
ការបោះ ះបោះ ោ តបោះកាះ  
បោះ ហ្គូ ូបឺឺបោះ ធរយី៉ាា ល  
រដ្ឋឋកាលីហ្គូ ូញ៉ាា
ថ្ងៃ ៃទីី 14 ខែ កញ្ញាា  ឆំ្នាំ  2021

ការយ៉ាលិ ័យបោះ ះបោះ ោ តបោះបីឺក៍ទូ្វារចាប់ឺពី័បោះ ា ង 7:00 
ម្រាពឹ័ក៍ រហ្គូ តដ្ឋល់បោះ ា ង 8:00 យប់ឺបោះ ថ្ងៃ ៃបោះ ះបោះ ោ ត!

បោះ ះបោះ ោ តបោះ យ 
ស វត ែភាព័បោះ  
រដ្ឋឋកាលីហ្គូ ញូ៉ាា
សម្រា ប់ឺអ្នោក៍បោះ ះបោះ ោ តទ្វាងអ្នសំ ់
បោះ រដ្ឋឋកាលីហ្គូ ូញ៉ាា  ដែដ្ឋល
  ចុះ ះបោះ ះ ះរចុះបោះហ្គូួ ីយ ឹង
  ួលស ូឹក៍បោះ ោ តបោះ ះ តាម
សំបឺ ម្រាតបោះ ក៍ោ ងការបោះ ះបោះ ោ ត
បោះកាះបោះ  ហ្គូ ូបឺឺបោះ ធរយី៉ាា ល។ 
ស មដែសូងយល់បឺដែ ែមបោះ ៀត 
បោះ ខាងក៍ោ ង។

ំ  

មគ្គុ ូបោះ ទសក៍៍
សម្រា ប់ឺព័័ត៌  
អ្នោក៍បោះ ះបោះ ោ តជា
ផ្លូ ូវការ

វញិ្ញាា បឺ បឺម្រាតបឺញ្ញាា ក់៍ភាព័ម្រាតឹមម្រាតវូ
ខ្ញុំ Shirley N. Weber រដ្ឋឋ
លេ ខាធិិកា រនៃ រដ្ឋកា ឋ ីហ្វូញ៉ា ូ ា  សូម 
បញ្ជាា ក់់ថាព័័ត៌៌មា ការលេ ះលេ ោ ត៌
លេកាះលេ ដែដ្ឋ   បញ្ចូ លេ ទី ូ លេ ះ ី ឹង
ត្រូត៌វ  ដាក់ូ ់ជូ  លេ អ្នោក់លេ ះលេ ោ ត៌រដ្ឋកាឋ
 ីហ្វូញ៉ា ូ ា លេ ក់ងការលេ ះលេ ោ ោ ត៌លេកាះលេ 
ហ្វូប ូ ឺលេ ធិរយី៉ាា  ដែដ្ឋ  ឹងត្រូត៌វលេធិូ ីលេ ូ ងី
លេ ទីទាំ ងរដ្ឋ លេ នៃ ឋ ទីៃ  ី14 ដែខ្ញុំវចិិ្ឆិកា  ិ ោ   
2021 លេហ្វូយថាមគ្គុី  លេទីសូក់ូ ៍លេ ះត្រូត៌វូ
  លេរៀបច្ឆិ យ៉ាា ងត្រូតឹ៌មត្រូត៌វតាមច្ឆិាបូ ់។ 
ហ្វូត៌លេ ខាថ   ិងត្រូតារបស់ូរដ្ឋលេធិឋ ីលេ ូ  
Sacramento រដ្ឋកា ឋ ីហ្វូញ៉ា ូ ា  លេ នៃ ទីៃ  ី
6 ដែខ្ញុំសីូហា  ោ   2021។

Shirley N. Weber, Ph.D. 
រដ្ឋឋបោះលខាធ ការ

អ្ននកអាចស្នើ   ន  ំស្នើ ចក ីចម្លលងបន្ថែ ម្លនៃ ម្លគ្គុែ ំុស្នើ  កេ ៍ព័័ត៌៌មា អ្ននកស្នើ ះស្នើ ន ត៌ផ្លូ លវការស្នើ យទាក់ ងម្លកម្លន្រ្តី  ីស្នើ ះស្នើ ន ត៌ប្របចាំស្នើ  ធី  រប ់អ្ននក ឬស្នើ យហ  រ ័ព័េស្នើ កា ់ស្នើ ខ (888) 345-4917។ ★★
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នៃ អ្នកបោះ ះបោះ ន
កម្រ ងសិទិ្ធិិ ិ

ន ត
អ្ននក មាន សិិទិិ្ធិ នៅ ខាងនៅ  ម

 1 សិិទិិ្ធិនៅ ើម ើីនៅ ះនៅ ន ះ  នៅ ើសិិនអ្ននក ជាអ្ននកនៅ ះនៅ ន ត ន
ចុះះះនៅ ះ ះ។ អ្ននកមានសិ ិទិ្ធិបោះ ះបោះ ិ ន ត  បោះ  ើសិិនអ្ននក៖

• ជាពលរដ្ឋឋអាបោះ រកិាំងដែដ្ឋលរសិំ ់បោះ រដ្ឋឋកាំលើហ្វ័ រន័ ើញ៉ាា
• យ៉ាា ងបោះ ចណាស់ិមានអាយុុ 18  
•  នចុះបោះ ះ ះបោះ កដែនែងដែដ្ឋលអ្ននកកំពុងរស់ិបោះ  ចុុ បនន
•  ចុុ បនបោះនះ ន ិនជា ់កងពននុ ិនាគាររដ្ឋឋ ឬសិហ្វ័ព និ
សិម្រាមា ់កាំរផ្តតនាា បោះ សិ ទ្ធិឧម្រាកិដ្ឋឋ និង

•  ចុុ បនបោះនះ តន ុលាកាំរ ិន នរកបោះ ើញថា អ្ននក
អ្នសិ តភាពផ្តថ  ែវចិតត កងកាំរបោះ ះបោះ នុ ន តបោះនាះបោះទ្ធិ

ន ំ

 2 សិិទិិ្ធិនៅ ើម ើីនៅ ះនៅ ន ត  នៅ ើអ្ននកជា អ្ននក នៅ ះនៅ ន ត ន
ចុះះះនៅ ះ ះ សូិម ើីតែត នៅ ះ ះ រ ស់ិអ្ននក មិន នៅ កនះង  ញ្ជីើី
ក៏នៅ យ។ អ្ននក នឹង បោះ ះបោះ ន ត បោះ យុ បោះម្រា ើសិន ឹ ែកបោះ ន ត
 បោះណាត ះអាសិន។ បោះ ន ន ត រ ស់ិអ្ននក នឹង ន រា ់ បោះ ើ ន្ត្រីន ើ ត
បោះ ះបោះ ន ត សំិបោះរច ថាអ្ននក មានសិិទិ្ធិបោះ ះបោះ ិ ន ត។

 3 សិិទិិ្ធិនៅ ើម ើីនៅ ះនៅ ន ត  នៅ ើអ្ន នក នៅ តែតឈរ កនះង ជួួរ  នៅ នៅ ល
កតែនែង នៅ ះនៅ ន ត  ិទ្ធិ។

