ខែខិមីនា–ថ្ងៃ�ៃទី ី3 ខែខិលមស្ថា

https://californiacensus.org/
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 ទីិដ្ឋភាពទីូល�ថ្ងៃនបំ�ុលិសញ្ជាា�ប័�ណរដ្ឋ លរៀបចំល�យអ្នក់វិភាគូខែ�្នក់ច�បាប់

ដផ្ដ្កយៃះពិពែ៌នាអំពីបំែុេសញាជាប័ែនរដ្ឋ ។ វាក៏
ពិភាកជាសាផ្ដងដដរអំពីវិធីដដេសញាជាប័ែណវាស់់ដវងបំែុេ
យេើសៃលៃឹកយ្នជា្ (សំយែើយេែ13) យបើសិៃជារាៃការអៃ ុ
ម័្ពីអ្កយបាះយ្នជា្ ៃឹងរាៃការប៉ះពាេ់ដេ់រដ្ឋរាេ់ 
ចំ��ន្លៃយដើមក្នុងការសងបំែុេយៅវិញ ។

 សញ្ជាា�ប័�ណរដ្ឋ និងថ្ងៃ�ឹលដើម
លតើសញ្ជាា�ប័�ណជាអែ?ី សញាជាប័ែណគឺជាមយធជាយាបា�មួ� 
ដដេរដា្ជាភិបាេ ៃិងតកុម�ីុៃយធវើការែ្ីេុ� ។ រដា្ជាភិបាេ
យតបើតបាស់សញាជាប័ែណជាចមជាបងយដើមជាបីយធវើការទូទា្់យៅ
យេើដផ្ដៃការ ការសាងសង ់ៃិងការជួសជុេគយតរាងយ�
ដា្ជារចនាសម្័ៃិ ដូចជាសាះជាៃ ទំៃប ់ពៃិធនាគារឧទជាយាៃ 
សាលាយរៀៃ ៃិងអាគារការិយេ័�នានា ។ រដ្ឋេក់សញាជា
ប័ែណយៅឲជាយវិៃិយយគិៃយដើមជាបីទទូេបាៃមូេៃិធ ិ“ជាមុៃ” 
សតរាប់គយតរាងទាំងយៃះ យ�ើ�បនា្ជាប់មកទូទា្់យៅវិៃិយយ
គិៃវិញជាមួ�ការតបាក់ក្នុងរ�ៈយនាះ ។

លហ័តះអែីសញ្ជាា�ប័�ណត្រឹតូវ�នលគូលត្រឹបើត្រឹ�ស?់ 
មូេយ�្ុចំបងនៃការយចញសញាជាប័ែណគឹយដា�សារ
ដ្យ�ដា្ជារចនាសម្័ៃិជាធមីតាផ្ដ្េ់យសវាកមីរ�ៈយពេ
ជាយតចើៃ្នជាំ ។ ដូយច្ះយ�ើ� វាជាយ�្ុផ្ដេមួ�សមរមជាយ 
សតរាប់តបជាជៃ ទាំងយពេបច្នុបជាបៃ ្ៃិងអនាគ្ 
យដើមជាបីជួ�យធវើការទូទា្់យេើគយតរាង ។ ជាមួ�គានជាផ្ដងដដរ  
ការចំ��ដ៏ធំនៃគយតរាងទាំងយៃះអាចរាៃផ្ដេពិបាក 
ក្នុងការទូទា្់ទាំងអស់វិញ ក្នុងយពេដ្មួ� ។

លតើត្រឹបលភទីសំខាន់ៗថ្ងៃនសញ្ជាា�ប័�ណ�នអែីខិឹះ? តបយភទ
សំខាៃ់នៃសញាជាប័ែណៗរាៃពីរដដេត្រូវបាៃយតបើតបាស់  
យដា�រដ្ឋក្នុងយនាះគឺ សញាជាប័ែណកា្ពវកិច្ទូយៅ 
ៃិងសញាជាប័ែណចំែូេ ។ រាៃភាពែុសគានជាមួ�រវាង
សញាជាប័ែណកា្ពវកិច្ទូយៅ ៃិងសញាជាប័ែណចំែូេ 
យនាះគឺវិធីនៃការទូទា្ ់។ ចំយពាះសញាជាប័ែណកា្ពវកិច្ទូ
យៅរដ្ឋសងទូទា្់យដា�យតបើមូេៃិធិទូយៅ (គែៃីតប្ិ
ប្្ិការសំខាៃ់របស់រដ្ឋ ដដេយតបើតបាស់សតរាប់ការអប់រំ 
ពៃិធានាគារ ការដ្ទាំសុែភាព ៃិងយសវាកមីយផ្ដជាសងៗ) ។ 
មូេៃិធិទូយៅត្រូវបាៃតទតទង់ជាចមជាបងពីពៃិយេើចំែូេ 
ៃិងចំែូេពៃិពីការេក ់។ រដ្ឋទូទា្់សញាជាប័ែណ
ចំែូេពីមូេៃិធិទូយៅ ប៉ុដៃ្ក៏រួមចំដែកពីដផ្ដ្កយផ្ដជាសងៗ
ដូចជា កនតមដដេបាៃពីអ្កយតបើតបាស់គយតរាងមូេ

ៃិធ(ិដូចជាការេក់សំបុត្�លៃងកា្់សាះជាៃ) ។ រាៃ
ភាពែុសគានជាមួ�យទៀ្រវាងសញាជាប័ែណកា្ពវកិច្ទូ
យៅ ៃិងសញាជាប័ែណចំែូេ យនាះគឺវិធីនៃការអៃុម័្ ។ 
សញាជាប័ែណកា្ពវកិច្ទូយៅ
យចញយដា�រដ្ឋដដេអៃុម័្យដា�អ្កយបាះយ្នជា្ ែែៈ  
ដដេសញាជាប័ែណចំែូេមិៃត្រូវបាៃអៃុម័្យដា�អ្ក
យបាះ យ្នជា្យ�ើ� ។

លតើអែីជាថ្ងៃ�ឹលដើមថ្ងៃនហ័ិរញ្ជីញប�បទានសញ្ជាា�ប័�ណ? បនា្ជាប់ពីបាៃ
យធវើការេក់សញាជាប័ែណ រដ្ឋត្រូវយធវើការទូទា្់យ៉ជាងយទៀង
ទា្ ់ជាទូយៅជាងពីរទសវ្ជាសបនា្ជាប ់រ�ូ្ដេ់សញាជាប័ែណ្្
រូវបាៃយគទូទា្់អស ់។ (យៃះគឺរាៃភាពតសយដៀងយៅៃឹងតគរូ
សារយធវើការបង់រំយលាះ ។) រដ្ឋយធវើការទូទា្់
បដៃ្ថមែលៃះយទៀ្សតរាប់គយតរាងដដេែលៃជួៃផ្ដ្េ់មូេៃិធិតាមរ  
�ៈសញាជាប័ែណ ជាជាងគយតរាងដដេផ្ដ្េ់មូេៃិធិមុៃ 
យដា�សារដ្ការតបាក់ ។ ចំៃួៃចំ��បដៃ្ថម អាតស័�
ជាចមជាបងយៅយេើអតតាការតបាក់ ៃិងរ�ៈយពេដដេសញាជា
ប័ែណត្រូវយធវើការទូទា្់ត្�ប់យៅវិញ ។ 

 ការចណំាយរបសរ់ដ្ឋល�លលិើសញ្ជាា�ប�័ណ
ចំនួនបំ�ុលិថ្ងៃនមូលិនិធិទីូល� ។ រដ្ឋរាៃតបដ�េ 80 
ពាៃ់លាៃដុលាាជារនៃមូេៃិធិទូយៅ-តទតទង់
សញាជាប័ែណដដេជួ�ក្នុងការទូទា្់តបាក់យដើម 
ៃិងការតបាក់ក្នុង្នជាំៃីមួ�ៗ ។ បដៃ្ថមពីយៃះ អ្កយបាះយ្នជា្
ៃិងអង្គៃី្ិបញញ្្ិបាៃយធវើការអៃុម័្តបដ�េ 
42 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ នៃមូេៃិធិទូយៅ-តទតទង់សញាជាប័ែណ
ដដេមិៃទាៃ់បាៃេក់យៅយ�ើ� ។ ភាគយតចើៃនៃសញាជា
ប័ែណទាំងយៃះត្រូវបាៃយគរំពឹងទុកថាៃឹងត្រូវបាៃេក់យចញ
នា្នជាំខាងមុែ យដា�សារគយតរាងបដៃ្ថមមួ�ចំៃួៃត្រូវការ
មូេៃិធ ិ។ បច្នុបជាបៃ ្ពួកយ�ើងបា៉ជាៃ់សាមជាៃថា រដ្ឋកំពុងយធវើការ
ទូទា្់ត្�ប់យេើសញាជាប័ែណ 6 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ ក្នុងមួ�
្នជាំយដា�យតបើតបាស់មូេៃិធិទូយៅ ។

សំល�ើលលិើសនឹឹក់ល�ោ�តលនះ ។ រាៃសញាជាប័ែណកា្ពវកិច្
ទូយៅមួ�ក្នុងសៃលៃឹកយ្នជា្យៃះ ។ សំយែើ 
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ទីិដ្ឋភាពទីូល�ថ្ងៃនបំ�ុលិសញ្ជាា�ប័�ណរដ្ឋ ត

13 អៃុញាជា្ឲជាយរដ្ឋែ្ ី15 ពាៃ់លាៃដុលាាជា រ 
សតរាប់ការយធវើទំយៃើបកម ីៃិងការសាងសង់សាលាមយ្្�ជាយ 
K–12 ៃិងថានជាក់ឧ្្មសិកជាសា ។

ការ�ះឥទី្ិពលិថ្ងៃនការល�ះល�ោ�តល�លលិើការសងបំ�ុលិ ។ 
ពួកយ�ើងបា៉ជាៃ់សាមជាៃថាចំ��សរុប(រាប់បញូចូេទាំងការ
តបាក់)យដើមជាបីសងយេើសញាជាប័ែណកា្ពវកិច្ទូយៅ វាស់ដវង
ក្នុងសៃលៃឹកយ្នជា្យៃះតបដ�េជា 26 ពាៃ់លាៃដុលាាជារ ។ 
ចំៃួៃសរុបជាមធជាយមតបដ�េយសីើៃឹង 740 លាៃដុលាាជារ 
ក្នុងមួ�្នជាំក្នុងរ�ៈយពេ 35 ្នជាំបនា្ជាប ់ដដេតបរាែជា 
13 ភាគរ�យតចើៃជាអវីដដេររដ្ឋចំ��បច្នុបជាបៃ្ពីមូេៃិធិ
ទូយៅ យៅយេើបំែុេសញាជាប័ែណ ។  ចំ��ពិ្តបាកដ
អាតស័�យៅយេើព័្៌រាៃេម្ិ្នៃការេក់សញាជាប័ែណ ។ 

ការ�ះឥទី្ិពលិថ្ងៃនការល�ះល�ោ�តលនះលលិើភាគូហ័៊ះនថ្ងៃនចំ
�ូលិរដ្ឋខែដលិត្រឹតូវ�នលត្រឹបើត្រឹ�ស់លដើម�បីទីូទាត់បំ�ុលិ ។ 
សូចនាករមួ�នៃសា្ជាៃភាពបំែុេរបស់រដ្ឋគឺជាចំដែកនៃ
ចំែូេមូេៃិធិទូយៅតបចាំ្នជាំ ដដេត្រូវបាៃកំែ្់ទុកយដើ

មជាបីទូទា្់បំែុេសញាជាប័ែណ ។ ត្រូវបាៃយគសា្ជាេ់ថាអតតា
យសវាកមីបំែុេរបស់រដ្ឋ (DSR) ។ យដា�សារចំែូេ 
ទាំងយៃះត្រូវបាៃយតបើតបាស់យដើមជាបីទូទា្់បំែុេ ដដេមិៃ
អាចយតបើតបាស់ក្នុងការចំ��យៅយេើកមីវិធីយផ្ដជាសងៗបាៃយទ
ដូចជាតប្ិប្្ិការមហាវិទជាយាេ័� ឬដផ្ដ្កដ្ទាំសុែភាព ។ 
ដូចដដេបង្ហាាជាញក្នុងរូបទ ី1 DSR បច្នុបជាបៃ្តបដ�េ 
4 ភាគរ� ។ យបើសិៃអ្កយបាះយ្នជា្មិៃបាៃអៃុម័្
យេើសញាជាប័ែណដដេបាៃយស្ើក្នុងសៃលៃឹកយ្នជា្យៃះយទ 
ពួកយ�ើងយតគាងថា DSR របស់រដ្ឋត្រូវបាៃអៃុម័្រួចយ�ើ� 
សញាជាប័ែណៃឹងរាៃការរ�កេូ្លាស់ក្នុងរ�ៈពីរបី្នជាំ
បនា្ជាប—់ែ្ស់បំផ្ដុ្តបដ�េ 4.1 ភាគរ�ក្នុង្នជាំ 2020-
21—យ�ើ�បនា្ជាប់មករាៃការ្�ចុះ ។ យបើសិៃជាអ្ក
យបាះយ្នជា្អៃុម័្យេើសញាជាប័ែណកា្ពវកិច្ក្នុងសៃលៃឹកយ្នជា្
យៃះ ពួកយ�ើងយតគាងថាវាអាចៃឹងយកើៃ DSR ្ិចជាងមួ�-
កៃលៃះភាគរ� យតបៀបយធៀបយៅៃឹងអវីដដេធាាជាប់រាៃកៃលៃង
មក ។ DSR នាយពេអនាគ្របស់រដ្ឋ គួរដ្ែ្ស់ជាងដដេ
បាៃបង្ហាាជាញយៅក្នុងដជាយាតកាម យបើសិៃជារដ្ឋ 
ៃិងអ្កយបាះយ្នជា្ អៃុម័្យៅយេើសញាជាប័ែណបដៃ្ថមនាយពេ
អនាគ្ ។
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រូបទី ី1

បំ�ុលិមូលិនិធិទីូល�-អត្រឹតាលសវាក់មី
ភាគរ�នៃចំែូេមូេៃិធិទូយៅ ដដេបាៃចំ��យៅយេើយសវាកមីបំែុេ

សញាជាប័ែណ  
សៃលៃឹកយ្នជា្ដែមីនា ្នជាំ 2020

បាៃទទួេសា្ជាេ់ ។ 
មិៃបាៃេក់

សញាជាប័ែណដដេបាៃេក់

ការពជាយាករែ៍
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 ការល�ះល�ោ�ត ល�ក់្ន�ង រដ្ឋ California
ចជាបាប់យបាះយ្នជា្បឋមយដា�យបើកចំ�សតរាប់យតជើសយរ�សយបក្ខជៃកំពូេៗពីររូប្ តមរូវឱ្ជាយយបក្ខជៃទាំងអស់
ដដេឈរយ្មជាះសតរាប់ការិយេ័�ដដេបាៃយតជើសយរ�សយដា�អ្កយបាះយ្នជា្ ចុះយ្មជាះយៅយេើសៃលៃឹកយ្នជា្ដ្មួ� ។ 
យដា�កាេពីមុៃត្រូវបាៃយគសា្ជាេ់ថាជាការិយេ័�គាំតទគែបកជាសៃយយបា� ការិយេ័�ដដេបាៃយតជើសយរ�ស
យដា�អ្កយបាះយ្នជា្រួមរាៃការិយេ័�ៃី្ិបជាបញញ្្ិរដ្ឋ ការិយេ័�សភាស�រដ្ឋអាយមរិក ៃិងការិយេ័�រដ្ឋធមីៃុញញ ។

យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមយដា�យបើកចំ� ៃិងការយបាះយ្នជា្សកេ អ្កអាចយបាះយ្នជា្ឱ្ជាយយបក្ខជៃ�មួ�ក៏បាៃ 
យដា�មិៃគិ្ពីៃិនានជាការៃយយបា�គែបកជាសដដេអ្កបាៃបង្ហាាជាញយៅក្នុងទតមង់ចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ ។ យៅក្នុង
ការយបាះយ្នជា្បឋម យបក្ខជៃពីររូបដដេទទួេបាៃសៃលៃឺកយ្នជា្យតចើៃជាងយគ—យដា�មិៃគិ្ពីៃិនានជាការៃយយបា�
គែបកជាស—ៃឹងបៃ្យៅកាៃ់ការយបាះយ្នជា្សកេ ។ តបសិៃយបើយបក្ខជៃ�មួ�ទទួេបាៃសៃលៃឹកយ្នជា្យតចើៃជាងយគ 
(យ៉ជាងយហាច�ស់ 50 ភាគរ� +1) ការយបាះយ្នជា្សកេយៅដ្ត្រូវដំយែើរការដដដេ ។

តបព័ៃិយបាះយ្នជា្បឋមយដា�យបើកចំ�របស់រដ្ឋ California មិៃអៃុវ្្ចំយពាះយបក្ខជៃដដេឈរយ្មជាះសតរាប់
តបធានាធិប្ីស�រដ្ឋអាយមរិក គែៈករាមជាធិការក�ះជាេតបចាំតសុក ឬការិយេ័�ក្នុង្ំបៃ់យទ ។ 

យបក្ខជៃដដេគាមជាៃយ្មជាះយៅយេើសៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់ការិយេ័�ដដេបាៃយតជើសយរ�សយដា�អ្កយបាះយ្នជា្ យៅដ្
អាចឈរយ្មជាះយៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមបាៃដដដេ ។ ប៉ុដៃ ្យបក្ខជៃដដេគាមជាៃយ្មជាះយៅយេើសៃលៃឹកយ្នជា្អាចបៃ្
យៅកាៃ់ការយបាះយ្នជា្សកេបាៃ េុះតតាដ្យបក្ខជៃយនាះជាប់េំដាប់ថានជាក់ជាអ្កទទួេបាៃសំយ�ងយ្នជា្យតចើៃជាងយគ
ពីររូបយៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋម ។ យតរៅពីយៃះ គាមជាៃដំយែើរការដ្ងតាំងឯករាជជាយសតរាប់ការយបាះយ្នជា្សកេយទ ។