 4 សិិទិិ្ធិនៅ  ើម ើីនៅ ះ  សិន ែកនៅ ន ត សំិងាត់ បោះ យុគាះ នអ្ននកណា
មាន ក់រខានដ្ឋលំ ់អ្ននក ឬ ម្រា  ់អ្ននក ពើរបោះ ៀ  បោះ ះបោះ  ន ត។

 5 សិិទិិ្ធិនៅ  ើម ើីទ្ធិទួ្ធិល សិន ែក នៅ ន ត ថ្មីើ ះ នៅ ើអ្ន នក  ននៅ ើើនៅ យ
ភាន់ ចុះលំ បោះ ើអ្ននក  ិន  ន់ ន បោះ ះ សិនឹែកបោះ ន ត រ ស់ិអ្ននក
បោះ បោះ យុ។ អ្នើ នក អាច៖

នៅសិើនសំិះមន្ត្រីន ើ ីនៅ ះនៅ ន ត នៅ ន ងកតែនែង នៅ ះនៅ ន ត  ន វ
សិនឹែកបោះ ន តថ្មីើ ះ
 រ សិន ែកនៅ ន ត  នៅ ះនៅ ន ត-តាម- សំិ ះ តរ ស់ិអ្ននក 
សិម្រាមា ់សិន ឹែកបោះ ន ត ថ្មីើ បោះ  ះ កាំរយ៉ាលិ  យុ បោះ ះបោះ ន ត ឬ បោះ 
ឯកដែនែងបោះ ះបោះ ន ត រ ស់ិអ្ននក ឬ
នៅ ះនៅ ន ត នៅ យ នៅ  ើសិន ែកនៅ ន ត  នៅ ីះអាសិនន។

ូ

 6 សិិទិិ្ធិនៅ ើម ើីទ្ធិទួ្ធិលជួ ំនួយ  កនះង  រនៅ ះសិន ែកនៅ ន តរ ស់ិ
អ្នក ពើជន  ណាមាន ក់ដែដ្ឋលអ្ន នក បោះម្រាជើសិ បោះរសិ បោះល ើក ដែលង ដែត ពើ
និបោះយ៉ាជក  ឬអ្ននក តំណាង សិហ្វ័ជើព រ ស់ិអ្ននក។
ន

 7 សិិទិិ្ធិនៅ ើម ើី  គល់សិន ែកនៅ ន ត  នៅ ះនៅ ន ត-តាម -សំិ ះ ត 
រ ស់ិអ្ននក  តែ ល ន  ំនៅ ញនៅ កតែនែងនៅ ះនៅ ន ត  មួយ 
កង នុ រដ្ឋឋកាំលើហ្វ័ រន័ ើញ៉ាា ។

 8 សិិទិ្ធិនៅ  ិ ើម ើីទ្ធិទួ្ធិលសំិភារះ រ នៅ ះនៅ ន ត  ជាភាសា មួយនៅ   ើ
អ្នង់នៅគែសិ បោះ ើសិ ិនមានម្រា ជាជនម្រា  ់ម្រាគាន់កង នុ តំ ន់រ ស់ិអ្ននក  
និយ៉ាយុ ភាសា បោះនាះ។

 9 សិិទិិ្ធិនៅ  ើម ើីសួិរ សំិណួួរ នៅ មន្ត្រីនើីនៅ ះនៅ  ន ត  អំ្ន ើទ្ធិ ំរង់ រ
នៅ ះនៅ ន ត និងឃ្លាំែ បោះ  ំ ើល ដំ្ឋបោះ ើ រ កាំរបោះ ះបោះ ន ត។  បោះ ើ នុសិស
ដែដ្ឋលអ្ននក សួិរ   ិន អាចបោះ ើែយុ សំិ ួរ រ ស់ិអ្ននក នបោះទ្ធិ បោះ ម្រាតវូ
ដែត ញ្ជូ ន ូ អ្ននក បោះ  នុសិស ម្រាតឹ ម្រាតវ ូ  ដែដ្ឋលអាច បោះ ើែយុ សំិ ួរ
 ន។ បោះ ើអ្ននក មានឬកពារអុ្នក ុក បោះ  អាច ឈ ់បោះ ើែយុ  សំិ ួរ ់
អ្ននក។

 10 សិិទិិ្ធិនៅ ើម ើីរាយ រណួ ៍ សិកម ភា ខុះ ះសិចុះា អ្នើើមួយ 
ឬ រនៅ ះនៅ ន តនៅ យគៃគ នំែ បោះ ់ ន្ត្រីនើតបោះ ះបោះ  ន ត ឬ
កាំរយ៉ាលិ  យុ រ ស់ិរដ្ឋឋបោះលខាធិិកាំរ។

 គេ ហទ្ធិពំ័រគេ ័  www.sos.ca.gov
✆ តា  ទ្ធិរសិូ ព័័ គេ ខទ  (888) 345-4917
 តា អី៊ី មែ   elections@sos.ca.gov

បើ បើ ើើអ្នអ្នននកបើ ឿថាអ្នកបើ ឿថាអ្នននក ក ត្រូ ត្រូ វ វ ូូ បាន បាន  ដិ  ដិ ិិបើ ធ បើ ធ ននូូវ វ ិិទ្ធិទិិ្ធិណាមួណាមួិិ ួួយ យ ទាំទាំងបើនះងបើនះំំ  ទូ្ធិរ ័ព្ទទបើ បើ ខពិ្ទបើ  អ្ននក បើបាះបើ ន  រ  ់រដិ ឋបើ ខាធ ិការ
តាមួបើ ខឥ បើ ញថ្លៃ ៃជា ំងា ់ (888) 345-4917។

http://www.sos.ca.gov
mailto:elections@sos.ca.gov


តារាងមាតិកា ិ ទំំព័័រ

 3

ព័័ត៌ិមានអំំពី័ការដកតំិណែ ង 6

សេ ចកីីណែ ែងការ ៍រប ់អំនកគាំទ្រ  ំ ី ីពី័មូូលសេ តុិ ទ្រមាប់ការសេកាះសេ  និងចសេមីូែយរប ់អំភិិបាលរដឋ 7

 ឡីី្ហីករ ៍នៃនការដកតំិណែ ង 8

សេ ចកីីណែ ែងការ ៍រប ់សេបកខជនជំនួ អំនកដកតំិណែ ង 11

ព័័ត៌ិមានអំនកសេបាះសេ ន តិ
សិិទិំអ្ន ិ នក បោះ ះ បោះ ន ត   2

ស្វែសិងរកការែ យាល័ិ ័យបោះ ះបោះ ន ត ឬមណ្ឌឌ ល័បោះ ះបោះ ន តរបស់ិអ្ននក   3

ល័ទំផល័នៃ ការបោះ ះបោះ ិ ន ត   3

អ្ននកបរចិ្ចាា គកំពូ័ល័ៗបោះ បោះល័ើបោះបកខជ រដ្ឋឋ  ិងវិធា ការសិ ិ  ឹកបោះ ន ត   3

លិ័ខិិតព័ើរដ្ឋឋបោះល័ខាធិិការ   4

សិ  ឹកបោះ ន តស្វែដ្ឋល័  បង់នៃ ឹស្វែតមនៃ បសិណ្ឌើ យ៍ជាមុ    5

បោះតើសិ  ឹកបោះ ន តរបស់ិខំំិបោះ ទំើណា?ុ    5

បោះសិៀវិបោះ មគុុបោះទំសិក៍ព័័ត៌មា អ្ននកបោះ ះបោះ ន តស្វែដ្ឋល័  បោះ ះ
ពុ័មជាអ្នកសរធិភ ំៗ ឬជាសំិបោះ ង