តបធាៃដផ្ដ្កដែនាំសាធារែៈគឺជាការិយេ័�មិៃេំយអៀងយៅគែបកជាសៃយយបា��មួ�យ�ើ� ។ តបសិៃយបើ
យបក្ខជៃឈរយ្មជាះសតរាប់តបធាៃដផ្ដ្កដែនាំសាធារែៈទទួេបាៃការយបាះយ្នជា្យតចើៃជាងយគ (យ៉ជាងយហាច�ស់ 
50 ភាគរ� +1) យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋម យបក្ខជៃយនាះៃឹងត្រូវបាៃយតជើសយរ�ស យ�ើ�ការយបាះយ្នជា្សកេៃឹង
មិៃដំយែើរការយទ ។ ព័្៌រាៃបដៃ្ថមអំពីការិយេ័�មិៃេំយអៀងយៅគែបកជាសៃយយបា�អាចរកបាៃយៅខាងយតកាមយៃះ ។

ចជាបាប់របស់រដ្ឋ California ្ តមរូវឱ្ជាយយបាះពុម្ព័្៌រាៃខាងយតកាមយៅក្នុងឯកសារដែនាំយៃះ ។

 ការិ�លិ័យ គ្មាំត្រឹទីគូ�បក់�� នល��យ/ខែដលិ�ន លត្រឹ�ើសលរ�ស ល�យគូ�បក់��
គែបកជាសៃយយបា�នានាអាចអាចដ្ងតាំងយបក្ខជៃជាផ្ដលៃចូវការសតរាប់ការិយេ័�គាំតទគែបកជាសៃយយបា�/
ដដេបាៃយតជើសយរ�សយដា�គែបកជាសយៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមបាៃ ។ យបក្ខជៃដដេបាៃដ្ងតាំងៃឹង្ំ�ងឱ្ជាយ
គែបកជាសយនាះក្នុងនាមជាយបក្ខជៃផ្ដលៃចូវការរបស់គែបកជាសយនាះសតរាប់ការិយេ័�ជាក់លាក់យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្សកេ 
យ�ើ�ការយបាះយ្នជា្យនាះៃឹងបង្ហាាជាញឱ្ជាយយ�ើញពីការចា្់តាំងផ្ដលៃចូវការ ។ អ្កទទួេបាៃសំយ�ងយ្នជា្យតចើៃជាយគយៅក្នុង
ការយបាះយ្នជា្បឋមៃឹងបៃ្យៅកាៃ់ការយបាះយ្នជា្សកេ ។ គែបកជាសនានាក៏យតជើសយរ�សមនៃ្ីនៃគែៈករាមជាធិការ
ក�ះជាេតបចាំតសុកយៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមយៃះផ្ដងដដរ ។

អ្កយបាះយ្នជា្អាចយបាះយ្នជា្បាៃយៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមរបស់គែបកជាសៃយយបា�ដដេគា្់បាៃបង្ហាាជាញការគាំតទ 
យៅយពេចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ដ្ប៉ុយ�ណជាះ ។ ប៉ុដៃ្គែបកជាសៃយយបា�អាចៃឹងអៃុញាជា្ឱ្ជាយអ្កដដេបាៃបដិយសធមិៃ
បង្ហាាជាញការគាំតទគែបកជាសអាចយបាះយ្នជា្យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមរបស់គែបកជាសយនាះបាៃ ។
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 ការិ�លិ័យ ខែដលិ�ន លត្រឹ�ើសលរ�ស ល�យ អ្នក់ល�ះល�ោ�ត
គែបកជាសៃយយបា�នានាមិៃត្រូវបាៃផ្ដដេ់សិទិិឱ្ជាយដ្ងតាំងយបក្ខជៃសតរាប់ការិយេ័�ដដេបាៃយតជើសយរ�ស
យដា�អ្កយបាះយ្នជា្យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមយទ ។ យបក្ខជៃដដេបាៃដ្ងតាំងសតរាប់ការិយេ័�ដដេបាៃយតជើសយរ�ស
យដា�អ្កយបាះយ្នជា្យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមគឺជាយបក្ខជៃដដេយតជើសយរ�សយដា�តបជាជៃ ៃិងមិៃដមៃជាយបក្ខជៃផ្ដលៃចូវការ
របស់គែបកជាស�មួ�យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្សកេយនាះយទ ។ យបក្ខជៃដដេដ្ងតាំងយៅក្នុងការិយេ័�ដដេបាៃ
យតជើសយរ�សយដា�អ្កយបាះយ្នជា្ត្រូវដ្រាៃការគាំតទគែបកជាសដដេរាៃេក្ខែសមជាប្្ិតគប់តគាៃ ់ឬមិៃគាំតទគែបកជាស
ដដេរាៃេក្ខែសមជាប្្ិតគប់តគាៃ ់ដដេបាៃបញ្ជាក់យៅយេើសៃលៃឹកយ្នជា្ ប៉ុដៃ្ការចា្់តាំងការគាំតទគែបកជាសត្រូវ
បាៃយតជើសយរ�សយដា�យបក្ខជៃដ្ប៉ុយ�ណជាះ យ�ើ�វាៃឹងត្រូវបាៃបង្ហាាជាញសតរាប់ព័្៌រាៃអ្កយបាះយ្នជា្ដ្ប៉ុយ�ណជាះ ។ 
យៃះមិៃរាៃៃ័�ថា យបក្ខជៃត្រូវបាៃដ្ងតាំងឬ�េ់តពមយដា�គែបកជាសដដេបាៃចា្់តាំង ឬថារាៃទំនាក់ទំៃង
រវាងគែបកជាសៃិងយបក្ខជៃយទ យ�ើ�យបក្ខជៃដដេបាៃយតជើសយរ�សយដា�អ្កយបាះយ្នជា្ៃឹងមិៃត្រូវបាៃចា្់ទុកថាជា
យបក្ខជៃដដេបាៃដ្ងតាំងជាផ្ដលៃចូវការរបស់គែបកជាសៃយយបា��មួ�យ�ើ� ។ យៅក្នុងឯកសារ ការដែនាំព័្៌រាៃ
សតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្តាមតសុក គែបកជាសនានាអាចចុះយ្មជាះយបក្ខជៃសតរាប់ការិយេ័�ដដេបាៃយតជើសយរ�ស
យដា�អ្កយបាះយ្នជា្ ដដេបាៃទទួេការគាំតទជាផ្ដលៃចូវការយៅក្នុងគែបកជាសយនាះ ។

អ្កយបាះយ្នជា្ទាំងឡា�អាចយបាះយ្នជា្គាំតទយបក្ខជៃនានាសតរាប់ការិយេ័�ដដេបាៃយតជើសយរ�សយដា�អ្កយបាះយ្នជា្ 
តបសិៃយបើពួកយគបំយពញតគប់េក្ខែែឌយផ្ដជាសងៗដដេចាំបាច់ សតរាប់យបាះយ្នជា្ឱ្ជាយការិយេ័�យនាះ ។ អ្កដដេទទួេបាៃ
សំយ�ងយ្នជា្យតចើៃជាយគយៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមៃឹងបៃ្យៅកាៃ់ការយបាះយ្នជា្សកេសតរាប់ការិយេ័�ដដេបាៃ
យតជើសយរ�សយដា�អ្កយបាះយ្នជា្ យទាះបីជាយបក្ខជៃទាំងពីររូបបាៃបញ្ជាក់ការចា្់តាំងការគាំតទគែបកជាសដ្មួ�ក៏យដា� ។ 
គាមជាៃគែបកជាស�មួ�រាៃសិទិិដាក់យបក្ខជៃដដេរាៃការចា្់តាំងការគាំតទគែបកជាសរបស់ែលៃជួៃឱ្ជាយបៃ្យៅកាៃ់
ការយបាះយ្នជា្សកេបាៃយទ យេើកដេងដ្យបក្ខជៃយនាះគឺជាយបក្ខជៃរានជាក់ក្នុងចំយ�មអ្កដដេទទួេបាៃសៃលៃឹកយ្នជា្
យតចើៃជាងយគពីររូបយៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋម ។

 ការិ�លិ័យ មិនលិំលអៀង ល�គូ�បក់�� នល��យ
គែបកជាសៃយយបា�នានាមិៃត្រូវបាៃផ្ដដេ់សិទិិឱ្ជាយដ្ងតាំងយបក្ខជៃឈរយ្មជាះសតរាប់ការិយេ័�មិៃេំយអៀង
យៅគែបកជាសៃយយបា�យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមយទ យ�ើ�យបក្ខជៃយៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមមិៃដមៃជាយបក្ខជៃ
ផ្ដលៃចូវការរបស់គែបកជាស�មួ�សតរាប់ការិយេ័�ជាក់លាក់យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្ទូយៅយនាះយទ ។ យបក្ខជៃដដេ
ដ្ងតាំងសតរាប់ការិយេ័�មិៃេំយអៀងយៅគែបកជាសៃយយបា�មិៃអាចចា្់តាំងគែបកជាសដដេគា្់គាំតទ 
ឬមិៃគាំតទយៅយេើសៃលៃឹកយ្នជា្បាៃយទ ។ អ្កដដេទទួេបាៃសំយ�ងយ្នជា្យតចើៃជាងយគយៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋមៃឹងបៃ្
យៅកាៃ់ការយបាះយ្នជា្ទូយៅសតរាប់ការិយេ័�មិៃេំយអៀងយៅគែបកជាសៃយយបា� ។

 អ្នក់ចូលិរួមចំខែ�ក់ចម�បងលលិើលបក់ខ�នរដ្ឋ និងសំល�ើ
យៅយពេគែៈករាមជាធិការ (បុគ្គេ ឬតកុមអ្កដដេទទួេ ឬចំ��តបាក់យដើមជាបីរាៃឥទិិពេយៅយេើអ្កយបាះយ្នជា្ឱ្ជាយគាំតទ 
ឬជំទាស់ៃឹងយបក្ខជៃ ឬសំយែើ) គាំតទ ឬជំទាស់ៃឹងសំយែើ ឬយបក្ខជៃ ៃិងនរអង្ហា្ជាសយ៉ជាង្ិច 1 លាៃដុលាាជារ 
យនាះគែៈករាមជាធិការត្រូវរា�ការែ៍អ្កចូេរួមចំដែកកំពូេទាំង10 របស់ែលៃជួៃយៅគែៈកមីការអៃុវ្្ៃយយបា�
យដា��ុ្្ិធម៌ រដ្ឋ California (FPPC) ។ គែៈករាមជាធិការត្រូវយធវើបច្នុបជាបៃ្ភាពបញូីេំដាប់កំពូេទាំង 10 
យៅយពេរាៃការផាជាស់បដចូរ�មួ� ។

បញូីទាំងយៃះរាៃយៅយេើយគ�ទំព័ររបស់ FPPC គឺ
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html ។

ក់ំពូលិ

http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html


22

 ការចះះល�ា�ះអ្នក់ល�ះល�ោ�ត
តបសិៃយបើអ្កចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្រួចយ�ើ� អ្កមិៃចាំបាច់ចុះយ្មជាះមដងយទៀ្យ�ើ�  ត្រឹបសិនលបើ អ្កមិៃបាៃបដចូរយ្មជាះ 
អាស�ដា្ជាៃេំយៅដា្ជាៃ អាស�ដា្ជាៃសំបុត្ ឬតបសិៃយបើអ្កចង់បដចូរ ឬយតជើសយរ�សគែៈបកជាសៃយយបា� ។

អ្កអាចចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្តាមអៃឡាញតាម registertovote.ca.gov ទូរស័ព្ទមកយេែទូរស័ព្ទទាៃ់យ�្ការែ៍សតរាប់អ្កយបាះ
យ្នជា្ ឥ្គិ្ន្លៃរបស់រដ្ឋយេខាធិការតាមរ�ៈយេែ (800) 345-VOTE (8683) យដើមជាបីឱ្ជាយយគយផ្ដ្ើទតមង់ជូៃអ្ក ។

ទតមង់ចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្រាៃផ្ដដេ់ជូៃយៅការិយេ័�នតបសែី�៍ភាគយតចើៃ ប�ណជាេ័� ការិយេ័�រដា្ជាភិបាេទីតកុង ៃិងតសុក
ការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុកៃិងការិយេ័�របស់រដ្ឋយេខាធិការនៃ រដ្ឋ California ។

 ការចះះល�ា�ះអ្នក់ល�ះល�ោ�តល�ថ្ងៃ�ៃខែតមួយ
យ្ើអ្កយភលៃចចុះយ្មជាះ ឬយធវើបច្នុបជាបៃ្ភាពបញូីចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្របស់អ្កឬ? គាមជាៃបញាជា! ចជាបាប់្ី ីអៃុញាជា្ឲជាយអ្កយៅចុះយ្មជាះយបាះ
យ្នជា្ យ�ើ�យបាះយ្នជា្បាៃដេ់យរា៉ជាង 8:00 លា្ជាច យៅន្ងៃយបាះយ្នជា្ យៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក ឬយៅមែឌេ 
ឬសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្�មួ�ក្នុងតសុករបស់អ្ក ។ យគយ�ដំយែើរការយៃះថា ការចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្យដា�រាៃេក្ខែែឌ (CVR) 
យ�ើ�ដដេយគៃិយ�ជាទូយៅថា ចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្យៅន្ងៃដ្មួ� ។ ខាងយតកាមយៃះ គឺជារយបៀបដំយែើរការ ៖

1 យៅកាៃ់ការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក មែឌេយបាះយ្នជា្ ឬសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្មួ�យៅក្នុងតសុករបស់អ្ក ដដេយគ
អាចរកបាៃយៅក្នុងឯកសារព័្៌រាៃដែនាំអ្កយបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក ឬយៅយមើេ vote.ca.gov ។

2 បំយពញប័ែណចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្ ។
3 គូសសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កយៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក មែឌេយបាះយ្នជា្ ឬសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ ។
4 យពេដដេមនៃ្ីយបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក ដំយែើរការការចុះយ្មជាះរបស់អ្ក យ�ើ�សយតមចថាអ្ករាៃសិទិិចូេរួម អ្កៃឹង

ត្រូវបាៃយគចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ យ�ើ�សៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្ក ៃឹងត្រូវបាៃយគរាប ់។

យដើមជាបីដសវង�េ់បដៃ្ថមអំពីការចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្ យដា�រាៃេក្ខែែឌ សូមចូេយមើេ vote.ca.gov ។

មែឌេយបាះយ្នជា្រាៃសតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្ដដេរស់យៅក្នុងតសុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, 
Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, ៃិង 
Tuolumne ។ សូមចូេយមើេ voterschoice.sos.ca.gov ឬយមើេទំព័រទ ី28 សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថមអំពីចជាបាប់ជយតមើសរបស់អ្កយបាះ
យ្នជា្ ៃិងមែឌេយបាះយ្នជា្ ។

 ព័ត៌�នឯក់�នភាពថ្ងៃន ការចះះល�ា�ះអ្នក់ល�ះល�ោ�ត
ក់មីវិធីចះះល�ា�ះអ្នក់ល�ះល�ោ�តស�ា�ត់�នសះវតិិភាពតាម�្ទះ (Safe at Home)៖ អ្កយបាះយ្នជា្�រានជាក់ដដេតបឈមមុែៃឹងសា្ជាៃភាព  
គំរាមកំដ�ងដេ់អា�ុជីវិ្ (ដូចជា ជៃរងយតគាះ ៃិងអ្កយៅរស់រាៃនៃអំយពើ�ិងជាសាក្នុងតគរួសារ ការឈលៃបចាប ់ការបំពារបំពាៃផ្ដលៃចូវយភទ 
ការជួញដូរមៃុសជាស ការរំយលាភបំពាៃមៃុសជាសយពញវ័� ជាមៃុសជាសធ/ំអ្កក្នុងបៃ្ទនុក) អាចរាៃេក្ខែៈសមជាប្្ិជាអ្កយបាះយ្នជា្សរា្ជា្់តបសិៃ
យបើយបើពួកយគជាសរាជិកសកមីនៃកមីវិធីសុវ្្ថិភាពយៅផ្ដ្ទះ (Safe at Home) ។ សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថម សូមទំនាក់ទំៃងកមីវិធ ីSafe at 
Home របស់រដ្ឋយេខាធិការ ទូរស័ព្ទឥ្គិ្ន្លៃ (877) 322-5227 ឬចូេយមើេ sos.ca.gov/registries/safe-home ។

ឯក់�នភាពព័ត៌�នអ្នក់ល�ះល�ោ�ត ៖ ព័្៌រាៃអំពីេិែិ្បញ្ជាក់ចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្របស់អ្កៃឹងត្រូវយតបើតបាស់យដា�មនៃ្ីយបាះយ្នជា្
យដើមជាបីយផ្ដ្ើជូៃអ្កៃូវព័្៌រាៃផ្ដលៃចូវការអំពីដំយែើរការយបាះយ្នជា្ ដូចជាទីតាំងកដៃលៃងយបាះយ្នជា្របស់អ្ក តពមទាំងបញាជាយផ្ដជាសងៗ ៃិងយបក្ខជៃ
ដដេៃឹងរាៃយៅយេើសៃលៃឹកយ្នជា្ ។ ការយតបើតបាស់េក្ខែៈពាែិជូកមីៃូវព័្៌រាៃចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្ត្រូវបាៃចជាបាប់ហាមឃា្ ់
ៃិងជាបទយេីើសមជជាឈិិម ។ ព័្៌រាៃអ្កយបាះយ្នជា្អាចផ្ដដេ់ជូៃយបក្ខជៃសតរាប់ការិយេ័� គែៈករាមជាធិការដាក់សំយែើ ឬបុគ្គេយផ្ដជាសង
យទៀ្សតរាប់ការយបាះយ្នជា្ យគាេបំែងសិកជាសា សារព័្៌រាៃ ៃយយបា� ឬរដា្ជាភិបាេ ដូចដដេកំែ្់យដា� រដ្ឋយេខាធិការ ។ 
ប័ែណយបើកបរ យេែសៃ្ិសុែសង្គម ឬ�្្ថយេខារបស់អ្កដូចរាៃបង្ហាាជាញយៅយេើប័ែណចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្របស់អ្ក មិៃអាចបង្ហាាជាញ
សតរាប់យគាេបំែងទាំងយៃះយ�ើ� ។ តបសិៃយបើអ្ករាៃសំែួរ�មួ�អំពីការយតបើតបាស់ព័្៌រាៃអ្កយបាះយ្នជា្ ឬចង់រា�ការែ៍អំពី
ករែីសងជាស័�អំពីការយតបើតបាស់ព័្៌រាៃទាំងយៃះមិៃត្ឹមត្រូវ សូមទូរស័ព្ទមកយេែទូរស័ព្ទទាៃ់យ�្ការែ៍សតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្ ឥ្គិ្
ន្លៃរបស់រដ្ឋយេខាធិការតាមរ�ៈយេែ (800) 345-VOTE (8683) ។

http://www.registertovote.ca.gov
http://vote.ca.gov
http://vote.ca.gov
http://voterschoice.sos.ca.gov
http://sos.ca.gov/registries/safe-home
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 ពិនិត�យលមើលិស្ថាា�នភាពអ្នក់ល�ះល�ោ�តរបស់អ្នក់តាមអនឡាញ
សូមចូេយមើេទំព័រសា្ជាៃភាពអ្កយបាះយ្នជា្របស់ែ្នុ ំ(My Voter Status) 
របស់រដ្ឋយេខាធិការតាមយគ�ទំព័រ voterstatus.sos.ca.gov 
ដដេអ្កអាចពិៃិ្ជាយយមើេសា្ជាៃភាពអ្កយបាះយ្នជា្របស់អ្ក ដសវងរកកដៃលៃងយបាះយ្នជា្ 
ឬមែឌេយបាះយ្នជា្របស់អ្ក ឬព័្៌រាៃយផ្ដជាសងៗជាយតចើៃយទៀ្ ។

សូមយតបើតបាស់ ស្ថាា�នភាពអ្នក់ល�ះល�ោ�តរបស់ខិញ� ំ(My Voter Status) យដើមជាប ី៖

 • ពិៃិ្ជាយយមើេថា អ្កបាៃចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ យ�ើ�យបើបាៃចុះរួចយ�ើ� យ្ើតសុក�

 • ពិៃិ្ជាយយមើេចំែូេចិ្្បកជាសៃយយបា�របស់អ្ក

 • ដសវងរកសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្របស់អ្ក

 • ដសវងរកមែឌេយបាះយ្នជា្ (សតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្ដដេរស់យៅក្នុងតសុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los 
Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, ៃិង Tuolumne)

 • ដសវងរកការយបាះយ្នជា្ខាងមុែយៅក្នុង្ំបៃ់របស់អ្ក

 • ទទួេបាៃឯកសារព័្៌រាៃអ្កយបាះយ្នជា្រដ្ឋរបស់អ្ក (VIG) តាមអី�ដមេយៅមុៃដំយែើរការយបាះយ្នជា្ទូទាំងរដ្ឋៃីមួ�ៗ (សូមយមើេដផ្ដ្ក
ខាងយតកាមសតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថមអំពីការមិៃយតជើសយរ�ស VIG)

 • ដសវងរកព័្៌រាៃទំនាក់ទំៃងសតរាប់ការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក។

 • ពិៃិ្ជាយយមើេសា្ជាៃភាពសៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍ ឬសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្របស់អ្ក

យដើមជាបីពិៃិ្ជាយយមើេសា្ជាៃភាពអ្កយបាះយ្នជា្របស់អ្ក អ្កត្រូវបញ្ចូេនាមត្កូេ នាមែលៃជួៃ ប័ែណយបើកបរ California

ឬយេែអ្្សញាជាែប័ែណរបស់អ្ក យេែសៃ្ិសង្គមបួៃ (4) ែ្ទង់ចុងយតកា�ៃិងន្ងៃដែ្នជាំកំយែើ្របស់អ្ក ។ 

អ្កអាចយតបើតបាស់ឧបករែ ៍My Voter Status យដើមជាបីយតជើសយរ�សមិៃទទួេ VIG រដ្ឋ ។ យទាះបីយ៉ជាង� តបសិៃយបើអ្កយបាះយ្នជា្ដដេបាៃចុះ
យ្មជាះយផ្ដជាសងយទៀ្យៅក្នុងតគរួសាររបស់អ្ក យធវើការយស្ើសុំឯកសារយៃះតាមនតបសែី�៍ យនាះ VIG រដ្ឋៃឹងត្រូវយផ្ដ្ើយៅអាស�ដា្ជាៃរបស់អ្ក ។ 
តបសិៃយបើអ្កមិៃយតជើសយរ�ស ឬមិៃទទួេ VIG រដ្ឋតាមនតបសែី�៍ យនាះព័្៌រាៃអំពីយបក្ខជៃទូទាំងរដ្ឋ ៃិងសំយែើៃឹងយៅដ្រាៃយៅយេើយគ�ទំព័រ 
VIG (voterguide.sos.ca.gov) យៅមុៃការយបាះយ្នជា្ទូទាំងរដ្ឋៃីមួ�ៗ ។ 

សូមចូេយៅ voterstatus.sos.ca.gov យដើមជាបីចាប់យផ្ដដើម ។

 ចះះល�ា�ះជាមះនល�អាយះដប់ត្រឹ�ំមួយ�ោ�ំ ។ 
ល�ះល�ោ�តល�អាយះដប់ត្រឹ�ំបី�ោ�ំ ។
ការចុះយ្មជាះជាមុៃតាមអៃឡាញយៅយពេយៃះរាៃសតរាប់អ្កដដេរាៃេក្ខែៈសមជាប្្ិ តគប់តគាៃ ់អា�ុ 16 ៃិង 17 ្នជាំតាមយគ�ទំព័រ 
registertovote.ca.gov ឬតាមទតមង់តកដាសចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្ ។ �ុវជៃ California ដដេបាៃចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ជាមុៃៃឹងរាៃការចុះ
យ្មជាះរបស់ែលៃជួៃរួចជាយតសចយៅយពេពួកយគរាៃអា�ុ 18 ្នជាំ ។

ការចុះយ្មជាះជាមុៃរាៃ 4 ដំ�ក់កាេង្ហា�ៗ ៖

1. សូមចូេយមើេ registertovote.ca.gov
2. សូមចុចបីូ្ុង “Pre-register to Vote (ចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ជាមុៃ)”
3. ៃឹងត្រូវចុះយ្មជាះយដា�សវ័�តបវ្្ិយៅយពេអ្ករាៃអា�ុ 18 ្នជាំ
4. សូមយៅយបាះយ្នជា្យៅន្ងៃយបាះយ្នជា្!

 លតើអែីល�ជាការល�ះល�ោ�តជាមះន?
តបសិៃយបើអ្ករាៃអា� ុ16 ឬ 17 ្នជាំ ៃិងរាៃតគប់េក្ខែែឌជាអ្កយបាះយ្នជា្ទាំងអស ់យនាះអ្កអាចចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ជាមុៃតាមរ�ៈ 
registertovote.ca.gov ។

តគាៃ់ដ្បំយពញពាកជាយសុំយបាះយ្នជា្ជាមុៃតាមអៃឡាញ យ�ើ�យៅន្ងៃែួបកំយែើ្ទ ី18 របស់អ្ក អ្កៃឹងត្រូវចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្យដា�សវ័�តបវ្្ិ ។

ស្ថាា�នភាពអ្នក់ល�ះ
ល�ោ�តរបស់ខិញ�ំ

https://voterstatus.sos.ca.gov/
http://voterguide.sos.ca.gov
https://voterstatus.sos.ca.gov/
http://registertovote.ca.gov
http://registertovote.ca.gov
http://registertovote.ca.gov


24 | យសចក្ីដ្លៃងការែ៍អំពីយគាេបំែងរបស់គែបកជាសៃយយបា�
េំដាប់នៃយសចក្ីដ្លៃងការែ៍ទាំងយៃះ ត្រូវបាៃយគកំែ្់យដា�ការចាប់យ្នជា្តពាវៗ ។ យសចក្ីដ្លៃងការែ៍យៅយេើទំព័រយៃះ 
ផ្ដ្េ់យដា�គែបកជាសៃយយបា�នានា យ�ើ�មិៃទាៃ់បាៃត្រួ្ពិៃិ្ជាយយមើេភាពត្ឹមត្រូវ យដា�ទីភានជាក់ង្ហារផ្ដលៃចូវការ�មួ�យ�ើ� ។

 លសចក់ីីខែ�ឹងការ�៍អំពីលគ្មាលិបំ�ងរបស់គូ�បក់��នល��យ

   គូ�បក់��លសរ�និយម 

Honor “Mimi” Robson, ត្រឹបធាន
គូ�បក់��លសរ�និយមថ្ងៃនរដ្ឋ California
770 L Street, Suite 950
Sacramento, CA 95814

(916) 446-1776
អ៊ីខែមះលិ ៖ office@ca.lp.org
វិបស្ថាយ� ៍៖ https://ca.lp.org

អ្កយសរ�ៃិ�ម ្ំ�ងឲជាយអវីមជាយា៉ជាង យពាេគឺ ៖ ការយគារព ៃិង យសរ�ភាព
ការយគារពចំយពាះជីវិ្ ៃិងយសរ�ភាពរបស់បុគ្គេរានជាក់ៗ យដា�គាមជាៃការរយតបើករាាជាំង 
ឬការបង្ខំពីរដា្ជាភិបាេ ។ យ�ើងតបឹងដតបងកា្់បៃ្ថ�ការយតបើតបាស់ករាាជាំង ប៉ុដៃ្បយងកើៃសុភមង្គេ 
សុែដុមរមនា ៃិងភាពរុងយរឿងសតរាប់ទាំងអស់គានជា ។
យ�ើងយជឿជាក់ថា សង្គមដដេរាៃសៃ្ិភាព ភាពរុងយរឿង រាៃ�ុ្្ិធម៌សង្គម 
ៃិងការអ្់ឱ្ៃឲជាយគានជា គឺជាសង្គមមួ� ដដេយដាះតសា�បញាជាយដា�គាមជាៃយតបើករាាជាំងរដា្ជាភិ
បាេ ។ យ�ើងយជឿជាក់ថា ទុក្ខយសាកសង្គម ដូចជាការដ្ទាំសុែភាពដដេមិៃរាៃេក្ខែៈ
សតមរួេ ភាព�ុ្្ិធម៌សង្គមមិៃតគប់តគាៃ ់េំយៅដា្ជាៃមិៃតគប់តគាៃ ់អយស្ថរភាពយសដ្ឋកិច ្
ៃិងវិសមភាពពូជសាសៃ ៍ប�ះជាេ ៃិងតបតពឹ្្យដា�មនៃ្ ីដដេចង់បយងកើៃអំ�ចរបស់ពួកយគ 
ជាជាងការយដាះតសា�បញាជា ។

យ�ើងយជឿជាក់យេើយសរ�ភាព ។ អស់រ�ៈយពេ 46 ្នជាំ គែបកជាសយសរ�ៃិ�ម 
ស្ថិ្យៅមុែយគក្នុងការអប់រ ំយៅយពេដដេរាៃបញាជាធំដូចជា ៃី្ជាយាៃុកូេកមីយតគឿងយញៀៃ 
សមភាពអាពា�៍ពិពា�៍ ជយតមើសសាលាយរៀៃ សិទិិកាៃ់កំយភលៃើង ការតបកួ្តបដជងយេើការដឹកជញូចូៃ 
ៃិងការបញ្ប់ការដាក់យទាសអបជាបបររាដដេត្រូវដ្រាៃ ៃិងចជាបាប់េុបយចាេតទពជាយសមជាប្្ ិ។ 
យ�ើងតប្ំងៃឹងសនង្ហា្ជាមយៅបរយទស យ�ើ�ចង់ដកកងទ័ពពីបរយទសមកតបយទសកំយែើ្វិញ ។
យ�ើងចង់បញជាឈិប់ការផ្ដ្េ់េុ� ៃិងអំ�ចយៅឲជាយតកុមមៃុសជាសដដដេៗដដេបាៃប�ះជាេ 
ឲជាយរាៃបញាជា ដដេយ�ើងតបឈមសពវន្ងៃ ។
ដេ់យពេយវលាយធវើការផាជាស់ប្ចូរដ៏ធំយៃះយ�ើ� ។ យបើសិៃអ្កធុញតទាៃ់ៃឹងការយបាះយចាេសៃលៃឹកយ្នជា្
របស់អ្ក សូមយផ្ដ្ើសារ — យបាះយ្នជា្ឲជាយ អ្កយសរ�ៃិ�ម!

   គូ�បក់��ស្ថាធារ�រដ្ឋ 

គូ�បក់��ស្ថាធារ�រដ្ឋថ្ងៃនរដ្ឋ California
1001 K Street, 4th Floor
Sacramento, CA 95814

(916) 448-9496
អ៊ីខែមលិ ៖ Info@cagop.org
វិបស្ថាយ� ៍៖ www.cagop.org

គែបកជាសសាធារែរដ្ឋនៃរដ្ឋ California យប្ជា្ជាចិ្្យធវើឲជាយជីវភាពរស់យៅរាៃភាពសមរមជាយសតរាប់
ទាំងអស់គានជាក្នុងរដ្ឋ California ។ 
ការដឹកនាំដដេបរាជ័�យៅក្នុងរដ្ឋ California បាៃយធវើឲជាយកតមិ្ជីវភាពរស់យៅរាៃ្នេ
ែ្ស់កប់ពពក ចំៃួៃអ្កគាមជាៃផ្ដ្ទះតជកយកាៃកាៃ់ដ្យតចើៃ ៃិងសាលាយរៀៃដដេបរាជ័� ។ 
យ�ើងត្រូវការអ្កដឹកនាំ្ី ី—តបកបយដា�ទសជាសៃវិស័�្ីី—ដដេៃឹងអាចយដាះតសា�បញាជាធងៃៃ់ធងៃរ 
ដដេរដ្ឋរបស់យ�ើងកំពុងតបឈម ។ 
យ�ើងយផតជា្យៅយេើការចូេរួម យ�ើ�សាតជាប់កងវេ់របស់តគប់ស�គមៃ ៍យដើមជាបីយធវើឲជាយក្ីសុបិៃរបស់រដ្ឋ 
California កាាជា�ជាការពិ្សតរាប់ពេរដ្ឋរាប់លាៃនាក់ ។ ភាពទីនទនៃរដ្ឋ California គឺជា
ករាាជាំងដដេអាចឲជាយយ�ើងកសាងរដ្ឋមួ�សតរាប់យកីងជំនាៃ់យតកា�ឲជាយបាៃរុងយរឿង ។ 
យ�ើងចង់ដតបកាាជា�រដ្ឋ California ឲជាយយៅជាទឹកដីសមជាបចូរយៅយដា�ឱ្កាសការង្ហារ — 
ការង្ហារេ្ៗរាៃតបាក់ដែយតចើៃ យ�ើ�រាៃេំយៅដា្ជាៃតជកយកាៃក្នុង្នមលៃសមរមជាយ ។ យ�ើងយជឿជាក់ថា 
ការែំតបឹងយធវើការ គួរដ្ទទួេបាៃមកវិញៃូវកំយែើៃនៃឱ្កាសការង្ហារ ។ 

យ�ើងយជឿជាក់ថា យកីងតគប់រូប សមទទួេបាៃការអប់រំកតមិ្ពិភពយលាក ផ្ដ្េ់យដា�តគរូបយតងៀៃដដេ
រាៃតបសិទិិភាព ៃិងរាៃតបាក់ដែែ្ស ់។ 
យ�ើងយប្ជា្ជាចិ្្ក្នុងការដសវងរកដំយ�ះតសា�រ�ៈយពេដវង អាចយធវើយៅបាៃ ៃិងេ្ិ្េ្ៃ់សតរាប់
ការរ�ករាេដាេនៃភាពគាមជាៃទីេំយៅតជកយកាៃរបស់រដ្ឋ California ។ 
យ�ើងយជឿជាក់ថាពេរដ្ឋ California រាៃសិទិិទទួេសុវ្្ថិភាពក្នុងការរស់យៅក្នុងផ្ដ្ទះរបស់ពួកយគ 
សង្ហាាជា្់របស់ពួកយគ ៃិងទូទាំងរដ្ឋ ។ 
ទា្ជាររបស់យ�ើងយបើកចំ�សតរាប់អ្កទាំងអស់គានជា យ�ើ�យ�ើងសងជាឃឹមថាអ្កៃឹងសយតមចចិ្្ជួ�ដសវង
រកដំយ�ះតសា�បញាជាធងៃៃ់ធងៃររបស់រដ្ឋ California យដា�ចូេរួមជាមួ�គែបកជាសសាធារែរដ្ឋ
នៃរដ្ឋ California ។ សូមចុេយៅយមើេ www.CAGOP.org យដើមជាបីដសវង�េ់បដៃ្ថម ។ 

   គូ�បក់��ត្រឹបជាធិបលតយ�យ 

Rusty Hicks, ត្រឹបធាន
គូ�បក់��ត្រឹបជាធិបលតយ�យថ្ងៃនរដ្ឋ California
1830 9th Street
Sacramento, CA 95811

(916) 442-5707
វិបស្ថាយ� ៍៖ www.cadem.org
Facebook ៖ facebook.com/cadems
Twitter ៖  @CA_Dem

អ្កតបជាធិបយ្�ជាយយៅរដ្ឋ California យប្ជា្ជាចិ្្្សីូយដើមជាបីតកុមតគរួសារដដេយធវើការ 
យដា�មិៃថាអ្កជាៃរ� ឬៃរ�អ្កតសលាញ់យ�ើ� ។ យ�ើងយជឿជាក់ថា បុគ្គេតគប់រូបសមៃឹង
ទទួេបាៃការង្ហារមួ� ដដេអៃុញាជា្ឲជាយពួកយគអាចផ្ដ្គ្់ផ្ដ្គង់ែលៃជួៃយគ ៃិងតគរួសាររបស់ពួកយគ ។
ពេរដ្ឋ California គួររាៃសិទិិទទួេបាៃផ្ដ្ទះរាៃសុវ្្ថិភាព ៃិងរាៃ្នមលៃសមរមជាយ 
យ�ើ�ការដ្ទាំសុែភាពសកេ ៃិងតគប់តជុងយតជា� ។ យ�ើងយជឿជាក់យេើចេនាពេករ 
ៃិងសិទិិចរចារួមសតរាប់កមីករ ។ យ�ើងចង់ពតងីកឱ្កាសអប់រ ំៃិងការដ្ទាំកុរារសតរាប់�ុវជៃ ។
ដផ្ដៃដីរបស់យ�ើងកំពុងតបឈមៃឹងវិប្្ិអាកាសធា្ ុ។ យ�ើងត្រូវដ្រាៃវិធាៃការឥ�ចូវយៃះយដើមជាបីធា
នាអនាគ្របស់យ�ើង ។ យ�ើងៃឹងដឹកនាំការ្សីូតប�ុទិតប្ំងៃឹងការផាជាស់ប្ចូរអាកាសធា្ុ ៃិង
យដើមជាបីយសដ្ឋកិច្មួ�ដដេមិៃប៉ះពាេ់ដេ់បរិសា្ជាៃ ។ តគប់គានជាគួររាៃសិទិិដកដយងហើមតសូបែជាយេ់បរិសុទិ
ទទួេទាៃទឹកសា្ជា្ យ�ើ�រ�ករា�ៃឹងធៃធាៃធមីជា្ិរបស់យ�ើង ។