 
   5

តនៃមឹស្វែដ្ឋល័   ា  ់ស្មាា  នៃ ការបោះ ះបោះ ន ត   6

ព័័ត៌មា អំ្នព័ើបោះសិចកើីស្វែ ឹងការណ៍្ឌរបស់ិបោះបកខជ ដាក់ជំ ួសិ អ្ននក តវិបោះកាះបោះ ូ   10

ការចុះបោះ ា ះអ្ននកបោះ ះបោះ ន ត   28

ព័័ត៌មា សិើពី័ើឯកជ ភាព័ការចុះបោះ ា ះអ្ននកបោះ ះបោះ ន ត   28

ពិ័ ិតយបោះមើល័ស្មាា  ភាព័អ្ននកបោះ ះបោះ ន តរបស់ិអ្ននកតាមអ្ន ឡាញ   28

បោះ ះបោះ ន តបោះដាយសុិវិតិភាព័បោះ ទំា ើតាងបោះ ះបោះ ំ ន តមុ បោះព័ល័កំណ្ឌត់   29

ជំ ួយសិ មាប់អ្ននកបោះ ះបោះ ន តមា ពិ័ការភាព័   29

ការចុះបោះ ា ះអ្ននកបោះ ះបោះ ន តបោះ នៃ ៃស្វែតមួយ   29

បោះ ះបោះ ន តបោះដាយសុិវិតិភាព័ជាមា ួយ  ងសិ  ឹកបោះ ន តបោះ ះតាម 
សំិបុ តរបស់ិអ្ននក   30

កាល័បរបោះចិ ទំស្វែដ្ឋល័ តេ វិចងច្ចាូ  ំ  31

ណែ ែងរកការយាលិ ័យសេបាះសេ ន តិ ឬមូ ឌ លសេបាះសេ ន តិ រប ់អំនក
កស្វែ ឹងបោះ ះបោះ ន ត  ិងមណ្ឌឌ ល័បោះ ះបោះ ន ត តវិ  បបោះងូ ើ ើតបោះ ងបោះដាយមន្ត្រី ើ ើ ីបោះ ះបោះ ន តកងបោះខា ធិនុ ើ។ សូិមរកបោះមើល័ទំើតាងកស្វែ ំ ឹងបោះ ះបោះ ន ត ឬទំើតាងមណ្ឌំ ឌ ល័
បោះ ះបោះ ន តរបស់ិអ្ននកបោះ កង មគនុ ុ ុបោះទំសិកេ ៍ព័័ត៌មា សិ មាប់អ្ននកបោះ ះបោះ ន តរបស់ិបោះខា ធិើ ស្វែដ្ឋល័អ្ននកទំទួំល័  បោះ កងសិនុ ំបុ តបាុន្មាា  សិបី្តាហ៍៍មុ នៃ ៃបោះ ះបោះ ន ត។

អ្ននកក៏អាចចុល័បោះមើល័បោះគហ៍ទំំព័័ររបស់ិរដ្ឋឋបោះល័ខាធិិការបោះ  vote.ca.gov ឬបោះ ទូំរស័ិព័េមកបណីាញទា ់បោះហ៍តុការណ៍្ឌអ្ននកបោះ ះបោះ ន ត បោះដាយឥតគិតនៃ ឹបោះល័ខិ 
(888) 345-4917។

អ្ននកក៏អាចបោះផើំស្មារពាកយថា “Vote” បោះ  GOVOTE (468683) បោះដ្ឋើមីរកទំើ ើតាងនៃ កស្វែ ំ ឹងបោះ ះបោះ ន តរបស់ិអ្ននក។

ចង់បោះ ើញការ បកាសិល័ទំផល័នៃ ការបោះ ះបោះ ិ ន តដ្ឋកតំស្វែណ្ឌងហ៍បឺុូបោះ ធិរយីាា ល័ រដ្ឋឋកាល័ើហូ៍ញ៉ាែ ា បោះ នៃ ៃទំើ 14 ស្វែខិកញ្ញាា   ន  ំ
2021 បន្មាេ ប់ព័ើការយាល័ិ ័យបោះ ះបោះ ន តបិទំទាែ របោះ បោះមាា ង 8:00 យប់ស្វែដ្ឋរឬបោះទំ? ចូល័បោះ កា ់បោះគហ៍ទំំព័័រ បកាសិល័ទំផល័នៃ ិ
ការបោះ ះបោះ ន តរបស់ិរដ្ឋឋបោះល័ខាធិិការនៃ រដ្ឋឋកាល័ើហ៍ញ៉ាែ ា បោះ បោះគហ៍ទំំព័័រ electionresults.sos.ca.gov។ូ
បោះគហ៍ទំំព័័រ បកាសិល័ទំផល័ការបោះ ះបោះ ិ ន ត គឺ តវិ  បោះធិូ ើ ែបចុាបី ភាព័ជាប ន ីបន្មាេ ប់បោះ យប់នៃ ៃបោះ ះបោះ ន ត បោះ បោះព័ល័បោះខា ធិើន្មាន្មា
រាយការណ៍្ឌល័ទំផល័បោះ រដ្ឋិ ឋបោះល័ខាធិិការ។ មន្ត្រី ើីបោះ ះបោះ ន ត បច្ចាបោះខា ធិំ ើបោះផើំល័ទំផល័បោះ ះបោះ ិ ន តពាក់កណីាល័ផឹូវិការបោះ កា ់បោះគហ៍ទំំព័័រ
របស់ិរដ្ឋឋបោះល័ខាធិិការ បន្មាេ ប់ព័ើការយាល័ិ ័យបោះ ះបោះ ន តបិទំទាែ របោះ បោះមាា ង 8:00 យប់  ិងប ីបោះផើំការបោះធិើ ែបចុាបី ភាព័យាន ា ងបោះ ច ណាស់ិបោះរៀងរាល់័ព័ើរបោះមាា ងមីង រហ៍តូទាល់័ស្វែតសិ  ឹកបោះ ន តបោះ នៃ ៃបោះ ះបោះ ន ត តវិ  រាបូ ់អ្នស់ិ។
ការច្ចាប់បោះផើីមបោះ នៃ ៃទំើ 14 ស្វែខិកញ្ញាា  បោះគហ៍ទំំព័័រ បកាសិល័ទំផល័បោះ ះបោះ ិ ន ត  ងបោះធិើ ែបចុាបី ភាព័បោះ បោះមាន ា ង 8:00 យប់ បោះហ៍ើយប ី