យ�ើងគាំតទយ៉ជាងយពញទំ�ឹងការការពារដផ្ដ្កចជាបាប់សតរាប់ជៃអយនាតជាតបយវសៃ៍មកពីតបយទសជិ្
ខាង របស់យ�ើង ។ យ�ើងយជឿជាក់យេើសមភាពយពញបរិបូែ៌រវាងនស្ី ៃិងបុគ្គេយភទ LGBTQ ។ 
គាមជាៃៃរ�រានជាក់តបឈមៃឹងការគំរាមកំដ�ង ការយបៀ្យបៀៃ ការវា�ដំ ឬការយរ�សយអើង 
យដា�សារជា្ិសាសៃ៍ យភទ ឬអ្្សញាជាែយភទ ការ្តមង់ផ្ដលៃចូវយភទ ពិការភាពខាងរាងកា� 
សា្ជាៃភាពយសដ្ឋកិច ្ឬសាសនា យ�ើ�គាមជាៃបុគ្គេ�រានជាក់ គួររស់យៅយដា�រាៃការភ័�ខាាជាចយដា�
សារអំយពើ�ិងជាសាអាវុធ ។
អ្កតបជាធិបយ្�ជាយយៅរដ្ឋ California កំពុង្សីូទាមទារឲជាយរាៃអនាគ្រ�កចយតមើៃ 
ៃិងបញ្ចូេគានជា ។ យ�ើងសូមអយញូើញអ្កឲជាយចូេរួមក្នុងកិច្ែិ្ែំតបឹងដតបងរបស់យ�ើង 
យដើមជាបីបៃ្កសាងអនាគ្មួ� ដដេរដ្ឋ California សមៃឹងទទួេបាៃ ។

https://ca.lp.org
http://www.cagop.org
http://www.cadem.org
http://facebook.com/cadems


េំដាប់នៃយសចក្ីដ្លៃងការែ៍ទាំងយៃះ ត្រូវបាៃយគកំែ្់យដា�ការចាប់យ្នជា្តពាវៗ ។ យសចក្ីដ្លៃងការែ៍យៅយេើទំព័រយៃះ 
ផ្ដ្េ់យដា�គែបកជាសៃយយបា�នានា យ�ើ�មិៃទាៃ់បាៃត្រួ្ពិៃិ្ជាយយមើេភាពត្ឹមត្រូវ យដា�ទីភានជាក់ង្ហារផ្ដលៃចូវការ�មួ�យ�ើ� ។ យសចក្ីដ្លៃងការែ៍អំពីយគាេបំែងរបស់គែបកជាសៃយយបា� | 25

សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពតីសោលបំណងរបេ់គណបក្សនសោបាយ

(707) 359-4884
អ៊ីខែមះលិ ៖ markyavelli@gmail.com
វិបស្ថាយ� ៍៖ www.aipca.org

   គូ�បក់��ឯក់រា��យអាលមរិកាំង 
គែបកជាសឯករាជជាយអាយមរិកាំង គឺជាគែបកជាសមួ� ដដេរាៃយសរ�ភាព្ឹងរឹងយៅក្នុងតបជាជា្ិ
មួ� ស្ថិ្យតកាមតពះជារា្ជាស់ ។ យ�ើងយជឿជាក់យេើការតបកាៃ់ខា្ជាប់ៃឹងចជាបាប់ដដេបាៃតាក់
ដ្ង ។ យ�ើងយជឿជាក់ថា រដ្ឋធមីៃុញញគឺជាកិច្សៃជាយាដដេតបយទសអាយមរិករាៃជាមួ�ែលៃជួៃឯង ។ 
ការតបាសចាកយដា�យច្នារបស់ែលៃជួៃ បាៃនាំឲជាយរាៃការរំយលាភយេើវិយសាធៃកមីទីដប់របស់យ�ើង
ដដេបាៃធានាសិទិិចំយពាះរដា្ជាភិបាេដដេរាៃដដៃកំែ្់—ដដេ្តមរូវឲជាយរាៃការ�កពៃិយ៉ជាង
សងក្់សងកិៃ យដា�យជៀសមិៃរួច ។ ការអៃុវ្្ដ៏យសាមជាះត្ង់របស់ែលៃជួៃ ៃឹងយធវើឲជាយរួចផ្ដុ្ពីបៃ្ទនុកយនាះ ។
យដា�រួចផ្ដុ្ពីការសងក្់សងកិ្ដដេគាមជាៃចជាបាប់នៃការដឹកនាំដដេគាំតទៃយយបា�ដកទតមង ់យ�ើង
តបដ�េជាអាចយតបើតបាស់យដា�អស់ពីចិ្្ ៃិងយដា��ុ្្ិធម៌ៃូវថាមពេ ៃិងភាពនវ្ាជា្របស់យ�ើង 
យដើមជាបីផ្ដ្េ់យៅឲជាយែលៃជួៃយ�ើង ៃិងតកុមតគរួសាររបស់យ�ើង ។ បនា្ជាប់មកយ�ើងៃឹងអាចបយងកើ្ស�តគាស
ដដេរាៃយសរ�ភាពពិ្តបាកដ ៃិងយដា�ទទួេែុសត្រូវ យ�ើ�បញ្ជាក់យ�ើងវិញពីសិទិិមៃុសជាសមូេ
ដា្ជាៃយៅដេ់ស�តគាសយនាះ ។

យ�ើងយជឿជាក់យេើការការពារអា�ុជីវិ្មៃុសជាសទាំងអស់ យទាះយែជាសា� គាមជាៃការការពារ 
ឬអស់ករាាជាំងចិ្ ្។ គាំតទតគរួសារជាកំដពងដ៏ចាំបាច់នៃយសរ�ភាព យសចក្ីករុ� ការទទួេែុសត្រូវ 
ៃិងឧសជាសា�កម ីយ�ើ�តបកាសសិទិិ ៃិងការទទួេែុសត្រូវរបស់តគរួរសា យដើមជាបីយតបៀៃតបយៅ 
ដាក់ពិៃ័� ៃិងអប់រំដេ់កូៃៗរបស់ពួកយគ ។
យ�ើងគាំតទទាំងតសុងៃូវវិយសាធៃកមីទីពីរដដេតសុះតសួេគានជា ធានាសិទិិបុក្នុងការទទួេ
បាៃការការពារែលៃជួៃ គួបផ្ដជាសំជាមួ�ៃឹងការការពារទូយៅដ៏រឹងរាំ ដដេជាការការពារមួ�
្តមរូវឲជាយរាៃអធិបយ្�ជាយភាពជា្ ិមិៃដមៃបំផាជាញយដា�សៃិិសញាជានានាដដេយធវសតបដ�សយនាះ
យទ ។ យ�ើងតប្ំងៃឹងអយនាតជាតបយវសៃ៍ែុសចជាបាប ់។
យ�ើងគាំតទយគាេៃយយបា�អយនាតជាតបយវសៃ៍ ៃិងតពំតបទេ់សុវ្្ថិភាព យដា�អយញូើញអ្កេ្បំផ្ដុ្យៅ
យេើពិភពយលាកមកចូេរួមជាមួ�យ�ើងយដា�យសរ�ភាព ។

គូ�បក់��ឯក់រា��យអាលមរិកាំងថ្ងៃនរដ្ឋ California
476 Deodara Street
Vacaville, CA 95688-2637

(510) 465-9414
អ៊ីខែមះលិ ៖ info@peaceandfreedom.org
វិបស្ថាយ� ៍៖ www.peaceandfreedom.org

   គូ�បក់��សនីិភាព និងលសរ�ភាព 
គែបកជាសសៃ្ិភាព ៃិងយសរ�ភាព ជាគែបកជាសវែណៈកមីករយៅក្នុងតបយទស ដដេដឹកនាំយដា� 
ៃិងសតរាប់តកុមអភិជៃ ៃិងតកុម�ីុៃសាជីវកមីរបស់ពួកយគ ។ យ�ើងមិៃគួរត្រូវបរិចា្ជាគសុែភាពរបស់
យ�ើង ជីវភាពរស់យៅរបស់យ�ើង ៃិងដផ្ដៃដីរបស់យ�ើងសតរាប់ផ្ដេចំយែញរបស់ពួកមហាយសដ្ឋី
យ�ើ� ។ �កពៃិពីពួកអ្ករាៃ ដដេតទពជាយសមជាប្្ិរបស់ពួកយគ បាៃមកពីកមីករ យដើមជាបី�កយៅចំ
��សតរាប់្តមរូវការរបស់មៃុសជាស ។
យគាេបំែងរបស់យ�ើង ៖
�ុ្្ិធម៌សង្គម ៃិងសមភាពៈ •ការដ្ទាំសុែភាពសកេឥ្គិ្ន្លៃសតរាប់ទាំងអស់គានជា ។  
•ការអប់រំឥ្គិ្ន្លៃសតរាប់ទាំងអស់គានជា ចាប់ពីសាលាមយ្្�ជាយដេ់សាកេវិទជាយាេ័� ។ 
•សិទិិអយនាតជាតបយវសៃ៍យពញយេញ គាមជាៃការៃិរយទស ។ •បញ្ប់ភាពគាមជាៃទីេំយៅតជកយកាៃ 
រាៃផ្ដ្ទះសានជាក់យៅទាំងអស់គានជា ។ •ការង្ហារ ឬតបាក់ចំែូេ សិទិិការង្ហារសតរាប់ទាំងអស់គានជា ។ 
•បញ្ប់ការយរ�សយអើងពូជសាសៃ,៍ LGBTQ ៃិងការសងក្់សងកិៃរបស់នស្ ី
ៃិងតគប់ទយងវើយរ�សយអើងទាំងអស ់។ •យសវាកមីតគប់តជុងយតជា�សតរាប់ជៃពិការ ។

បរិសា្ជាៃៈ •ទាញការផាជាស់ប្ចូរអាកាសធា្ុ្�យតកា�វិញ ។ •សាតជារ ៃិងការពារបរិសា្ជាៃ ។
កំដែទតមង់�ុ្្ិធម៌ៈ •េុបបំបា្់យចាេៃូវយទាសតបហារជីវិ្ ។ •បញជាឈិប់ការរំយលាភរបស់ប៉ូេីស 
ៃិងការយធវើទែឌកមីក្នុងគុក ។
សៃ្ិភាពៈ •គាមជាៃសនង្ហា្ជាមអាយមរិក ការដាក់ទែឌកម ីឬរដ្ឋតបហារ ។ •គាមជាៃមូេដា្ជាៃយៅបរយទស ។
តបជាធិបយ្�ជាយៈ •េុបយចាេចជាបាប់យបាះយ្នជា្ “កំពូេពីរ” នៃរដ្ឋ California ។
•អៃុវ្្ការ្ំ�ងជាេក្ខែៈសរារាត្ ។
ែែៈដដេមូេធៃៃិ�ម �កតទពជាយសមជាប្្ិជាចមជាបង យ�ើងៃឹងបៃ្ទទួេរងពីសនង្ហា្ជាម 
អំយពើយឃាយៅរបស់ប៉ូេីស តបាក់ឈ្ជួេទាប កដៃលៃងការង្ហារគាមជាៃសុវ្្ថិភាព ៃិងការបំពុេបរិសា្ជាៃ ។ 
យ�ើងអប់រំដេ់តកុមសង្គមៃិ�មៈ កមីសិទិ ិៃិងការតគប់តគងេក្ខែៈតបជាធិបយ្�ជាយនៃយសដ្ឋកិច ្
យដា�តបជាជៃ ។ តាមរ�ៈការតគប់តគងឧសជាសា�កម ីៃិងធៃធាៃធមីជា្ិរបស់យ�ើង យ�ើងអាចរ�ក
ចយតមើៃសតរាប់ទយងវើេ្ជាទូយៅ ។
ចុះយ្មជាះជាមួ�គែបកជាសសៃ្ិភាព ៃិងយសរ�ភាព!

គូ�បក់��សនីិភាព និងលសរ�ភាព
P.O. Box 24764
Oakland, CA 94623

   គូ�បក់��ថ្ងៃបតង 

គូ�បក់��ថ្ងៃបតងថ្ងៃនរដ្ឋ California
P.O. Box 485
San Francisco, CA 94104 

(916) 448-3437
អ៊ីខែមះលិ ៖ gpca@cagreens.org
វិបស្ថាយ� ៍៖ www.cagreens.org
ត្រឹបព័ន្���ពែ��សាយសងគមៈ @cagreens

យបាះយ្នជា្គាំតទគែបកជាស នប្ង យដើមជាបីដំយ�ះតសា�ដដេអាចយធវើយៅបាៃសតរាប់បញាជាតប
ឈមធំៗបំផ្ដុ្របស់យ�ើង ចាប់ពីបញាជាវិសមភាពរ�ូ្ដេ់បញាជាការផាជាស់ប្ចូរអាកាសធា្ុ ។ 
សកមីភាពរបស់គែបកជាសនប្ង សុីជាមួ�ៃឹងគុែ្នមលៃរបស់យ�ើង ពីយតពាះយ�ើងបដិយសធចំយពាះ
ការចូេរួមវិភាគទាៃរបស់តកុម�ីុៃសាជីវកម ី។ 
ចាប់តាំងពី្នជា ំ2010 យបក្ខជៃមកពីគែបកជាសនប្ង បាៃអៃុវ្្ៃូវកិច្តពមយតពៀង
្ីីស្ីពីបរិសា្ជាៃ ។ រាៃសរាជិកមកពីគែបកជាសនប្ងនៃរដ្ឋ California  
ជាង 350 នាក ់បាៃចូេបយតមើការចាប់តាំងពី្នជាំ 1990 ។ ទសជាសៃវិស័�ៃិងភាពដឹកនាំ
ដំបូងរបស់គែបកជាសនប្ង បាៃនាំឲជាយយ�ើងទទួេបាៃយជាគជ័�ជាយតចើៃ រាប់បញ្ចូេទាំង 
ៃី្ជាយាៃុកូេកមីយតគឿងយញៀៃ ការបិទដំយែើរការយរាងចតកអគ្គិសៃីយដើរយដា�ថាម
ពេៃុ�ដគលៃដអីរចុងយតកា�របស់រដ្ឋ California ៃិងការដាក់ឲជាយដំយែើរការៃូវតបព័ៃិធនាគារ 
សាធារែៈ ។ 
យបាះយ្នជា្គាំតទគែបកជាសនប្ង រាៃៃ័�ថា ៖ 
�ុ្្ិធម៌យសដ្ឋកិច ្
• តបាក់ឈ្ជួេសតរាប់ចិញ្ឹមជីវភាព ការង្ហារមិៃប៉ះពាេ់ដេ់បរិសា្ជាៃ សិទិិកមីករ
• ការដ្ទាំសុែភាពសកេ ការអប់រំយៅថានជាក់ឧ្្មសិកជាសាឥ្គិ្ន្លៃ 

េំយៅដា្ជាៃដដេអាចតទតទង់បាៃ សុវ្្ថិភាពយសជាបៀងអាហារសតរាប់ទាំងអស់គានជា ។
• ដកទតមង់សំយែើ 13 ឲជាយបិទបញ្ប់ៃូវេជាបិចកេតកុម�ីុៃសាជីវកម ីសាតជារសាវាកមីសាលាយរៀៃ 

ៃិងយសវាកមីសាធារែៈ
• �កពៃិពីពួកអ្ករាៃ

វិធាៃការចំយពាះវិប្្ិអាកាសធា្ុ
• អៃុវ្្ៃូវថាមពេដកនច្យ�ើងវិញ 100% តាមរ�ៈកមីវិធីតបសិទិិភាព ៃិងថាមពេសា្ជា្ដដេ

ជាកមីសិទិិសាធារែៈ
• ការផាជាស់ប្ចូរពីយតបងផ្ដូសុីេ មកយតបើមយធជាយាបា�ដឹកជញូចូៃសាធារែៈយតបើថាមពេសា្ជា្
• ការសាតជារទឹកយតកាមដី ៃិងទីជតរាេ
• ការដាំយដើមយឈើយ�ើងវិញ កសិកមីជាេក្ខែៈសាតជារយ�ើងវិញ
សិទិិមៃុសជាស
• បញ្ប់ការជិះជាៃ ់ដផ្ដ្កយេើ ជា្ិសាសៃ៍ យភទ អ្្សញាជាែយភទ ការ្តមង់ផ្ដលៃចូវយភទ ពិការភាព 

សា្ជាៃភាពយសដ្ឋកិច្
• ការការពារជៃអយនាតជាតបយវសៃ៍ យដា�រាៃសិទិិសានជាក់អាតស័�មួ�រ�ៈយពេ 

ៃិងរាគា៌ជាយៅរកសញ្ជា្ិ
• Black Lives Matter, គែយៃ�ជាយភាពប៉ូេីស
• ការតគប់តគង/សុវ្្ថិភាពអាវុធ
• េុបបំបា្់យចាេៃូវយទាសតបហារជីវិ្ បញ្ប់ការដាក់ពៃិនាគារឯកជៃ 

កា្់បៃ្ថ�ចំៃួៃអ្កជាប់ពៃិនាគារ
កំដែទតមង់ការយបាះយ្នជា្
• ការយបាះយ្នជា្ដដេផ្ដ្េ់�ិរញញវ្្ថនុពីរដ្ឋ យដើមជាបីេុបបំបា្់េុ�ពីតកុម�ីុៃ
• ការ្ំ�ងជាេក្ខែៈសរារាត្ ការយបាះយ្នជា្យតជើសយរ�សតាមឋាៃៈ
• េុបយចាេៃូវតបព័ៃិយបាះយ្នជា្ជតមុះឲជាយសេ់យបក្ខជៃពីរនាក់
ចុះយ្មជាះ យ�ើ�យបាះយ្នជា្ឲជាយគែបកជាសនប្ង។

http://www.aipca.org
http://www.peaceandfreedom.org
http://www.cagreens.org
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 ការខែ�នាំសត្រឹ�ប់អ្នក់ល�ះល�ោ�តជាល�ធា  
និងល�បរលទីសថ្ងៃនរដ្ឋ California
ការចូេរួមយបាះយ្នជា្កាៃ់ដ្ង្ហា�តសួេជាងមុៃសតរាប់ពេរដ្ឋ California ដដេបយតមើក្នុងយយធា 
ឬរស់យៅយតរៅទឹកដីស�រដ្ឋអាយមរិក ។ ដំបូង អ្កត្រូវចុះយ្មជាះជាអ្កយបាះយ្នជា្ជាយយធា ឬអ្កយៅបរយទស 
ៃិងទទួេឯកសារយបាះយ្នជា្តាមសំបុត្ ទូរសារ ឬអី�ដមេ ។

 • ចាំប់ល�ូើមដំបូង ។ មនៃ្ីយបាះយ្នជា្តសុករបស់រដ្ឋ California ចាប់យផ្ដដើមបញ្ចូៃសៃលៃឹកយ្នជា្យៅកាៃ់អ្កយបាះយ្នជា្រ�ៈយពេ 
60 ន្ងៃមុៃន្ងៃយបាះយ្នជា្ ។ បំយពញពាកជាយសុំចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ឱ្ជាយបាៃមុៃតាមរ�ៈយគ�ទំព័រ registertovote.ca.gov 
យដើមជាបីធានាថា អ្កទទួេបាៃឯកសារយបាះយ្នជា្ទាៃ់យពេយវលា ។

 • ដឹងអំពី�លត្រឹមើសរបស់អ្នក់ ។ យៅយពេចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ជាអ្កយបាះយ្នជា្យយធា ឬយៅបរយទស អ្កអាចយតជើសយរ�សទទួេសៃលៃឹក
យ្នជា្តាមការយផ្ដ្ើសំបុត្ ទូរសារ ឬអី�ដមេ ។ អ្កអាចតបគេ់សៃលៃឹកយ្នជា្ដដេបាៃគូសរួចត្�ប់យៅមនៃ្ីយបាះយ្នជា្តសុករបស់
អ្កវិញតាមរ�ៈការយផ្ដ្ើសំបុត្ ឬយៅក្នុងសា្ជាៃមួ�ចំៃួៃ តាមទូរសារ ។ តបសិៃយបើអ្កបំយពញតាមេក្ខែែឌយដើមជាបីតបគេ់សៃលៃឹក
យ្នជា្ត្�ប់វិញតាមរ�ៈទូរសារ យនាះអ្កត្រូវ ទូសារទតមង់សមជាប្អ្កយបាះយ្នជា្ (អាចទទួេបាៃពីមនៃ្ីយបាះយ្នជា្តសុករបស់
អ្ក) យដា�េះបង់សិទិិចំយពាះសៃលៃឹកយ្នជា្សរា្ជា្ ់។

 • បនីទំីនាក់់ទីំនង ។ យៅយពេអ្កចុះយ្មជាះជាអ្កយបាះយ្នជា្ជាយយធា ឬអ្កយៅបរយទស អ្កៃឹងបៃ្ទទួេបាៃសៃលៃឹកយ្នជា្  
ៃិងឯកសារយបាះយ្នជា្ពីមនៃ្ីយបាះយ្នជា្តសុករបស់អ្កយៅមុៃការយបាះយ្នជា្ៃីមួ�ៗ ។ យ�ើងសូមយេើកទឹកចិ្្ឱ្ជាយអ្កយធវើ
បច្នុបជាបៃ្ភាពការចុះយ្មជាះរបស់អ្កជាយរៀងរាេ់្នជា ំតបសិៃយបើចាំបាច ់ប៉ុដៃ ្អ្ក ត្រូវ ចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្យ�ើងវិញតបសិៃយបើ
អ្កបដចូរអាស�ដា្ជាៃ យ្មជាះ ឬការគាំតទបកជាសៃយយបា�របស់អ្ក ឬតបសិៃយបើអ្កមិៃចូេរួមយៅក្នុងការយបាះយ្នជា្សកេ
ទូទាំងរដ្ឋចំៃួៃបួៃជាប់ៗគានជា ។ សូមចូេយៅកាៃ់យគ�ទំព័រ sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-
overseas-voters យដើមជាបីទទួេបាៃធៃធាៃយបាះយ្នជា្បដៃ្ថមដដេយរៀបចំជាពិយសសសតរាប់អ្ក ។

 កាលិបរិលចេទីត្រឹតូវចងចាំ ំ៖

ថ្ងៃ�ៃទី ី18 ខែខិក់ះម្ៈ ន្ងៃចុងយតកា�ក្នុងការចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ ៃិងយស្ើសុំសៃលៃឹកយ្នជា្ ។

ថ្ងៃ�ៃទី ី25 ខែខិក់ះម្ៈ ន្ងៃចុងយតកា�ក្នុងការយធវើបច្នុបជាបៃ្ភាព ឬបដចូររយបៀបដដេអ្កចង់ទទួេសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្ក ។

ថ្ងៃ�ៃទី ី3 ខែខិមីនា៖ ន្ងៃយបាះយ្នជា្ ។ សៃលៃឹកយ្នជា្ដដេបាៃយផ្ដ្ើត្រូវបិទដ្មនតបសែី�៍យៅ ឬមុៃន្ងៃយបាះយ្នជា្ និង យៅដេ់ការិយេ័�
យបាះយ្នជា្តសុករបស់អ្កមិៃ�ួសព ីថ្ងៃ�ៃទី ី6 ខែខិមីនា ។ សៃលៃឹកយ្នជា្ដដយផ្ដ្ើតាមទូសារត្រូវបញូចូៃយៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្តសុករបស់
អ្កត្ឹមយពេបិទសា្ជាៃី�យបាះយ្នជា្ មិៃ�ួសពីយរា៉ជាង 8:00 �ប ់យរា៉ជាងបា៉ជាសុី�វិក យៅន្ងៃយបាះយ្នជា្ ។

 សត្រឹ�ប់ព័ត៌�នបខែនិម សូមទីំនាក់់ទីំនង ៖

រដ្ឋយេខាធិការនៃរដ្ឋ California កមីវិធីជំៃួ�ការយបាះយ្នជា្ស�ព័ៃិ

(800) 345-VOTE (8683) (800) 438-VOTE (8683)

www.sos.ca.gov/elections/voter-
registration/military-overseas-voters/ www.fvap.gov

http://registertovote.ca.gov
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters/
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters/
http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters/
http://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters/
http://www.fvap.gov
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 ការល�ះល�ោ�តបលណាះ�ះអាសន្ន
តបសិៃយបើគាមជាៃយ្មជាះរបស់អ្កយៅយេើបញូីយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្យៅកដៃលៃងយបាះយ្នជា្ ឬមែឌេ
យបាះយ្នជា្របស់អ្កយទ យនាះអ្ករាៃសិទិិយបាះយ្នជា្សៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្ ។

 លតើអែីល�ជាសនឹឹក់ល�ោ�តបលណាះ�ះអាសន្ន?
សៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្គឺជាសៃលៃឹកយ្នជា្ទូយៅដដេត្រូវបាៃដាក់យៅក្នុងយតសាមសំបុត្ពិយសស
យៅមុៃយពេដាក់យៅក្នុង�ិបយ្នជា្ ។

 លតើនរណាល�ះល�ោ�តសនឹឹក់ល�ោ�តបលណាះ�ះអាសន្ន?
សៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្គឺជាសៃលៃឹកយ្នជា្ដដេយបាះយដា�អ្កយបាះយ្នជា្ដដេយជឿថា ែលៃជួៃត្រូវបាៃ
ចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្យទាះបីយ្មជាះរបស់គា្់មិៃរាៃយៅក្នុងបញូីយបាះយ្នជា្ផ្ដលៃចូវការយៅកដៃលៃងយបាះយ្នជា្ ឬ
មែឌេយបាះយ្នជា្ក៏យដា� ។

អ្កយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍អាចៃឹងត្រូវយបាះយ្នជា្យដា�យតបើសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្ តបសិៃយបើអ្ក
យបាះយ្នជា្ចង់យបាះយ្នជា្យដា�ផ្ជាេ់យៅកដៃលៃងយបាះយ្នជា្ ឬមែឌេយបាះយ្នជា្ ប៉ុដៃ្មិៃបាៃទទួេសៃលៃឹកយ្នជា្ 
ឬមិៃរាៃសៃលៃឹកយ្នជា្ ជាប់ែលៃជួៃ ។ 

 លតើសនឹឹក់ល�ោ�តបលណាះ�ះអាសន្នរបស់ខិញ�ំនឹងត្រឹតូវរាប់ជាសនឹឹក់ល�ោ�ត�នការខែដរឬលទី?
សៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្របស់អ្កៃឹងត្រូវរាប់បនា្ជាប់ពីមនៃ្ីយបាះយ្នជា្បាៃបញ្ជាក់ថា អ្កត្រូវបាៃចុះយ្មជាះយបាះ
យ្នជា្យៅក្នុងតសុកយនាះ យ�ើ�អ្កមិៃទាៃ់យបាះយ្នជា្យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្យនាះ ។

អ្កអាចយបាះសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្យៅកដៃលៃងយបាះយ្នជា្ ឬមែឌេយបាះយ្នជា្�មួ�យៅក្នុងតសុកដដេ
អ្កបាៃចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ ប៉ុដៃ្រាៃដ្ការតបកួ្តបដជងយបាះយ្នជា្ដដេអ្ករាៃសិទិិយបាះយ្នជា្
ឱ្ជាយប៉ុយ�ណជាះដដេៃឹងត្រូវរាប ់។

 លតើអ្នក់អាចពិនិត�យស្ថាា�នភាពសនឹឹក់ល�ោ�តបលណាះ�ះអាសន្នរបស់អ្នក់�នល�យ
រលបៀបណា?

អ្កអាចពិៃិ្ជាយសា្ជាៃភាពសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្របស់អ្កបាៃតាមរ�ៈយគ�ទំព័រ  
voterstatus.sos.ca.gov ។ 

ជយតមើសមួ�យទៀ្ តគប់អ្កយបាះយ្នជា្ដដេយបាះយ្នជា្យដា�យតបើសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្រាៃសិទិិសាកសួរ
មនៃ្ីយបាះយ្នជា្តបចាំតសុកីរបស់ែលៃជួៃថាយ្ើ សៃលៃឹកយ្នជា្ត្រូវបាៃរាប់ដដរឬយទ យបើមិៃបាៃរាប ់
យ្ើយដា�សារមូេយ�្ុអវី ។ 

សូមចូេយមើេយគ�ទំព័រ sos.ca.gov/elections/ballot-status សតរាប់បញូីទំនាក់ទំៃងតបចាំ
តសុក ៃិងព័្៌រាៃអំពីរយបៀបពិៃិ្ជាយយមើេសា្ជាៃភាពសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្របស់អ្ក ។ 

http://voterstatus.sos.ca.gov
http://sos.ca.gov/elections/ballot-status
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 ច�បាប់សីីពី�លត្រឹមើសរបស់អ្នក់ល�ះល�ោ�ត 
អនាគូតថ្ងៃនការល�ះល�ោ�តក់្ន�ងរដ្ឋ California
យបើសិៃអ្ករស់យៅក្នុងតសុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, 

Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara ឬ Tuolumne អ្កអាចយបាះយ្នជា្ក្នុងមែឌេយបាះយ្នជា្�មួ�
ក៏បាៃក្នុងតសុករបស់អ្ក ។ សូមចូេយៅយមើេ voterschoice.sos.ca.gov ។ អ្កយបាះយ្នជា្ក្នុង្ំបៃ់ដដេចូេរួម ៃឹងរាៃប ីជយតមើស 

សតរាប់រយបៀបយបាះយ្នជា្ ៖
ល�ះល�ោ�តតាមតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ៍ៈ អ្កអាចយផ្ដ្ើតាមនតបសែី�៍ៃូវសៃលៃឹកយ្នជា្ដដេបាៃគូសយ�ើ� យពេអ្កបាៃទទួេវាភាាជាម ។ 

មិៃ្តមរូវឲជាយបិទដ្មយទ ។
ហ័ិបល�ោ�តៈ អ្កអាចា់�កសៃលៃឹកយ្នជា្ដដេបាៃគូសយ�ើ�របស់អ្កយៅដាក់តាម�ិបយ្នជា្ក្នុងតសុក�មួ� យពេអ្កបាៃទទួេវាភាាជាម ។ 

មិៃ្តមរូវឲជាយបិទដ្មយទ ។
ម�ឌលិល�ះល�ោ�តៈ ប�ះជាមែឌេយបាះយ្នជា្ ៃឹងជំៃួសសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ ។ អ្កអាចយបាះយ្នជា្យដា�ផ្ជាេ់យៅតាមមែឌេយបាះយ្នជា្ក្នុងតសុក
របស់អ្ក ។ មែឌេយបាះយ្នជា្ ៃឹងយបើកទា្ជាររ�ៈយពេយ៉ជាង្ិច 11 ន្ងៃ រ�ូ្ដេ់ន្ងៃយបាះយ្នជា្ ៃិងរាប់បញ្ចូេទាំងន្ងៃយបាះយ្នជា្ ។
យៅតាមមែឌេយបាះយ្នជា្ៃីមួ�ៗ អ្កអាចៈ

• យបាះយ្នជា្យដា�ផ្ជាេ់

• ចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ ឬយធវើបច្នុបជាបៃ្ភាពការចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្

• ដាក់សៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កដដេបាៃគូសយ�ើ�

• សុំដូរសៃលៃឹកយ្នជា្

• យបាះយ្នជា្យដា�យតបើរា៉ជាសុីៃសតមរួេការយបាះយ្នជា្

• សុំជំៃួ� ៃិងឯកសារយបាះយ្នជា្ជាព�ុភាសា

 លហ័តះអែីលធែើការផា�ស់បី�រ?
ចជាបាប់ស្ីពីជយតមើសអ្កយបាះយ្នជា្រដ្ឋ California បាៃកាាជា�ជាចជាបាប់ធររាៃក្នុង្នជា ំ2016 យដើមជាបីយធវើឲជាយការយបាះយ្នជា្កាៃ់ដ្រាៃភាពង្ហា�តសួេ 

ៃិងអាចទទួេបាៃ ។ អ្កអាចយតជើសយរ�សពីរយបៀប យពេយវលា ៃិងទីកដៃលៃងអ្កយបាះយ្នជា្ ។

 លតើខិញ�ំល�ះល�ោ�តល�លពលិណា?
អ្កៃឹងទទួេបាៃសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្ក យៅក្នុងសបាតជា�៍យផ្ដ្ើតាមនតបសែី�៍ មុៃការយបាះយ្នជា្ ។ បនា្ជាប់ពីគូសសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កយ�ើ� អ្ក
អាចយផ្ដ្ើតាមនតបសែី�៍ត្�ប់មកវិញ ឬដាក់យៅតាម�ិបយ្នជា្តាម្ំបៃ់�មួ� ឬយៅមែឌេយបាះយ្នជា្ ។ មែឌេយបាះយ្នជា្ ៃឹងយបើកទា្ជារ
សតរាប់ការយបាះយ្នជា្ផ្ជាេ់ រ�ៈយពេយ៉ជាង្ិច 11 ន្ងៃ រ�ូ្ដេ់ន្ងៃយបាះយ្នជា្ ៃិងរាប់បញ្ចូេទាំងន្ងៃយបាះយ្នជា្ ។

 លតើខិញ�ំរក់ហ័ិបល�ោ�ត ឬម�ឌលិល�ះល�ោ�តល�ឯណា?
អ្កអាចរក�ិបយ្នជា្ ឬមែឌេយបាះយ្នជា្ ក្នុងតសុករបស់អ្ក sos.ca.gov/elections/voters-choice-act/vca-voting-locations ។

 ចះះលបើខិញ�ំមិនទីទីួលិ�នសនឹឹក់ល�ោ�តរបស់ខិញ�?ំ
សូមយៅកាៃ់មែឌេយបាះយ្នជា្�មួ�ក្នុងតសុករបស់អ្ក ឬទូរស័ព្ទយៅមនៃ្ីយបាះយ្នជា្ក្នុងតសុករបស់អ្ក យដើមជាបីយស្ើសុំសៃលៃឹកយ្នជា្ជំៃួស ។

 ចះះលបើខិញ�ំមិនសិិតក់្ន�ងត្រឹសះក់ខែដលិចូលិរួម?
យបើសិៃអ្ករស់យៅក្នុងតសុកដដេមិៃកំពុងចូេរួមក្នុងចជាបាប់ស្ីពីជយតមើសរបស់អ្កយបាះយ្នជា្ អ្កៃឹងបៃ្យធវើការយបាះយ្នជា្ តាមនតបសែី�៍ 
ឬយៅកដៃលៃងយបាះយ្នជា្ ។ សូមទាក់ទងមកយេែទូរស័ព្ទទាៃ់យ�្ុការែ៍របស់រដ្ឋយេខាធិការ តាមយេែ (800) 345-VOTE (8683) 

សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថម ។

http://voterschoice.sos.ca.gov
https://www.sos.ca.gov/elections/voters-choice-act/vca-voting-locations/
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  រលបៀបល�ះល�ោ�តតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ៍

 លតើអ្នក់ណាអាចល�ះល�ោ�តតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ?៍
អ្កយបាះយ្នជា្ដដេបាៃចុះយ្មជាះ អាចយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី� ៍។ អ្កអាចយស្ើសុំសៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់យបាះតាមនតបសែី�៍ពី
មនៃ្ីយបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក យ៉ជាង្ិច 7 ន្ងៃ មុៃការយបាះយ្នជា្ ឬអ្កអាចចុះយ្មជាះជាអ្កយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍អចិននៃ្
�៍ យ�ើ�សៃលៃឹកយ្នជា្ ៃឹងត្រូវយគយផ្ដ្ើយៅអ្កតាមនតបសែី�៍យដា�សវ័�តបវ្្ ិមុៃយពេការយបាះយ្នជា្ម្ងៗ ។

យបើសិៃអ្ករស់យៅក្នុងតសុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Madera, Mariposa, Napa, 
Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara ឬតសុក Tuolumne សៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់យបាះតាមនតបស
ែី� ៍ៃឹងត្រូវយគយផ្ដ្ើយៅអ្កយដា�សវ័�តបវ្្ ិ។ សូមយមើេ voterschoice.sos.ca.gov ឬយមើេទំព័រ 28 នៃឯកសារដែនាំយៃះ 
សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថម ។

 រលបៀបទីទីួលិ�នសនឹឹក់ល�ោ�តសត្រឹ�ប់ល�ះតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ៍
អ្កត្រូវដ្យស្ើសុំសៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់យបាះតាមនតបសែី� ៍មិៃឲជាយ�ូរជាងន្ងៃ ថ្ងៃ�ៃទី ី25 ខែខិក់ះម្ៈ ។ លនះគឺូជារលបៀប៖

បំយពញពាកជាយសុំសៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី� ៍យៅក្នុង ឯកសារព័្៌រាៃដែនាំអ្កយបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក ។

ឬ
ចូេយៅកាៃ ់vote.ca.gov យ�ើ�បំយពញពាកជាយសុំសៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍

 រលបៀបល�ញើសនឹឹក់ល�ោ�តល�ះតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ៍របស់អ្នក់មក់វិញ
បនា្ជាប់ពីយធវើការយតជើសយរ�សយៅយេើសៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់យបាះតាមនតបសែី�៍រួចយ�ើ� ចូរដាក់វាក្នុងយតសាមសំបុត្ ដដេការិយេ័�
យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្កផ្ដ្េ់ឲជាយ យ�ើ�បិ្វាឲជាយជិ្ ។ សះីលញះ យេើយតសាមសំបុត្ត្ង់កដៃលៃងដដេយគកំែ្ ់។ អ្ករាៃជយតមើស
យតចើៃសតរាប់យផ្ដ្ើសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កមកវិញ ។

យដើមជាបីយធវើឲជាយតបាកដថា សៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កមកដេ់តាមកាេកំែ្់ សូមយផ្ដ្ើវាត្�ប់មកវិញ ៖

តាមនតបសែី�—៍ត្រូវដ្រាៃតតានតបសែី�៍ត្ឹមន្ងៃ ឬមុៃថ្ងៃ�ៃ 3 មីនា យ�ើ�ការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក
ទទួេបាៃ មិៃឲជាយ�ួសពីថ្ងៃ�ៃ 6 មីនា ។ មិនតត្រឹមូវឲ�យបិទីខែតមលទី!