រហ៍តូបោះ  ជាបោះរៀងរាល់័នៃ ៃបោះ បោះមាា ង 5:00 ល្ងាៃ ច ខិណ្ឌៈស្វែដ្ឋល័បោះខា ធិើន្មាន្មារាប់សិ  ឹកបោះ ន តស្វែដ្ឋល័បោះ បោះសិសិសិល់័។
ការ បកាសិល័ទំផល័ជាផិ ឹវិការនៃ ការបោះ ះបោះ ន ត  ង តវិ   បកាសិផាយបោះ  តូ  មនៃ ៃទំើ 22 ស្វែខិតុល្ងា  ន  ំ2021 តាមបោះគហ៍ទំំព័័រ ូ
sos.ca.gov/elections។

អំនកបរចិ្ចាា គកំពូ័លៗសេ សេលី សេបកខជនរដឋ និងវិធានការ និ  ែកសេ ន តិ
បោះ បោះព័ល័គណ្ឌៈកមាា ធិិការ (ម ុសិស ឬ កមម ុ ុសិស ស្វែដ្ឋល័ទំទួំល័ ឬចំណាយ  ក់កងបោះ ល័បនុ ំណ្ឌង 
មា ឥទិំព័ល័បោះល័ិ ើ អ្ននកបោះ ះបោះ ន ត បោះដ្ឋើមី ើ  ទំ ឬ ប ំ ង ំ  ងបោះបកខជ  ឬវិធា ការសិ ិ  ឹកបោះ ន ត)   ទំ ឬ ប ំ ង ំ  ង
បោះបកខជ  ឬវិធា ការសិ ិ  ឹកបោះ ន ត  ិងនៃរអ្នងុ្គាសិ  ក់យាា ងតិច $1 ល្ងា ដុ្ឋលឹ្ងារ បោះន្មាះគណ្ឌៈកមាា ធិិការ តវិស្វែតរាយការណ្ឌូ ៍
ព័ើ អ្ននកបរចិ្ចាេ គកំពូ័ល័ៗទាង ំ 10 របស់ិខឹួិ បោះ កា ់គណ្ឌៈកមការអ្ន ា ុវិតី បោះយា យយុតីិធិម៌នៃ រដ្ឋឋ កាល័ើហ័៍រញ៉ាែ ា  (FPPC)។ 
គណ្ឌៈកមាា ធិិការ តវិបោះធិូ ើ ែបចុាបី ភាព័បញ្ជីន ើបោះ ី ា ះកំពូ័ល័ទាងំ 10 បោះ បោះព័ល័មា ការផឹ្លាស់ិបីូរ។
បញ្ជីើទីាងបោះ ះអាចរក  បោះ បោះល័ំ ើបោះគហ៍ទំំព័័ររបស់ិ FPPC បោះ  http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html។

បោះដ្ឋើមី ស្មាវិ ជាវិអ្នើ ំព័ើការបោះធិើ ែវិភាគទា បោះល័ិ ើយុទំន្មាការសិ មាបិ ់បោះបកខជ  ចូល័បោះ កា ់បោះគហ៍ទំំព័័ររបស់ិរដ្ឋឋបោះល័ខាធិិការបោះ  powersearch.sos.ca.gov។

កំពូ័លទំាង

http://www.vote.ca.gov
https://www.sos.ca.gov/elections
https://www.electionresults.sos.ca.gov
https://powersearch.sos.ca.gov/
https://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html
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រដ្ឋឋលេ ខាធិិការ
ប្រ ជាពលរដ្ឋឋនៅ រដ្ឋឋកាលីហ្វ័ រញ៉ា័ ា

កិិច្ចចការនៅ ះនៅ ោ តជូូនចំ្ចនៅ ះប្រ ជាជូននៅ រដ្ឋឋកាលីហ្វ័ រញ៉ា័ ា  នៅ ះ ីជាសិ្ថិតនៅ ច្ចិ ំកិណ្ដាា លនៃនជំូងឺឺរាតតាតដ៏្ឋកាច្ចសាហាវទូូ 
 ងឺពំ ិភពនៅ កិក៏ិនៅ យ ក៏ិមានប្រ ជាជូននៅ រដ្ឋឋកាលីហ្វ័ រញ៉ា័ ា ប្រ មាណជិូត 17.8  ននាក់ិ ននៅ នៅ ះនៅ ោ តរ ស់្ថិខ្លួ ួន
នៅ កិងឺការនៅ ះនៅ ោ ោ តស្ថិកិល  ោ  ំ2020 ដែដ្ឋលជាចំ្ចន នអ្នោកិនៅ នៅ ះនៅ ោ តដ៏្ឋនៅប្រចី្ចនជាងឺនៅ កិងឺរយៈនៅពលជូោ ិត 70  ោ មកិនៅនះ។ ំ
នៅយីងឺ ន ង្ហាា ញថា នៅយីងឺអាច្ចនៅ ះនៅ ោ តនៅ កិងឺច្ចោ ំន នដ៏្ឋនៅប្រចី្ចន នៅ ះ ីជាមានឧ ស្ថិ គអី័្ននៅនាះនៅ យ។ នៅយី ីងឺ ងឺអ្នស្ថិំ ់គ្នាោ    រដែត
មាននៅមាទូនភាពចំ្ចនៅ ះការនៅ េជាា ចិ្ចតាដ៏្ឋឥតរនៅង្ហាគ ះរនៅងីឺគចំ្ចនៅ ះលទិូប្រ ជាធិិ ិ នៅតយយនៅនះ។ 

កិងឺនាមជារដ្ឋោ ឋនៅលខាធិិការ នៅ ស្ថិកិកិមរ ស្ថិម ់ខំ្លួ ា  ឺប្រតវនៅធិូ ី ័ការជាម យមន្រ្តីនីេនៅរៀ ចំ្ចការនៅ ះនៅ ោ តនៅ ទូូ ងឺរដ្ឋំ ឋ នៅដី្ឋមីធានាី
ថា ការនៅ ះនៅ ោ ត ងឺអ្នស្ថិំ ់ រា ់ ញូ្ចូល ច ងឺ ការនៅ ះនៅ ំ ោ តនៅកាះនៅ ហ្វ័ ូគ ឺនៅនធិរយី៉ាា ល រដ្ឋឋកាលីហូ្វ័ញ័៉ាា នានៅពលខាងឺម ខ្លួ
ប្រ កិ នៅ យស្ថិ វតិភាព យិ  តិេធិម៌ នៅហី្វ័យអ្នោកិនៅ ះនៅ ោ តប្រ  ់រ អាច្ចច្ចូ ូលនៅ ះនៅ ោ ត នប្រ  ់ៗគ្នាោ ។ នៅដី្ឋមីជីូ យអ្នោកិកិងឺោ 
ដំ្ឋនៅណីរការនៅកាះនៅ នៅនះ នៅយីងឺ នផ្តេល់ជូូននូវម  គនៅទូស្ថិកិេ ៍ស្ថិប្រមា ់ព ត៌មានអ្នោកិនៅ ះនៅ ោ តនៅនះ ដែដ្ឋលរមមានព  ត៌មានអំ្នពីការ
នៅកាះនៅ  កាលកំិណត់សំ្ថិខាន់ ព ត៌មានច្ច ះនៅ ម ះ និងឺសិ្ថិទិូរ ស្ថិិ ់អ្នោកិកិងឺនាមជាអ្ន ោ ោកិនៅ ះនៅ ោ តនៅ រដ្ឋឋកាលីហ្វ័ រញ៉ា័ ា ។ 