យដា�ផ្ជាេ់ — ដាក់យៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក មែឌេយបាះយ្នជា្�មួ� ឬកដៃលៃងយបាះយ្នជា្ក្នុងរដ្ឋ 
California ឬទីតាំង�ិបយ្នជា្�មួ� មុៃការយបាះយ្នជា្បិទយៅយរា៉ជាង 8:00 លា្ជាច 3 មីនា ។

ចជាបាប់រដ្ឋ ផ្ដ្េ់យសរ�ភាពដេ់អ្កយបាះយ្នជា្ក្នុងការឲជាយៃរ�រានជាក ់ដដេពួកយគយតជើសយរ�ស តបគេ់សៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់យបាះ
តាមនតបសែី�៍របស់ពួកយគ ។ ប៉ុដៃ ្យ�ើងសូមដែនាំឲជាយយលាកអ្កសុីយញ៉តបគេ់សៃលៃឹកយ្នជា្ដដេបាៃគូសយ�ើ�របស់
អ្ក យៅអ្ក�ដដេអ្កទុកចិ្្ប៉ុយ�ណជាះ ។ យ�ើ�មិៃត្រូវតបគេ់សៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍របស់អ្កឲជាយយសាះ 
យបើសិៃអ្កមិៃបាៃបិទ យ�ើ�សុីយញ៉យៅយេើែ្ងនៃយតសាមសំបុត្ ដដេយផ្ដ្ើត្�ប់មកការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក ។

យបើយទាះជាអ្កបាៃទទួេសៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី� ៍ៃិងយតសាមសំបុត្ អ្កយៅដ្អាចយបាះយ្នជា្យដា�ផ្ជាេ់ 
យៅតាមសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ យៅន្ងៃយបាះយ្នជា្ ។ សូម�កសៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍យៅកាៃ់សា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ 
យ�ើ�តបគេ់វាយៅឲជាយមនៃ្ីយបាះយ្នជា្ យដើមជាបីប្ចូរ�កសៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់យបាះយៅសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ ។ យបើសិៃអ្កមិៃរាៃសៃលៃឹកយ្នជា្
យបាះតាមនតបសែី� ៍ៃិងយតសាមសំបុត្ អ្កត្រូវយបាះយ្នជា្ យដា�យតបើសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ ្។ យៃះយដើមជាបីយធវើឲជាយតបាកដថាអ្កមិៃ
ទាៃ់បាៃយបាះយ្នជា្យទ ។ (សូមយមើេទំព័រ 27 នៃឯកសារដែនាំយៃះ សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថមអំពីសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ ្។)

 សនឹឹក់ល�ោ�ត�នខែតមខែដលិ�នបង់មះន
‘អ្់ដ្ម អ្់បញាជា’—យតសាមសំបុត្ទាំងអស់សតរាប់យផ្ដ្ើសៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី� ៍ក្នុងរដ្ឋ California ឥ�ចូវយៃះរាៃ
ដ្មដដេបាៃបង់មុៃ យដើមជាបីធានាថា ការយបាះយ្នជា្យធវើយ�ើងយដា�ឥ្គិ្ន្លៃ យ�ើ�ង្ហា�តសួេសតរាប់តគប់អ្កយបាះយ្នជា្
ទាំងអស់យៅរដ្ឋ California ។ បនា្ជាប់ពីអ្កបាៃបំយពញសៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍របស់អ្ករួចយ�ើ� សូមដាក់វាក្នុងយតសាម
សំបុត្សតរាប់យផ្ដ្ើត្�ប់មកវិញ បិទយតសាមសំបុត្ យ�ើ�សុីយញ៉យៅយេើបនា្ជា្់ដដេយគកំែ្ ់យ�ើ�ដាក់វាយៅក្នុងតបអប់សំបុត្ ។

http://voterschoice.sos.ca.gov
http://vote.ca.gov
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 �ំនួយសត្រឹ�ប់អ្នក់ល�ះល�ោ�តខែដលិ�នពិការភាព
រដ្ឋ California យប្ជា្ជាឲជាយបាៃក្នុងការធានាអ្កយបាះយ្នជា្តគប់គានជា អាចយបាះសៃលៃឹកយ្នជា្របស់ពួកយគយដា�សរា្ជា្់ 
ៃិងយដា�ឯករាជជាយ ។ 

សតរាប់ព័្៌រាៃេម្ិ្បដៃ្ថមអំពីជំៃួ�អវីែលៃះ ដដេតសុករបស់អ្កផ្ដ្េ់ឲជាយដេ់អ្កយបាះយ្នជា្ដដេរាៃពិការភាព សូមដ�ក
យមើេឯកសារព័្៌រាៃដែនាំអ្កយបាះយ្នជា្ ក្នុងតសុករបស់អ្ក ឬទាក់ទងមកតសុករបស់អ្ក ។ ព័្៌រាៃទំនាក់ទំៃងតបចាំតសុក 
រាៃយៅយេើទំព័រ 35 នៃឯកសារដែនាំយៃះ ។ 

 ការល�ះល�ោ�តល�ស្ថាា�នីយ៍ល�ះល�ោ�ត ឬម�ឌលិល�ះល�ោ�ត
យបើសិៃអ្កត្រូវការជំៃួ�ក្នុងការគូសសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្ក អ្កអាចយតជើសយរ�សមៃុសជាសរ�ូ្ដេ់យៅពីរនាក់ យដើមជាបីជួ�អ្ក ។ 
បុគ្គេយៃះ អាចជា ៖

• ៃិយយជករបស់អ្ក ឬៃរ�រានជាក ់ដដេបយតមើការង្ហារជាមួ�

• យមដឹកនាំស�ជីពរបស់អ្ក ឬៃរ�រានជាក ់ដដេបយតមើការក្នុងស�ជីពរបស់អ្ក

ការយបាះយ្នជា្យៅដគមផ្ដលៃចូវ អៃុញាជា្ឲជាយអ្កច្យៅជិ្បំផ្ដុ្ជាប់ៃឹងកដៃលៃងយបាះយ្នជា្ ។ មនៃ្ីយបាះយ្នជា្ ៃឹង�កឲជាយអ្ក
ៃូវបញូីយ្មជាះឲជាយសុីយញ៉ សៃលៃឹកយ្នជា្ ៃិងសរា្ជារៈយបាះយ្នជា្ដនទយទៀ្ ដដេអ្កអាចត្រូវការ មិៃថាអ្កស្ថិ្យៅដគមផ្ដលៃចូវ 
ឬក្នុងឡាៃយនាះយទ ។ ទាក់ទងយៅការិយេេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក យដើមជាបីដ�កយមើេថាយ្ើរាៃយរៀបចំការយបាះយ្នជា្
យៅដគមផ្ដលៃចូវ យៅសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ ឬមែឌេយបាះយ្នជា្ឬអ្ ់។ 

តគប់សា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ ៃិងមែឌេយបាះយ្នជា្ ្តមរូវឲជាយរាៃផ្ដលៃចូវសតមរួេសតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្ដដេរាៃពិការភាព 
យ�ើ�ៃិងរា៉ជាសុីៃសតមរួេការយបាះយ្នជា្ ។

ម�ឌលិល�ះល�ោ�ត រាៃសតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្ ដដេរស់យៅក្នុងតសុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, 
Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa 
Clara ៃិងតសុក Tuolumne ។ សូមយមើេទំព័រ 28 សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថមអំពីចជាបាប់ស្ីពីជយតមើសរបស់អ្កយបាះយ្នជា្ 
ៃិងមែឌេយបាះយ្នជា្ ។

 ការល�ះល�ោ�តល�តាមលគូហ័�្�ន
តបព័ៃិយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍សតមរួេពីចរា្ជា� (RAVBM) ផ្ដ្េ់ឲជាយៃូវជយតមើសសតមរួេសតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្ដដេរាៃពិ
ការភាព ឲជាយទទួេបាៃសៃលៃឹកយ្នជា្យៅយគ�ដា្ជាៃ យ�ើ�គូសយតជើសយរ�សយដា�ឯករាជជាយ ៃិងយដា�សរា្ជា្់ មុៃយផ្ដ្ើត្�ប់មកមនៃ្ី
យបាះយ្នជា្វិញ ។ ទាក់ទងមកមនៃី្យបាះយ្នជា្តបចាំតសុកសតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថម ។

 ឯក់ស្ថារព័ត៌�នខែ�នាំសត្រឹ�ប់អ្នក់ល�ះល�ោ�តជាទីត្រឹមង់អូឌីយះូ និងល�ះពះម្ធំៗ
ឯកសារដែនាំយៃះ រាៃជាទតមង់អូឌី�៉ ូៃិងយបាះពុម្ធំៗ ។ ឯកសារដែនាំយៃះ ផ្ដ្េ់ជូៃយដា�ឥ្គិ្ន្លៃ ជាភាសាអង់យគលៃស 
ចិៃ �ុីៃឌ ីជប៉ុៃ ដែីរ កូយរេ យអសជាបា៉ជាញ តាកា�នុក ន្ ៃិងយវៀ្�ម ។ 

យដើមជាបីកុំម៉ង ់៖

ទូរស័ព្ទមកយេែទូរស័ព្ទទាៃ់យ�្ការែ៍សតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្ ឥ្គិ្ន្លៃរបស់រដ្ឋយេខាធិការ តាមយេែ (800) 
345-VOTE (8683)

សូមចូេយៅយមើេ vote.ca.gov

ទាញ�កទតមង់អូឌី�៉ ូMP3 តាមអាស�ដា្ជាៃ voterguide.sos.ca.gov/en/audio

http://vote.ca.gov
http://voterguide.sos.ca.gov/en/audio
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 សំ�ួរខែដលិលគូសួរញឹក់ញាប់
 លតើលគូចះះល�ា�ះខិញ�ំលដើម�បីល�ះល�ោ�តឬ?
យដើមជាបីរាៃសិទិិចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្យៅរដ្ឋ California អ្កត្រូវដ្ ៖

• រាៃសញ្ជា្ិអាយមរិក ៃិងជាពេរដ្ឋ California 

• រាៃអា�ុចាប់ពី 18 ្នជាំយ�ើង គិ្ត្ឹមន្ងៃយបាះយ្នជា្

• មិៃកំពុងជាប់ពៃិនាគាររដ្ឋ ឬរដ្ឋស�ព័ៃ ិឬទទួេបាៃការយដាះដេងយដា�រាៃេក្ខែែឌមុៃ យដា�ត្រូវបាៃកា្់ឲជាយជាប់យទាសពីបទឧតកិដ្ឋ 
ៃិង

• មិៃត្រូវបាៃ្ុលាការរកយ�ើញថារាៃសាមជារ្ីមិៃតគប់តគាៃ់យដើមជាបីយបាះយ្នជា្ ។

យដើមជាបីពិៃិ្ជាយយមើេសា្ជាៃភាពចុះយ្មជាះរបស់អ្កយបាះយ្នជា្ សូមចូេយៅយមើេ voterstatus.sos.ca.gov។

 ចះះលបើខិញ�ំលភឹចល�ចះះល�ា�ះល�ះល�ោ�ត ឬលធែើបច្�ប�បន្នភាពការចះះល�ា�ះរបស់ខិញ�?ំ
គាមជាៃបញាជា! ចជាបាប់្ី ីអៃុញាជា្ឲជាយអ្កយៅចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ យ�ើ�យបាះយ្នជា្បាៃដេ់យរា៉ជាង 8:00 លា្ជាច យៅន្ងៃយបាះយ្នជា្ យៅការិយេ័�យបាះ
យ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក ឬយៅមែឌេ ឬសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្�មួ�ក្នុងតសុករបស់អ្ក ។ យគយ�ដំយែើរការយៃះថា ការចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្
យដា�រាៃេក្ខែែឌ (CVR) យ�ើ�ដដេយគៃិយ�ជាទូយៅថា ចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្យៅន្ងៃដ្មួ� ។ 

ខាងយតកាមយៃះ គឺជារយបៀបដំយែើរការ ៖

1. យៅកាៃ់ការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក មែឌេយបាះយ្នជា្ ឬសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្មួ�យៅក្នុងតសុករបស់អ្ក ដដេយគអាចរកបាៃ
យៅក្នុងឯកសារព័្៌រាៃដែនាំអ្កយបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក ឬយៅយមើេ vote.ca.gov។

2. បំយពញប័ែណចុះយ្មជាះអ្កយបាះយ្នជា្ ។

3. គូសសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កយៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក មែឌេយបាះយ្នជា្ ឬសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ ។

4. យពេដដេមនៃ្ីយបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក ដំយែើរការការចុះយ្មជាះរបស់អ្ក យ�ើ�សយតមចថាអ្ករាៃសិទិិចូេរួម អ្កៃឹងត្រូវបាៃយគចុះ
យ្មជាះយបាះយ្នជា្ យ�ើ�សៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្ក ៃឹងត្រូវបាៃយគរាប ់។

5. ពិៃិ្ជាយយមើេថាយ្ើសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កត្រូវបាៃយគរាប ់យដា�ចូេយៅយមើេ voterstatus.sos.ca.gov ។ ការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុក 
រាៃរ�ៈយពេដេ់យៅ 60 ន្ងៃ យតកា�ន្ងៃយបាះយ្នជា្ យដើមជាបីផ្ដ្េ់ជូៃព័្៌រាៃយៃះ ។

 លតើខិញ�ំអាចខែសែងយលិ់ពីលបក់ខ�ន និងសំល�ើល���ងៗល�ក់ខែនឹងណា?
សូមពិៃិ្ជាយយមើេឯកសារព័្៌រាៃដែនាំអ្កយបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក សតរាប់ព័្៌រាៃអំពីយបក្ខជៃឈរយ្មជាះតបចាំមូេដា្ជាៃ 
ៃិងវិធាៃការយផ្ដជាសងៗ ។ យៅទំព័រទ ី10 នៃឯកសារដែនាំយៃះ អ្កៃឹងយ�ើញព័្៌រាៃអំពីសំយែើយពញរដ្ឋ ។

កតមិ្ចំ��យេើ�ុទិនាការសី័តគចិ្្របស់រដ្ឋ California មិៃអៃុវ្្យៅយេើយបក្ខជៃសតរាប់អែ្្ិស�ព័ៃិយ�ើ� រាប់ទាំង តបធានាធិប្ ី
តពឹទិសភាស�រដ្ឋអាយមរិក ៃិងសភា្ំ�ងរានស្ស�រដ្ឋអាយមរិក ។ យបក្ខជៃ្ំ�ងរានស្ស�រដ្ឋអាយមរិកទាំងអស ់អាចជាវកដៃលៃងសតរាប់ចុះ
ផ្ដជាសា�យសចក្ីដ្លៃងការែ៍របស់យបក្ខជៃយៅក្នុងឯកសារព័្៌រាៃដែនាំអ្កយបាះយ្នជា្តបចាំតសុក ។ ប៉ុដៃ្យបក្ខជៃែលៃះ យតជើសយរ�សមិៃជាវកដៃលៃង
សតរាប់ចុះផ្ដជាសា�យសចក្ីដ្លៃងការែ៍មួ�យនាះយទ ។

យបក្ខជៃដដេឈរយ្មជាះសភា ៃិងតពឹទិសភារដ្ឋ អាចជាវកដៃលៃងសតរាប់ចុះផ្ដជាសា�យសចក្ីដ្លៃងការែ៍របស់យបក្ខជៃ ក្នុងឯកសារព័្៌រាៃ
ដែនាំអ្កយបាះយ្នជា្តបចាំតសុកនានា យបើសិៃពួកយគ�េ់តពមរកជាសាការចំ��សតរាប់យធវើ�ុទិនាការឲជាយស្ថិ្យតកាមចំៃួៃកំែ្់មួ� ។ 
យបក្ខជៃឈរយ្មជាះតពឹទិសភារដ្ឋ រាៃែ្ទង់ចំ��មិៃយេើសព ី930,000 ដុលាាជារ ក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋម ។ យបក្ខជៃឈរយ្មជាះសភារដ្ឋ 
រាៃែ្ទង់ចំ��មិៃយេើសព ី620,000 ដុលាាជារ យៅក្នុងការយបាះយ្នជា្បឋម ។