ដូ្ឋច្ចនៅ ស្ថិរទូររដូ្ឋវ ោ មំ នដែដ្ឋរ ប្រ  ់អ្នោកិនៅ ះនៅ ោ តនៅ កិងឺការនៅ ះនៅ ោ ោ តការនៅកាះនៅ នានៅពលខាងឺម ខ្លួនឹងឺមានជូនៅប្រមីស្ថិនៅ ះ 
នៅ ោ តតាមសំ្ថិ  ប្រត។  ណ្ដាេ នៅខានធីិនានានឹងឺចា ់នៅផី្តេម ញូ្ចូនស្ថិនូ ឹ ួកិនៅ ោ តដែដ្ឋលនៅ ះតាមសំ្ថិ  ប្រតនៅ កាន់អ្នោកិនៅ ះនៅ ោ តឲ្យយ ន 
29 នៃ ៃម នការនៅ ះនៅ ោ ត។ នៅ យសារដែតមានការ ក់ិការរត នឹ ឹ េងឺស្ថិ ខ្លួភាពភា នៅប្រចី្ចននៅ កិងឺកិោ ំ  ងឺនៅពលនៃនការនៅ ះនៅ ោ ត
ស្ថិកិល ោ  ំ2020 ប្រតវ ននៅលូ ីកិនៅច្ចញ នៅនាះអ្នោកិនៅ ះនៅ ោ តក៏ិនឹងឺមានការចូ្ចលនៅ កាន់ប្រ អ្ន ់ ក់ិស្ថិនួឹកិនៅ ោ តកាន់ដែតនៅប្រចី្ចន 
និងឺមានឱកាស្ថិកាន់ដែតនៅប្រចី្ចនស្ថិប្រមា ់ការនៅ ះនៅ ោ តនៅ យផ្ទាេ ល់។ ស្ថិប្រមា ់ ច្ច ច ីនភាពអ្នោ ំពីជូនៅប្រមីស្ថិនៃនការនៅ ះនៅ ោ តរ ស់្ថិអ្នោកិ 
ខំ្លួ ាសូ្ថិមរលឹំកិ ស់្ថិនៅតឿនឲ្យយអ្នោកិពិនិតយនៅមីលនៅ ហ្វ័ទំូព ររ ស់្ថិមន្រ្តីនីេនៅរៀ ចំ្ចការនៅ ះនៅ ោ តកិងឺមោ ូល ឋ នរ ស់្ថិអ្នោកិ។ 

សូ្ថិមកំិ ឆ្ងៃល់ថា នៅតីការនៅ ះនៅ ោ តរ ស់្ថិអ្នោកិប្រតវ ននៅ រា ូ ់ឬអ្នត់នៅនាះ។ អ្នោកិអាច្ចតាម នស្ថិនួឹកិនៅ ោ តដែដ្ឋលនៅ ះតាមសំ្ថិ  ប្រត
រ ស់្ថិអ្នោកិ នៅ យច្ច ះនៅ ម ះនៅ នៅ ហ្វ័ទំូព រ wheresmyballot.sos.ca.gov ស្ថិប្រមា ់ការជូូនដំ្ឋណឹងឺតាមសារ តាមអ្ន ីដែមល ឬ
តាមសំ្ថិនៅ ងឺ។ 

រាល់ការនៅ ះនៅ ោ តស្ថិ ទូដែតមានសារៈស្ថិិ ំខាន់នៅ កិងឺប្រ  ោ ់ការនៅ ះនៅ ោ ត។   ា ដែនេ នៅដី្ឋមីនៅ ះនៅ ី ោ ត នៅនាះអ្នោកិប្រតវដែតមានដែផ្តនការ។ ូ
នៅតីអ្នោកិនឹងឺនៅ ះនៅ ោ តជាម ន នៅ យប្រ  ល់ស្ថិនួឹកិនៅ ោ តរ ស់្ថិអ្នោកិតាមសំ្ថិ  ប្រតនៅ កិងឺនៅប្រសាមស្ថិ ោ ំ  ប្រតដែដ្ឋល នផ្តាល់ជូូន? នៅតី
អ្នោកិនឹងឺយកិវានៅ  ក់ិនៅ មជូឈមណឌ លនៅ ះនៅ ោ ត ឬប្រ អ្ន ់ ក់ិស្ថិនួឹកិនៅ ោ តឬ? ឬក៏ិអ្នោកិនឹងឺនៅ ះនៅ ោ តនៅ យផ្ទាេ ល់នៅ 
ការយ៉ាលិ  យនៅ ះនៅ ោ តស្ថិង្ហាា ត់? ចូ្ចរប្រសាវប្រជាវរកិនៅមីលជូនៅប្រមីស្ថិរ ស់្ថិអ្នោកិ នៅហី្វ័យនៅធ័ីិដែផ្តនការ។

អ្នោកិអាច្ចចូ្ចលនៅ កាន់នៅ ហ្វ័ទំូព រ vote.ca.gov ស្ថិប្រមា ់ព ត៌មានដែដ្ឋលមានប្រ នៅយ៉ាជូន៍ ដែនមនៅទូៀតអ្និ ំពីការនៅ ះនៅ ោ ត។ 
នៅ ីសិ្ថិនជាអ្នោកិមានសំ្ថិណ រណ្ដាម យអំ្នពីការច្ច ះនៅ ម ះអ្នោកិនៅ ះនៅ ោ ត ឬការនៅ ះនៅ ោ តរ ស់្ថិអ្នោកិ នៅនាះអ្នោកិអាច្ច ក់ិទូងឺនៅ កាន់
ការយ៉ាលិ  យរដ្ឋឋនៅលខាធិិការតាមរយៈការនៅ ទូូរស្ថិ ពេនៅ យឥត ិតនៃ ួនៅ កាន់នៅលខ្លួ (888) 345-4917។

https://california.ballottrax.net/voter/
https://www.sos.ca.gov/elections/upcoming-elections/2021-ca-gov-recall/
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សន្លឹ ឹកឆ្នោ ោ តដែ លបាន្លឹបង់់ថ្លៃ ឹដែតមថ្លៃ បសណីីយ៍៍ជាមុន្លឹ
“គ្មាា នតែ ម ឥ បញ្ហាា នោះ ះនោះ ”—ឥឡូូវនោះនះ ការនោះ ះនោះ ោ  តាមសំំបុត្រ ក្នុងរដ្ឋោុ ឋកាលីីហូ្វូញូ៉ាា ទាំងអសំំ ់ តែដ្ឋលីមានមក្នុជាមួយនោះត្រ មសំំបុត្រ បញូ្ជូនូ
ត្រ ឡូប់មក្នុវញ តែដ្ឋលីមានបងិ ់ថ្លៃ ៃតែ មថ្លៃត្របសំណីីយ៍ជាមុន នោះដី្ឋមីធា ថា ការនោះ ះនោះ ី ោ   គឺឺឥ គិឺ ថ្លៃ ៃ និងងាយត្រសំយសំត្រមាបួ ់អោក្នុនោះ ះនោះ ោ  
នោះ ក្នុងរដ្ឋោុ ឋកាលីីហូ្វូញូ៉ាា ទាំងអសំំ ់។ ប ា ប់ពីីអោក្នុ នបំនោះពីញការនោះ ះនោះ ោ  តាមសំំបុត្រ រចរាលីួ ់នោះហី្វូយ សូំមដាក់្នុវាក្នុងនោះត្រ មសំោុ ំបុត្រ បញូ្ជូនូ
ត្រ ឡូប់មក្នុវញ បិ ិ នោះត្រ មសំំបុត្រ  រចចួ ុះហ្វូ នោះលីខានោះ នោះលីថ ីប ា  ់តែដ្ឋលី នកំ្នុណី ់ នោះហី្វូយដាក់្នុវានោះ ក្នុងត្របអបោុ ់ថ្លៃត្របសំណីីយ៍។

ឆ្នោតីសនឹ្លឹ កឆ្នោ ោ តរបស់ខ្ញុំើុំ

ឆ្នោ ទីណា?

រដ្ឋឋនោះលីខាធិិការថ្លៃនរដ្ឋឋកាលីីហូ្វូញូ៉ាា កំ្នុពុីងផ្តតល់ីមនោះធិោ យឱ្យយអោក្នុនោះ ះនោះ ោ    អាចតាមដាន 
និង  ួលី នការជូូនដំ្ឋណឹីងអំពីី ថ នភាពីថ្លៃនការនោះ ះនោះ ោ  តាមសំំបុត្រ របស់ំពួីក្នុនោះគឺ។ “នោះ ី
សំនឹៃក្នុនោះ ោ  របស់ំខំុំ្ញុំនោះ  ីណា?” អាចឱ្យយអោក្នុនោះ ះនោះ ោ  ដឹ្ឋងថា នោះ ីសំនឹៃក្នុនោះ ោ  របស់ំពួីក្នុនោះគឺនោះ 
 ីណា  ថ នភាពីរបស់ំសំនឹៃក្នុនោះ ោ   និងត្រគឺប់ដំ្ឋណាក់្នុកាលីទាំងអសំំ ់។ ចុះនោះ ា ះនោះ នោះលីីនោះគឺហ្វូ ំព័ីរ 
WheresMyBallot.sos.ca.gov។

នោះ នោះពីលីអោក្នុចុះនោះ ា ះសំត្រមាប់ “នោះ ីសំនឹៃក្នុនោះ ោ  របស់ំខំុំ្ញុំនោះ  ីណា?” អោក្នុនឹង  ួលី នបចុុបីនភាពីោ
  នោះដាយស័ំយត្របវ ូ ិត នោះ នោះពីលីការយាលីិ ័យនោះ ះនោះ ោ  ត្របចាំនោះខានធិំ ីរបស់ំអោក្នុ៖

• នោះផំី្តសំនឹៃក្នុនោះ ោ  របស់ំអោក្នុតាមថ្លៃត្របសំណីីយ៍។
•   ួលី នសំនឹៃក្នុនោះ ោ  របស់ំអោក្នុ។
• រាប់សំនឹៃក្នុនោះ ោ  របស់ំអោក្នុ។
• ឬនោះបីសិំនមានបញ្ហាា អីូជាមួយនោះលីីសំនឹៃក្នុនោះ ោ  របស់ំអោក្នុនោះ ះ។

អោក្នុនោះ ះនោះ ោ  តែដ្ឋលីចុះនោះ ា ះតាមនោះគឺហ្វូ ំព័ីរ WheresMyBallot.sos.ca.gov អាចនោះត្រជីូសំនោះរសំ   ួលី នបចុុបីនភាពី   ោ
នោះដាយស័ំយត្របវ ូ ិតតាមរយៈ៖
• អីុតែមលី
•  រជាអក្នុសរ (SMS)

• ការនោះ  ូរស័ំពីាជាសំំនោះឡូង

ការតាមដាន្លឹសន្លឹ ឹកឆ្នោ ោ តរបស់អ្នោក—ឆ្នោ ឆ្នោ លដែ លសន្លឹ ឹកឆ្នោ ោ ត តវបាន្លឹឆ្នោ ូ ី ើតាម
ថ្លៃ បសណីីយ៍៍  តវបាន្លឹទទូ ួល និ្លឹង់ តវបាន្លឹរាបូ ់—វា ិតជាមាន្លឹភា ងាយ៍ សលួ

ជាង់មុន្លឹ ា យ៍ណាស់។ 

WheresMyBallot.sos.ca.gov

ឆ្នោសៀវឆ្នោ មគុុ្គុឆ្នោទសក៍ ័ត៌មាន្លឹអ្នោកឆ្នោបាះឆ្នោ ោ តដែ លបា
ន្លឹឆ្នោបាះ ុមជាអ្នកសរធំភ ំៗ ឬជាសំឆ្នោ ង់
នោះសំៀវនោះ មគុុឺនោះ សំក៍្នុនោះនះមានជាកំ្នុតែណីតែដ្ឋលី ននោះ ះពុីមជាអក្នុសរធិភ ំៗ និងជាសំំនោះឡូង។ នោះសំៀវនោះ មគុុឺនោះ សំក៍្នុនោះនះក៏្នុអាចរក្នុ ននោះដាយមិន
គិឺ ថ្លៃ ៃជាភា អង់នោះគឺៃសំ ភា ចិន ភា ហិ្វូណីីី ភា ជូបាុន ភា តែខ្ញុំរ ភា ក្នុា ូនោះរ ភា នោះអសំា ញ ភា តាហ្គា ុ ឡូូក្នុ ភា ថ្លៃ  និង
ភា នោះវៀ ណាមផ្តងតែដ្ឋរ។ 

នោះដី្ឋមីនោះសំី ីសំោ ំ ុ៖

សូំមចូលីនោះ កាន់នោះគឺហ្វូ ំព័ីរ vote.ca.gov

សូំមនោះ  ូរស័ំពីានោះ កាន់បណាត ញទាំន់នោះហ្វូ ុការណ៍ីអោក្នុនោះ ះនោះ ោ  នោះដាយឥ គិឺ ថ្លៃ ៃរបស់ំរដ្ឋឋនោះលីខាធិិការតាមរយៈនោះលីខ្ញុំ  
(888) 345-4917

ទាំញយក្នុក្នុតែណីជាសំនោះឡូង MP3 នោះ នោះគឺហ្វូ ពីរ ំ ំ ំ ័ voterguide.sos.ca.gov/kh/audio

https://california.ballottrax.net/voter/
https://california.ballottrax.net/voter/
https://www.sos.ca.gov/elections/upcoming-elections/2021-ca-gov-recall/
https://www.wheresmyballot.sos.ca.gov
https://www.voterguide.sos.ca.gov/ch/audio
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ការបោះ ះបោះ ោ តបោះកាះបោះ ហ្គូ បឺូឺបោះ ធរយី៉ាា លរដ្ឋឋកាលីហ្គូ ញូ៉ាា  
ក្នុោ ងរដ្ឋឋកាលីហ្គូ ញូ៉ាា
ចំំពោះ ះការពោះ ះពោះ ោ តពោះកាះពោះ ហ្គូ បឺូឺពោះ ធរយី៉ាា លរដ្ឋឋកាលីហ្គូ ញូ៉ាា  ពោះ ថ្ងៃ ៃទីី14 ខែ កញ្ញាា   ោ 2021 ំ  ឹងមា សំំណួួរអំំពីីការពោះកាះពោះ 
បឺង្ហាា ញពោះ ពោះលីសំ ឹឹកពោះ ោ ត៖ “ពោះតីគួួរដ្ឋកតំខែណួង (ដ្ឋក) GAVIN NEWSOM ពោះចំញពីីការយ៉ាលិ ័យអំភិិ លរដ្ឋឋឬពោះទី?” 