យដើមជាបីដសវងរកយសចក្ីដ្លៃងការែ៍ពីយបក្ខជៃឈរយ្មជាះតបធានាធិប្ ីសូមចូេយៅយមើេវិបសា�្៍របស់រដ្ឋយេខាធិការដដេរាៃអាស�ដា្ជាៃ 
vote.ca.gov។

យដើមជាបីដសវងរកវិភាគទាៃចូេរួម�ុទិនាការសតរាប់យបក្ខជៃឈរយ្មជាះតបចាំមូេដា្ជាៃ ៃិងរដ្ឋ សូមចូេយៅយមើេវិបសា�្៍របស់រដ្ឋយេខាធិការ 
ដដេរាៃអាស�ដា្ជាៃ powersearch.sos.ca.gov ។

យដើមជាបីដសវងរកវិភាគទាៃចូេរួម�ុទិនាការសតរាប់យបក្ខជៃឈរយ្មជាះជាតបធានាធិប្ី ៃិងសភា សូមចូេយៅយមើេវិបសា�្៍របស់ គែៈកមីការ

យរៀបចំការយបាះយ្នជា្ស�ព័ៃិ ដដេរាៃអាស�ដា្ជាៃ www.fec.gov។

http://voterstatus.sos.ca.gov
http://voterstatus.sos.ca.gov
http://vote.ca.gov
http://powersearch.sos.ca.gov
https://www.fec.gov/
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យៅយេើវិបសា�្៍របស់រដ្ឋយេខាធិការ អ្កក៏អាច ៖

• ដសវងរកវិភាគទាៃចូេរួម�ុទិនាការ ៃិងសកមីភាពបញ្នុះបញ្ចូេ

• យមើេឯកសារដែនាំអ្កយបាះយ្នជា្យៃះជាភាសាយផ្ដជាសងយទៀ្ 

• ដ�កយមើេសា្ជាៃភាពចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ ៃិងព័្៌រាៃអំពីការចុះយ្មជាះ 

• ដសវងរកសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្របស់អ្ក ឬមែឌេយបាះយ្នជា្មួ� យៅន្ងៃយបាះយ្នជា្

• យស្ើសុំព័្៌រាៃអំពីសៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍

• អាៃព័្៌រាៃរាៃសារតបយយជៃ ៍សតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្យេើកដំបូង

• យមើេេទិផ្ដេយបាះយ្នជា្ផ្ដជាសា�បៃ្ផ្ជាេ់ យតកា�ការយបាះយ្នជា្បិទ យៅន្ងៃយបាះយ្នជា្ 

• សិកជាសាដសវង�េ់អំពីការដកេម្យេើការយបាះយ្នជា្ដ៏គួរឲជាយរំយភើបចិ្្ យៅក្នុងតសុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, 
Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara ៃិងតសុក 

Tuolumne 

លតើខិញ�ំល�ះល�ោ�តល�ឯណា?
តគប់តសុក រាៃសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ ឬមែឌេយបាះយ្នជា្យតចើៃយបើកដំយែើរយៅន្ងៃយបាះយ្នជា្ ។ តសុកជាយតចើៃក៏រាៃទីកដៃលៃងយបាះយ្នជា្យដា�ផ្ជាេ់  
ៃិងកដៃលៃងយបាះយ្នជា្មុៃកាេកំែ្់ផ្ដងដដរ ។ យដើមជាបីដសវងរកជយតមើសនានាក្នុងតសុករបស់អ្ក សូមចូេយៅយមើេ  
vote.ca.gov ឬដ�កឯកសារព័្៌រាៃដែនាំអ្កយបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក ។ 

អ្កក៏អាចទូរស័ព្ទយៅយេែទូរស័ព្ទទាៃ់យ�្ុការែ៍សតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្ ឥ្គិ្ន្លៃរបស់រដ្ឋយេខាធិការ តាមយេែ  
(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 អ្កអាចយបាះយ្នជា្ក្នុងមែឌេយបាះយ្នជា្�មួ�ក៏បាៃក្នុ

ងតសុករបស់អ្ក ។ សូមចូេយៅយមើេ voterschoice.sos.ca.gov ឬយមើេទំព័រ 28 នៃឯកសារដែនាំយៃះ សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថម ។

លតើខិញ�ំល�ះល�ោ�តតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ៍ល�យរលបៀបណា?
អ្កយបាះយ្នជា្ដដេបាៃចុះយ្មជាះ អាចយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍ ។ អ្កត្រូវដ្យស្ើសុំសៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍ ពីការិយេ័�យបាះយ្នជា្
តបចាំតសុករបស់អ្ក យ៉ជាង្ិចរ�ៈយពេ 7 ន្ងៃមុៃការយបាះយ្នជា្ ។ សូមយមើេទំព័រ 35 សតរាប់ព័្៌រាៃទំនាក់ទំៃងរបស់តសុក
អ្ក ។ អ្កក៏អាចចុះយ្មជាះជាអ្កយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍អចិននៃ្�៍បាៃផ្ដងដដរ យ�ើ�សៃលៃឹកយ្នជា្ ៃឹងត្រូវយគយផ្ដ្ើយដា�សវ័�តបវ្្ិមកឲជាយអ្ក 
មុៃការយបាះយ្នជា្ម្ងៗ ។

យបើសិៃអ្ករស់យៅក្នុងតសុក Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, 
Sacramento, San Mateo, Santa Clara ឬតសុក Tuolumne សៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់យបាះតាមនតបសែី�៍ ៃឹងត្រូវយគយផ្ដ្ើយៅអ្កយដា�សវ័�

តបវ្្ ិ។ សូមចូេយៅយមើេ voterschoice.sos.ca.gov ឬយមើេទំព័រ 28 នៃឯកសារដែនាំយៃះ សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថម ។

លតើខែតម�នតថ្ងៃមឹបះះនាា�នសត្រឹ�ប់ការល�ះល�ោ�តតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ?៍
គាមជាៃដ្ម គាមជាៃបញាជា! ដ្មសតរាប់យតសាមសំបុត្សតរាប់ការយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍ ត្រូវបាៃតសុកបង់មុៃរួចយ�ើ� ៃិងឥ្គិ្តបាក់សតរាប់

អ្កយបាះយ្នជា្ទាំងអស់ក្នុងរដ្ឋ California ។

សំ�ួរខែដលិលគូសួរញឹក់ញាប់ ្

http://vote.ca.gov
http://voterschoice.sos.ca.gov
http://voterschoice.sos.ca.gov
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លតើខិញ�ំអាចល�ញើសនឹឹក់ល�ោ�តល�ះតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ៍ត្រឹតឡំប់ល�វិញល�យរលបៀបណា?
បនា្ជាប់ពីយធវើការយតជើសយរ�សយៅយេើសៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់យបាះតាមនតបសែី�៍រួចយ�ើ� ចូរដាក់វាក្នុងយតសាមសំបុត្ ដដេការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំ
តសុករបស់អ្កផ្ដ្េ់ឲជាយ យ�ើ�បិ្វាឲជាយជិ្ ។ សុីយញ៉យេើយតសាមសំបុត្ត្ង់កដៃលៃងដដេយគកំែ្ ់។ អ្ករាៃជយតមើសយតចើៃសតរាប់យផ្ដ្ើសៃលៃឹកយ្នជា្
របស់អ្កមកវិញ ។

យដើមជាបីយធវើឲជាយតបាកដថា សៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កមកដេ់តាមកាេកំែ្ ់សូមយផ្ដ្ើវាត្�ប់មកវិញ ៖

• តាមនតបសែី�៍—ត្រូវដ្រាៃតតានតបសែី�៍ត្ឹមន្ងៃ ឬមុៃន្ងៃ 3 មីនា យ�ើ�ការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្កទទួេបាៃ 
មិៃឲជាយ�ួសពីន្ងៃ 6 មីនា ។ មិៃ្តមរូវឲជាយបិទដ្មយទ!

• យដា�ផ្ជាេ់ —ដាក់យៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក មែឌេយបាះយ្នជា្�មួ� ឬកដៃលៃងយបាះយ្នជា្ក្នុងរដ្ឋ California 
ឬទីតាំង�ិបយ្នជា្�មួ� មុៃការយបាះយ្នជា្បិទយៅយរា៉ជាង 8:00 លា្ជាច ន្ងៃ 3 មីនា ។

• ចជាបាប់រដ្ឋ ផ្ដ្េ់យសរ�ភាពដេ់អ្កយបាះយ្នជា្ក្នុងការឲជាយៃរ�រានជាក់ ដដេពួកយគយតជើសយរ�ស តបគេ់សៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់យបាះមនតបសែី�៍របស់
ពួកយគ ។ ប៉ុដៃ ្យ�ើងសូមដែនាំឲជាយយលាកអ្កសុីយញ៉តបគេ់សៃលៃឹកយ្នជា្ដដេបាៃគូសយ�ើ�របស់អ្ក យៅអ្ក�ដដេអ្កទុកចិ្្ប៉ុយ�ណជាះ ។  
មិៃត្រូវតបគេ់សៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍របស់អ្កឲជាយយសាះ យបើសិៃអ្កមិៃបាៃបិទ យ�ើ�សុីយញ៉យៅយេើែ្ងនៃយតសាមសំបុត្ ដដេយផ្ដ្ើ
ត្�ប់មកការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្កក ។

លបើសិនខិញ�ំចះះល�ា�ះល�ះល�ោ�តតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ៍លហ័ើយ លតើខិញ�ំល�ខែតអាចល�ល�ះល�ោ�តល�យ
ផ្�លិ់�នលទី?
យបើយទាះជាអ្កបាៃចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍យ�ើ�ក៏យដា� អ្កយៅដ្អាចយបាះយ្នជា្យដា�ផ្ជាេ់ យៅតាមសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្របស់អ្ក 
យៅន្ងៃយបាះយ្នជា្ ។ សូម�កសៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍យៅកាៃ់សា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ យ�ើ�តបគេ់វាយៅឲជាយមនៃ្ីយបាះយ្នជា្ យដើមជាបីប្ចូរ�ក
សៃលៃឹកយ្នជា្សតរាប់យបាះយៅសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ ។ យបើសិៃអ្កមិៃរាៃសៃលៃឹកយ ន្ជា្យបាះតាមនតបសែី�៍ ៃិងយតសាមសំបុត្ អ្កត្រូវយបាះយ្នជា្ 
យដា�យតបើសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ្ ។ យៃះយដើមជាបីយធវើឲជាយតបាកដថាអ្កមិៃទាៃ់បាៃយបាះយ្នជា្យទ ។ (សូមយមើេទំព័រ 27 នៃឯកសារដែនាំយៃះ  
សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថមអំពីសៃលៃឹកយ្នជា្បយ�ះជាះអាសៃ ្។) 

លតើអ្នក់ល�ះល�ោ�តខែដលិ�នពិការភាពអាចល�ះល�ោ�តតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ៍�នលទី?
មនៃ្ីយបាះយ្នជា្តបចាំតសុកទាំងអស់ ត្រូវបាៃយគ្តមរូវឲជាយផ្ដ្េ់ៃូវជយតមើសសតមរួេមួ� យ�ថា តបព័ៃិយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍សតមរួេពី
ចរា្ជា� (RAVBM) ។ RAVBM អៃុញាជា្ឲជាយអ្កយបាះយ្នជា្ដដេរាៃពិការភាពអាចទទួេបាៃសៃលៃឹកយ្នជា្របស់ពួកយគ យៅយគ�ដា្ជាៃ 
យ�ើ�គូសយដា�ឯករាជជាយ ៃិងសរា្ជា្ ់មុៃយផ្ដ្ើត្�ប់មកមនៃ្ីយបាះយ្នជា្វិញ ។ សូមទាក់ទងមកមនៃ្ីយបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក 
យដើមជាបីដ�កយមើេថាយ្ើជយតមើសយៃះ រាៃផ្ដ្េ់ជូៃក៏អ្់យៅក្នុងតសុករបស់អ្ក ។

លតើខិញ�ំដឹងថាត្រឹសះក់�នទីទីួលិសនឹឹក់ល�ោ�តល�ះតាមថ្ងៃត្រឹបស�ីយ៍របស់ខិញ�ំល�យរលបៀបណា?
ពិៃិ្ជាយយមើេថាយ្ើសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កត្រូវបាៃយគរាប ់យដា�ចូេយៅយមើេ voterstatus.sos.ca.gov ។ ការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុក 
រាៃរ�ៈយពេដេ់យៅ 60 ន្ងៃ យតកា�ន្ងៃយបាះយ្នជា្ យដើមជាបីផ្ដ្េ់ជូៃព័្៌រាៃយៃះ ។

ការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុកែលៃះ បាៃចុះយ្មជាះយស្ើសុំកមីវិធី្ីីរបស់រដ្ឋយេខាធិការ យដើមជាបីតាមដាៃយមើេពីសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្កដដេយបាះតាម
នតបសែី�៍ ។ សូមចូេយៅយមើេ vote.ca.gov យដើមជាបីដឹងពីរយបៀបតាមយមើេសៃលៃឹកយ្នជា្របស់អ្ក ។

លតើខិញ�ំអាចសះំសត្រឹ�ក់ពីការង្គារលដើម�បីល�ល�ះល�ោ�ត�នលទី?
ៃិយយជិ្ទាំងអស់រាៃសិទិិទទួេបាៃយពេសតរាករាៃតបាក់ឈ្ជួេសតរាប់យគាេបំែងយបាះយ្នជា្ យបើសិៃពួកយគមិៃរាៃយពេយវលាតគប់តគាៃ់
យៅយតរៅយរា៉ជាងយធវើការ យដើមជាបីយៅចូេរួមយបាះយ្នជា្ ។

យគអាចទុកយពេយវលាយតចើៃតាមដដេពួកយគត្រូវការ យដើមជាបីយៅយបាះយ្នជា្ ប៉ុដៃ្យគទូទា្់តបាក់ឈ្ជួេត្ឹមដ្ពីរយរា៉ជាងប៉ុយ�ណជាះ ។ ៃិយយជក  
អាច្តមរូវឲជាយៃិយយជិ្ជូៃដំែឹងជាមុៃថាពួកយគត្រូវការយរា៉ជាងសតរាកបដៃ្ថមយដើមជាបីយៅយបាះយ្នជា្ ។ ៃិយយជក 
អាច្តមរូវឲជាយយតបើយរា៉ជាងសតរាកយៅយដើម ឬយតកា�យវៃយធវើការរបស់ៃិយយជិ្ ។

យបើសិៃអ្ករាៃសំែួរ សូមយ�យៅយេែទូរស័ព្ទទាៃ់យ�្ុការែ៍សតរាប់អ្កយបាះយ្នជា្ ឥ្គិ្ន្លៃរបស់រដ្ឋយេខាធិការ តាមយេែ  
(800) 345-VOTE (8683) ។

សំ�ួរខែដលិលគូសួរញឹក់ញាប់ ្

http://voterstatus.sos.ca.gov
http://vote.ca.gov
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លតើខិញ�ំត្រឹតូវបង្គា្�ញអតីសញ្ជាា��ប័�ណលដើម�បីល�ះល�ោ�តឬ?
ករែីភាគយតចើៃ អ្កយបាះយ្នជា្ក្នុងរដ្ឋ California មិៃចាំបាច់បង្ហាាជាញអ្្សញាជាែមុៃយពេពួកយគយបាះយ្នជា្យទ ។ 

អ្កអាចបង្ហាាជាញទតមង់មួ�នៃអ្្សញាជាែ យៅសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្ យបើសិៃអ្កយៅយបាះយ្នជា្យេើកដំបូង យតកា�ចុះយ្មជាះតាមនតបសែី�៍ 
ឬតាមអៃឡាញ យ�ើ�អ្កមិៃបាៃផ្ដ្េ់ឯកសារខាងយតកាម យៅយេើពាកជាយចុះយ្មជាះរបស់អ្ក ៖

• ប័ែណយបើកបរយចញយដា�រដ្ឋ ឬយេែអ្្សញាជាែប័ែណ ឬ 

• យេែបួៃែ្ទង់ចុងយតកា�នៃប័ែណរបបសៃ្ិសុែសង្គមរបស់អ្ក 

ខាងយតកាមយៃះ គឺជាតបយភទឯកសារកំែ្់អ្្សញាជាែដដេយគទទួេ�ក យយងតាមចជាបាប់រដ្ឋ ៃិងរដ្ឋស�ព័ៃ ិ៖

• ប័ែណយបើកបរ ឬអ្្សញាជាែប័ែណយចញយដា�រដ្ឋ

• េិែិ្�លៃងដដៃ

• អ្្សញាជាែប័ែណសរា្ជាេ់បុគ្គេិក

• អ្្សញាជាែប័ែណយយធា

• អ្្សញាជាែប័ែណសិសជាស

• អ្្សញាជាែប័ែណកលៃឹបសុែភាព

• អ្្សញាជាែប័ែណគយតរាងធានារា៉ជាប់រង

• កា្ឥែទាៃ ឬកា្ឥែពៃិ

សតរាប់បញូីយពញយេញ សូមយមើេ “្តមរូវការអ្្សញាជាែនៃសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្” អាស�ដា្ជាៃ sos.ca.gov/elections/hava-id-
standards ។

លតើខិញ�ំអាច�ួយអែី�ន?
ចូេរួមជា មនៃ្ីយបាះយ្នជា្! ទទួេបាៃបទពិយសាធៃ៍ផ្ជាេ ់យ�ើ�ចូេរួមក្នុង្ួនាទីដ៏សំខាៃ់បំផ្ដុ្ ៃិងដ្មួ�គ្់នៃតបជាធិបយ្�ជាយរបស់យ�ើង 
គឺការយបាះយ្នជា្! 