ពោះយ៉ាងតាមសំំណួួរអំំពីីការដ្ឋកតំខែណួង ពោះបឺកខជ ជំ ួសំខែដ្ឋលមា គុួណួសំមបតិិគ្រគួប់ឺគ្រ  ់ទាំងអំសំំ ់សំគ្រមាប់ឺការយ៉ាលិ ័យអំភិិ ល
រដ្ឋឋ ឹងគ្រតវ  ចំូ ុះបឺញី្ជី។ ពោះបឺកី ខជ អាចំចុំះបឺញី្ជីគួណួបឺកស ពោះយ៉ា យអាទីី ិភាពីខែដ្ឋលមា លកខណួៈសំមបតិិគ្រគួប់ឺគ្រ  ់របឺស់ំពួីកពោះគួ ឬ
គួណួបឺកសខែដ្ឋល ូះលកខណួៈសំមបតិិគ្រគួប់ឺគ្រ  ់ ក៏ដ្ឋ ចំជាការកំណួត់សំ ឹឹកពោះ ោ តរបឺស់ំពួីកពោះគួ (ពោះបីឺសិំ ពោះបឺកខជ ពោះគ្រជីសំពោះរសំផ្តី ិល់ព័ីត៌មា 
ពោះ ះ) ពិីពីណ៌ួ អំំពីីមុ របឺរចំមបង(  ) វជីិាជីវៈ(  )  ិង/ឬអាជីពី (  ) របឺស់ំពួីកពោះគួ។ ពោះបឺកខជ ជំ ួសំខែដ្ឋលមិ មា ពោះ ះ ះ
ពោះលីសំ ឹឹកពោះ ោ តសំគ្រមាប់ឺការយ៉ាលិ ័យអំភិិ លរដ្ឋឋក៏អាចំឈរពោះ ះ ះពោះ កងការពោះ ះពោះ ោុ ោ តពោះកាះពោះ ហ្គូ បឺូឺពោះ ធរយី៉ាា លរដ្ឋឋកាលីហ្គូ ញូ៉ាា  
 ខែដ្ឋរ។ 
ពោះបីឺការពោះ ះពោះ ោ តភាគួពោះគ្រចីំ ពោះ ពោះលីសំំណួួរអំំពីីការដ្ឋកតំខែណួង ពោះ ឹីយថា " ទី/ចាសំ" អំភិិ លរដ្ឋឋពោះ ក Newsom  ឹងគ្រតវូ
ដ្ឋកពោះចំញពីីការយ៉ាលិ ័យ ពោះហី្គូយពោះបឺកខជ ជំ ួសំណាខែដ្ឋលទីទួីល  ការពោះ ះពោះ ោ ត ពស់ំជាងពោះគួ ឹងគ្រតវគ្របឺកាសំជាបឺូ ់សំគ្រមាប់ឺការផឹ្លាស់ំ
កមសំះ ិទិីថ្ងៃ អាណួតិ ិិពោះ កងការោុ យ៉ាលិ ័យរបឺស់ំអំភិិ លរដ្ឋឋ។ ពោះបីឺការពោះ ះពោះ ោ ត ក់កណាា ល ឬពោះគ្រចីំ ជាងពោះ ះពោះ ពោះលីសំំណួួរអំំពីីការ
ដ្ឋកតំខែណួងពោះ ឹីយថា "ពោះទី" អំភិិ លរដ្ឋឋ ពោះ ក Newsom គ្រតវពោះ កូ ងការោុ យ៉ាលិ ័យបឺ ិពោះទីៀត។
ពោះសំៀវពោះ មគូុួពោះទីសំកេ ៍ពោះ ះ មា រមបឺញ្ជីួ  លទាំូ ង "ពោះសំចំកំ ីិខែ ឹងការណ៍ួអំំពីីម លពោះហ្គូតុ” ខែដ្ឋល  ដាក់ពោះសីំពោះដាយអំោ ោក គ្រទីដ្ឋលំ ់ការដ្ឋក
តំខែណួង  ិងចំពោះមឹីយរបឺស់ំអំភិិ លរដ្ឋឋ ពោះ ក Newsom ចំំពោះ ះពោះសំចំកិីខែ ឹងការណ៍ួពោះ ះ។

ព័័ត៌មា អំំពី័បោះបឺក្នុខជ ជំ ួសអំោក្នុដ្ឋក្នុតំណែ ង
គួណួបឺកស ពោះយ៉ា យ  មិ មា សិំទិីខែតងតាិ ងពោះបឺកំ ខជ ផ្ត ឹវការសំគ្រមាប់ឺការយ៉ាលិ ័យខែដ្ឋលគ្រតវ  ខែតងតាូ ងពោះដាយអំំ ោកពោះ ះពោះ ោ ត
ពោះ យ។ ការី យ៉ាលិ ័យអំភិិ លរដ្ឋឋជាការយ៉ាលិ ័យខែដ្ឋលគ្រតវ  ខែតងតាូ ងពោះដាយអំំ ោកពោះ ះពោះ ោ ត។ ពោះបឺកខជ ខែដ្ឋលឈរពោះ ះ ះសំគ្រមាប់ឺ
ការយ៉ាលិ ័យខែដ្ឋលខែតងតាងពោះដាយអំំ ោកពោះ ះពោះ ោ ត គ្រតវមា គួណួបឺកសអាទីូ ិភាពីខែដ្ឋលមា លកខណួសំមបតិិគ្រគួប់ឺគ្រ  ់ ឬគួណួបឺកស
អាទិីភាពីខែដ្ឋលមិ មា លកខណួសំមបតិិគ្រគួប់ឺគ្រ  ់របឺស់ំ ឹួ ពោះ ពោះលីសំ ឹឹកពោះ ោ ត បឺាុខែ ិការកំណួត់គួណួបឺកសអាទិីភាពីគ្រតវខែតពោះគ្រជូ ីសំពោះរសីំ
ពោះដាយពោះបឺកខជ  ពោះហី្គូយគ្រតវ  បឺង្ហាូ ា ញសំគ្រមាប់ឺខែតជាព័ីត៌មា ថ្ងៃ អំោកពោះ ះពោះ ោ តខែតបឺាុពោះណាះ ះ។ ពោះសំចំកីាពោះ ះ មិ ខែម មា  ័យថា 
ពោះបឺកខជ គ្រតវ   ូ គ្រទីពោះដាយគួណួបឺកសខែដ្ឋល  កំ ំណួត់ ឬថា មា ការទាំក់ទីង ោ រវាងគួណួបឺកស  ិងពោះបឺកខជ ពោះ យ។ ពោះ កី ងោុ
ពោះសំៀវពោះ មគូុួពោះទីសំក៍ព័ីត៌មា អំោកពោះ ះពោះ ោ តកងពោះ  ធោុ ី គួណួបឺកសអាចំចុំះបឺញី្ជីពោះបឺកី ខជ សំគ្រមាប់ឺការយ៉ាលិ ័យអំភិិ លរដ្ឋឋខែដ្ឋល  
ទីទួីលការយល់គ្រពីមជាផ្ត ឹវការពីីគួណួបឺកស។
អំោកពោះ ះពោះ ោ ត មិ គិួតពីីគួណួបឺកសអាទិីភាពី ឬកងះូគួណួបឺកសអាទិីភាពីរបឺស់ំពួីកពោះគួ អាចំពោះ ះពោះ ោ តសំគ្រមាប់ឺពោះបឺកខជ ជំ ួសំ
ណាមួយ។ ពោះបីឺសិំ មា  គួណួបឺកសអាទិីភាពីខែដ្ឋល  កំណួត់ពោះដាយពោះបឺកខជ ជំ ួសំ គ្រតវ  ពោះគ្រជូ ីសំពោះរសំពោះដាយពោះបឺកី ខជ  ពោះហី្គូយគ្រតវូ
  បឺង្ហាា ញសំគ្រមាប់ឺខែតព័ីត៌មា ថ្ងៃ អំោកពោះ ះពោះ ោ តបឺាុពោះណាះ ះ។ ពោះសំចំកីាពោះ ះមិ បឺញី្ញាក់ថា ពោះបឺកខជ គ្រតវ   ូ គ្រទីពោះដាយគួណួបឺកស ឬថា ំ
គួណួបឺកសអំ ុម័តតាមពោះបឺកខជ ពោះទី។

តម្លៃ ៃប្របឺមា  បោះដី្ឋ ីីចាត់ណែ ងការបោះកាះបោះ ការបោះ ះបោះ ោ ត
ហ្គូ បឺូឺបោះ ធបោះរៀលរដ្ឋឋកាលីហ្គូ ញូ៉ាា
អំ ុពោះ មគ្រកមការពោះ ះពោះ ោ តខែផ្តកោ  11108(d) គ្រកសួំងហិ្គូរញ្ជីវតា ុ  ុ ិងការគ្របឹឺកាជាមួយរដ្ឋឋពោះល ធិការ ិងមន្រ្តី ិីពោះរៀបឺចំំការពោះ ះ ពោះ ោ តពោះ  ធី   ា  ់គ្របឺមាណួការចំំណាយ ពោះដី្ឋមបគ្រគួបឺី ់គ្រគួងការពោះ ះពោះ ោ តពោះ ងវី ញរបឺសំិ ់អំភិិ លរដ្ឋឋ Gavin Newsom មា ចំំ ួ  
$276   ដុ្ឋ ឹរ។ 

សំគ្រមាប់ឺព័ីត៌មា បឺខែ ម កុ ់ព័ី ិចំំពោះ ះការចំំណាយពោះលីការពោះ ះពោះ ោ តពោះកាះពោះ  សំ មចំ លពោះ ពោះគួហ្គូទំីព័ីររបឺស់ំរដ្ឋឋពោះល ធិការ៖ 
elections.cdn.sos.ca.gov/recalls/dept-finance-letter.pdf។ 

https://elections.cdn.sos.ca.gov/recalls/dept-finance-letter.pdf
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សេ ចក្តី ីថ្លែ ែងការណ៍៍រប ់អ្ននក្តីគាំទ្រ  ំ  ីពី មូូលសេ តុុ ទ្រ ប់ការ
សេកាះសេ សេ ះសេ ន តុសេ  ងវិញិ និិងចសេមូ ែយរប ់អ្នភិិ ល
 ំសេណ៍ ការសេកាះសេ សេ ះសេ ន តុ សេ  ងវិញិទ្រតុវិ និផ្សសពីូ វផ្សាយ ូទាំងរដ្ឋំ ឋ រមូជាមូួ ួយសេ ចក្តី ីថ្លែ ែងការណ៍៍នៃនិមូូលសេ តុុ  ទ្រ ប់
ការសេកាះសេ សេ ះសេ ន តុ សេ  ងវិញិនិិង ចសេមូ ែយរប ់អ្នភិិ លចំសេ ះសេ ចក្តី ីថ្លែ ែងការណ៍៍ ថ្លែដ្ឋលទ្រតុវិ និផ្សូ ីល់ខាងសេទ្រកាមូ
អ្ននុិសេ មូជាមួូយនឹិងទ្រក្តីមូការសេ ះសេ ន តុ ថ្លែផ្សនក្តី 11325 ។

សេ ចក្តី ីថ្លែ ែងការណ៍៍នៃនិមូូលសេ តុុរប ់អ្ននក្តីគាំទ្រ ំ
ជូូនិចំសេ ះសេ ក្តីឯក្តីឧតីុមូ GAVIN NEWSOM៖ អនុុលោ មលោ នឹុងផ្នែ កែ 11020, ក្រកមច្បាាប់់លោ ះលោ ែ តរដ្ឋឋកាលីីហ្វូ ញូ៉ាា  អែកលោ ះលោ ែ ត
ផ្នែដ្ឋលីមានុចុ្បាះប់ញី្ជីផ្នែដ្ឋលី នុច្បាី ុះហ្វូតលោលីខា ដ្ឋថ  ច្បាខាងលោក្រកាមនៃនុរដ្ឋឋកាលីីហ្វូ ញូ៉ាា  សូ មជូ នុដំ្ឋណឹឹងថាលោ ីងគឺឺជាអែកលោសីូសូែ ំញុត  ិផ្នែដ្ឋលីក្រតវូ
លោកាះលោ លោ ះលោ ែ ត លោ ងមកវី ញលោហ្វូិ  ីលោ ីងមានុបំ់ណឹងផ្នែសូងរកការលោកាះលោ  លោ ះលោ ូ ែ ត លោ ងវី ញ នុិ  ងដ្ឋកហ្វូ តតំផ្នែណឹងរប់ស់ូអែកពីី
ការយាលីិ ័ អភិ  លីរដ្ឋឋលោ រដ្ឋឋកាលីីហ័្វូរញ៉ាូ ា នុ ងលោដី្ឋមីទាមទារឱ្យយមានុការលោ ះលោ ី ែ តជាអែកសូង ការែ យាលីិ ័ លោ ះ។

មូូលដ្ឋាឋ និ ទ្រ ប់ការដ្ឋក្តីដំ្ឋថ្លែណ៍ងសេនិះ គឺឺ និដូ្ឋចតុសេ  ៖ លោ កអភិ  លី Newsom  នុអនុុវតិច្បាាប់់ផ្នែដ្ឋលីប់ាះទង ចិ្បាលោ នឹុង
ពីលីរដ្ឋឋនៃនុរដ្ឋឋលោនុះ នុ ងជីូវភាពីនៃនុជីូវតរប់សូិ ់លោ ីង។ ច្បាាប់់ផ្នែដ្ឋលីគាត់ នុគាក្រទដ្ឋលីំ ់ជូនុប់រលោទសូលោ កងក្រប់លោទសូរប់សូែុ ់លោ ីងលោ  
ខុុសូច្បាាប់់លោលីីពីលីរដ្ឋឋរប់ស់ូលោ ីង។ ផ្នែដ្ឋលីជាលីទ លី ពីលីរដ្ឋធ ឋនៃនុរដ្ឋឋលោនុះរងលោក្រគាះនៃនុការប់