យដើមជាបីចូេបយតមើជាមនៃ្ីយបាះយ្នជា្ អ្កត្រូវដ្ ៖

• រាៃសញ្ជា្ិអាយមរិកាំង ឬជាពេរដ្ឋតសបចជាបាប ់ៃិងអចិននៃ្� ៍ឬ

• ជាសិសជាសវិទជាយាេ័�ដដេរាៃសិទិិចូេរួម

មនៃ្ីយបាះយ្នជា្ ៖

• យរៀបច ំៃិងបិទសា្ជាៃី�៍យបាះយ្នជា្

• ជួ�អ្កយបាះយ្នជា្ឲជាយ�េ់ពីសិទិិរបស់ពួកយគ

• ការពារសៃលៃឹកយ្នជា្ ៃិងសរា្ជារៈយបាះយ្នជា្

• រកតបាក់បដៃ្ថម (ចំៃួៃែុសគានជាយៅតាមតសុក)

• ចូេរួមក្នុងស�គមៃ ៍យ�ើ�ជួបជាមួ�ៃឹងអ្កជិ្ខាងរបស់ពួកយគ 

យដើមជាបីបយតមើជាមនៃ្ីយបាះយ្នជា្យចញពីសិសជាសវិទជាយាេ័� សិសជាសត្រូវ ៖

• រាៃសញ្ជា្ិអាយមរិកាំង ឬពេរដ្ឋតសបចជាបាប ់ៃិងអចិននៃ្�៍

• រាៃអា�ុយ៉ជាង្ិច 16 ្នជាំ គិ្ត្ឹមន្ងៃយបាះយ្នជា្

• ចូេយរៀៃវិទជាយាេ័�រដ្ឋ ឬឯកជៃ

• រាៃពិៃ្ទនុមធជាយមភាគទាបបំផ្ដុ្ 2.5

• រាៃការអៃុញាជា្ពីឪពុករាតជា� ៃិងសាលារបស់ពួកយគ

• ចូេរួមវគ្គបែ្តះប�ះជាេ

សតរាប់ព័្៌រាៃបដៃ្ថមអំពីការកាាជា�ជាមនៃ្ីយបាះយ្នជា្ សូមទាក់ទងយៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្តបចាំតសុករបស់អ្ក (សូមយមើេ ទំព័រ 35 
នៃឯកសារដែនាំយៃះ) ទូរស័ព្ទយៅយេែរបស់រដ្ឋយេខាធិការនៃរដ្ឋ California ដដេរាៃយេែ (800) 345-VOTE (8683) ឬចូេយៅយមើេ 
vote.ca.gov ។

សំ�ួរខែដលិលគូសួរញឹក់ញាប់ ្

https://www.sos.ca.gov/elections/hava-id-standards/
https://www.sos.ca.gov/elections/hava-id-standards/
http://vote.ca.gov 
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 ការិ�លិ័យល�ះល�ោ�តត្រឹបចាំំត្រឹសះក់
ត្រឹសះក់ Alameda
(510) 272-6933
www.acvote.org

ត្រឹសះក់ Alpine
(530) 694-2281
www.alpinecountyca.gov/

ត្រឹសះក់ Amador
(209) 223-6465
www.amadorgov.org/government/elections

ត្រឹសះក់ Butte
(530) 538-7761 ឬ (800) 894-7761 
(ក្នុងតសុក Butte )
www.buttevotes.net

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

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

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

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

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

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

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

ត្រឹសះក់ Humboldt  
(707) 445-7481
www.humboldtgov.org/890/Elections-Voter-
Registration

ត្រឹសះក់ Imperial  
(442) 265-1060 ឬ (442) 265-1074
www.co.imperial.ca.us/regvoters

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

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

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

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

ត្រឹសះក់ Lassen  
(530) 251-8217
http://www.lassencounty.org/dept/county-
clerk-recorder/elections

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

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

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

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

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

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

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

ត្រឹសះក់ Sierra  
(530) 289-3295
http://www.sierracounty.ca.gov/214/
Elections

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

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

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

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

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

ត្រឹសះក់ Tehama  
(530) 527-8190
http://www.co.tehama.ca.us/gov-
departments/elections

ត្រឹសះក់ Trinity  
(530) 623-1220
https://www.trinitycounty.org/Elections

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

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

ត្រឹសះក់ Ventura  
(805) 654-2664
https://recorder.countyofventura.org/
elections/

ត្រឹសះក់ Yolo  
(530) 666-8133
yoloelections.org

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

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

ត្រឹសះក់ Marin
(415) 473-6456
marinvotes.org

ត្រឹសះក់ Mariposa
(209) 966-2007
www.mariposacounty.org/87/Elections

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ត្រឹសះក់ Plumas  
(530) 283-6256 ឬ (844) 676-VOTE
https://www.plumascounty.us/142/
Elections-Division-Home

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

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

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

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

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

ត្រឹសះក់ San Francisco  
(415) 554-4375
sfelections.org

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

http://www.acvote.org
http://www.alpinecountyca.gov/ 
http://www.amadorgov.org/government/election
http://www.buttevotes.net 
http://www.calaverasgov.us 
http://www.countyofcolusa.org/elections 
http://www.contracostacore.us
http://www.co.del-norte.ca.us
http://www.edcgov.us/Elections 
http://www.fresnovote.com 
http://www.countyofglenn.net/dept/elections/welcome 
http://www.countyofglenn.net/dept/elections/welcome 
http://www.humboldtgov.org/890/Elections-Voter-Registration 
http://www.humboldtgov.org/890/Elections-Voter-Registration 
http://www.co.imperial.ca.us/regvoters 
http://elections.inyocounty.us/ 
http://www.kernvote.com 
http://www.countyofkings.com 
http://www.co.lake.ca.us/Government/Directory/ROV.htm 
http://www.co.lake.ca.us/Government/Directory/ROV.htm 
http://www.lassencounty.org/dept/county-clerk-recorder/elections 
http://www.lassencounty.org/dept/county-clerk-recorder/elections 
http://www.lavote.net 
http://www.slovote.com 
http://www.smcare.org 
http://www.sbcvote.com
http://www.sccvote.org 
http://www.votescount.com 
http://www.elections.co.shasta.ca.us 
http://www.sierracounty.ca.gov/214/Elections 
http://www.sierracounty.ca.gov/214/Elections 
http://www.sisqvotes.org 
http://www.solanocounty.com/elections 
http://vote.sonoma-county.org 
http://www.stanvote.com 
http://www.suttercounty.org/elections 
http://www.co.tehama.ca.us/gov-departments/elections 
http://www.co.tehama.ca.us/gov-departments/elections 
https://www.trinitycounty.org/Elections 
http://www.tularecoelections.org/elections/ 
http://www.co.tuolumne.ca.us/elections 
https://recorder.countyofventura.org/elections/ 
https://recorder.countyofventura.org/elections/ 
http://yoloelections.org 
http://www.yubaelections.org
http://www.votemadera.com 
http://marinvotes.org 
http://www.mariposacounty.org/87/Elections 
http://www.co.mendocino.ca.us/acr
http://www.mercedelections.org 
http://www.co.modoc.ca.us/departments/elections 
http://monocounty.ca.gov/elections 
http://www.montereycountyelections.us/ 
http://www.countyofnapa.org 
http://www.mynevadacounty.com/1847/Elections-Voting 
http://www.mynevadacounty.com/1847/Elections-Voting 
http://www.ocvote.com 
http://www.placerelections.com 
https://www.plumascounty.us/142/Elections-Division-Home 
https://www.plumascounty.us/142/Elections-Division-Home 
http://www.voteinfo.net 
http://www.elections.saccounty.net 
http://sbcvote.us 
http://www.sbcountyelections.com 
http://www.sdvote.com/ 
http://sfelections.org 
http://www.sjcrov.org 


 47

3 ក់ះម្ៈ 2020

ន្ងៃយបាះយ្នជា្តាមនតបសែី�៍ដំបូង

18 ក់ះម្ៈ 2020

ន្ងៃចុះយ្មជាះយបាះយ្នជា្ចុងយតកា�  

អ្កអាចចុះយ្មជាះ “យដា�រាៃេក្ខែែឌ”  

យ�ើ�យបាះយ្នជា្យៅការិយេ័�យបាះយ្នជា្
តបចាំតសុក ឬទីតាំងយបាះយ្នជា្ យតកា�
កាេបរិយចឆេទផ្ដុ្កំែ្់ចុះយ្មជាះអ្កយបាះ
យ្នជា្ ។ 

25 ក់ះម្ៈ 2020

ន្ងៃចុងយតកា�ដដេមនៃ្ីយបាះយ្នជា្តបចាំ
តសុក ៃឹងទទួេពាកជាយសុំរបស់អ្កយបាះយ្នជា្
សតរាប់សៃលៃឹកយ្នជា្យបាះតាមនតបសែី�៍ ។

 ចងចាំំថាត្រឹតូវល�ះល�ោ�ត!
ការយបាះយ្នជា្ យបើកដំយែើរការពីយរា៉ជាង 7:០០ តពឹក ដេ់យរា៉ជាង 8:០០ លា្ជាច យៅន្ងៃយបាះយ្នជា្!

ក់ះម្ៈ

អា ច អ ព តព សុ 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

មីនា

 កាលិបរិលចេទីត្រឹតូវចងចាំំ!

អា ច អ ព តព សុ 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

3 មីនា 2020
ថ្ងៃ�ៃល�ះល�ោ�ត!


	ឯកសារព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតផ្លូវការ
	ការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់បេក្ខភាពប្រធានាធិបតីប្រចាំរដ្ឋ California  ថ្ងៃអង្គារទី 3 ខែមីនា ឆ្នាំ 2020
	លិខិតបញ្ជាក់ភាពត្រឹមត្រូវ


	សេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិឯកត្តជនរបស់ អ្នកបោះឆ្នោត
	តារាងមាតិកា
	ឯកសារយោងរហ័ស
	សំណើ
	ទិដ្ឋភាពទូទៅអំពីបំណុលសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋ
	សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របស់ គណៈបក្សនយោបាយ
	អត្ថបទច្បាប់ដែលបានស្នើឡើង
	ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត 

	បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិក 
	រដ្ឋលេខាធិការ
	ឯកសារយោងរហ័ស
	កំណត់សម្គាល់ពិសេស
	សំណើ 13
	សេចក្ដីសង្ខេប
	អ្វីដែលអ្នកបោះឆ្នោតគឺមានន័យថា
	សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម


	ស្វែងរកស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់អ្នក 
	លទ្ធផលការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់បេក្ខភាពប្រធានាធិបតី ។
	របៀបបោះឆ្នោតជ្រើសរើស ប្រធានាធិបតី
	បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជា អ្នកគ្មាននិន្នាការនយោបាយលើគណបក្សណាមួយ*?  
	បានចុះឈ្មោះជាមួយគណៈបក្សនយោបាយមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់? 

	សេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិឯកត្តជននៃជំរឿន
	អ្នកមានសិទ្ធិដូចខាងក្រោម ៖
	កំណត់សម្គាល់ពិសេស ៖  

	ជំរឿន ឆ្នាំ 2020
	កាលបរិច្ឆេទ សំខាន់ៗរបស់ ការិយាល័យជំរឿនសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ 2020

	សំណើ  13 អនុញ្ញាតឲ្យមានសញ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់កិច្ចការជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ការកសាង និងការធ្វើទំនើបកម្ម
	សិទ្ធិទទួលផ្លូវការ និងសេចក្តីសង្ខេប
	សេចក្តីសង្ខេបនៃការប៉ាន់ប្រមាណរបស់អ្នកវិភាគច្បាប់ស្តីពីផលប៉ះពាល់សារពើពន្ធដុលរបស់រដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលមូលដ

	ការវិភាគដោអ្នកវិភាគផ្នែកច្បាប់
	ប្រវត្តិ
	សំណើ
	ផលប៉ះពាល់សារពើពន្ធ 


	ទឡ្ហីករណ៍
	★ ទឡ្ហីករណ៍គាំទ្រសំណើលេខ 13 ★
	★ មតិផ្ទុយចំពោះទឡ្ហីករណ៍គាំទ្រសំណើលេខ 13 ★
	★ ទឡ្ហីករណ៍ជំទាស់សំណើលេខ 13 ★
	★ មតិផ្ទុយចំពោះទឡ្ហីករណ៍ជំទាស់សំណើលេខ 13 ★

	ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃបំណុលសញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋ
	សញ្ញាប័ណ្ណរដ្ឋ និងថ្លៃដើម
	ការចំណាយរបស់រដ្ឋទៅលើសញ្ញាប័ណ្ណ 

	ការបោះឆ្នោត នៅក្នុង រដ្ឋ California
	ការិយាល័យ គាំទ្រគណបក្ស នយោបាយ/ដែលបាន ជ្រើសរើស ដោយគណបក្ស 
	ការិយាល័យ ដែលបាន ជ្រើសរើស ដោយ អ្នកបោះឆ្នោត 
	ការិយាល័យ មិនលំអៀង ទៅគណបក្ស នយោបាយ 

	អ្នកចូលរួមចំណែកចម្បងលើបេក្ខជនរដ្ឋ និងសំណើ 
	ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត 
	ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃតែមួយ 
	ព័ត៌មានឯកជនភាពនៃ ការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត 

	ពិនិត្យមើលស្ថានភាពអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អ្នកតាមអនឡាញ 
	ចុះឈ្មោះជាមុននៅអាយុដប់ប្រាំមួយឆ្នាំ ។ បោះឆ្នោតនៅអាយុដប់ប្រាំបីឆ្នាំ ។ 
	តើអ្វីទៅជាការបោះឆ្នោតជាមុន? 

	សេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីគោលបំណងរបស់គណបក្សនយោបាយ
	★ គណបក្សសាធារណរដ្ឋ ★
	★ គណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ ★
	★ គណបក្សសេរីនិយម ★
	★ គណបក្សឯករាជ្យអាមេរិកាំង ★
	★ គណបក្សសន្តិភាព និងសេរីភាព ★
	★ គណបក្សបៃតង ★

	ការណែនាំសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតជាយោធា  និងនៅបរទេសនៃរដ្ឋ California
	កាលបរិច្ឆេទត្រូវចងចាំ ៖ 
	សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនង ៖ 

	ការបោះឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ន 
	តើអ្វីទៅជាសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ន? 
	តើនរណាបោះឆ្នោតសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ន? 
	តើសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នរបស់ខ្ញុំនឹងត្រូវរាប់ជាសន្លឹកឆ្នោតបានការដែរឬទេ? 
	តើអ្នកអាចពិនិត្យស្ថានភាពសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្នរបស់អ្នកបានដោយ របៀបណា? 

	ច្បាប់ស្តីពីជម្រើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោត អនាគតនៃការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ California 
	ហេតុអ្វីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ? 
	តើខ្ញុំបោះឆ្នោតនៅពេលណា? 
	តើខ្ញុំរកហិបឆ្នោត ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅឯណា? 
	ចុះបើខ្ញុំមិនទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតរបស់ខ្ញុំ? 
	ចុះបើខ្ញុំមិនស្ថិតក្នុងស្រុកដែលចូលរួម? 

	របៀបបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍
	តើអ្នកណាអាចបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីយ៍? 
	របៀបទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតសម្រាប់បោះតាមប្រៃសណីយ៍ 
	របៀបផ្ញើសន្លឹកឆ្នោតបោះតាមប្រៃសណីយ៍របស់អ្នកមកវិញ 
	សន្លឹកឆ្នោតមានតែមដែលបានបង់មុន 

	ជំនួយសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតដែលមានពិការភាព 
	ការបោះឆ្នោតនៅស្ថានីយ៍បោះឆ្នោត ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោត 
	ការបោះឆ្នោតនៅតាមគេហដ្ឋាន 
	ឯកសារព័ត៌មានណែនាំសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតជាទម្រង់អូឌីយ៉ូ និងបោះពុម្ពធំៗ 

	សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់ 
	តើគេចុះឈ្មោះខ្ញុំដើម្បីបោះឆ្នោតឬ? 
	ចុះបើខ្ញុំភ្លេចទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឬធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការចុះឈ្មោះរបស់ខ្ញុំ? 
	តើខ្ញុំអាចស្វែងយល់ពីបេក្ខជន និងសំណើផ្សេងៗនៅកន្លែងណា? 

	ការិយាល័យបោះឆ្នោតប្រចាំស្រុក
	អត្ថបទច្បាប់ដែលបានស្នើ
	សំណើ 13
	ច្បាប់ដែលបានស្នើ 
	ផ្នែក 71 សាលាមត្តេយ្យសាធារណៈ, K-12, និងច្បាប់ស្តីពីសញ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់សុវត្ថិភាព និងសុខភាពមហាវិទ្យាល័យ
	ជំពូក 1 បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ 
	ជំពូក 2 ៖ មត្តេយ្យសាលា-ថ្នាក់ទី 12 
	មាត្រា 1 ៖ ខអំពីកម្មវិធីសម្ភារៈរូបវ័ន្តសាលាចាប់ពីសាលាមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី 12 
	មាត្រា 2 ៖ បទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់សាលាមត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ទី 12 

	ជំពូក 3 ៖ គ្រឿងបរិក្ខាមហាវិទ្យាល័យ សហគមន៍នៅរដ្ឋ California 
	មាត្រា 1 ៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ 
	មាត្រា 2 ៖ បទប្បញ្ញត្តិកម្មវិធីមហាវិទ្យាល័យសហគមន៍ រដ្ឋ California
	មាត្រា 3 ៖ បទប្បញ្ញត្តិស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុនៅ មហាវិទ្យាល័យសហគមន៍រដ្ឋ California 

	ជំពូក 4 ៖ គ្រឿងបរិក្ខារសាកលវិទ្យាល័យ 
	មាត្រា 1 ៖ បទប្បញ្ញត្តិទូទៅ 
	មាត្រា 2 ៖ កម្មវិធីអនុវត្តដែលសមស្របទៅសកលវិទ្យាល័យ California និងមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ Hastings 
	មាត្រា 3 ៖ កម្មវិធីអនុវត្តដែលសមស្រប ទៅសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California 
	មាត្រា 4 ៖ បទប្បញ្ញត្តិហិរញ្ញវត្ថុនៅសាកលវិទ្យាល័យ 

	ជំពូក 5 ៖ បទប្បញ្ញអំពីត្តិតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាព 



	កាលបរិច្ឆេទត្រូវចងចាំ!
	ចងចាំថាត្រូវបោះឆ្នោត! 




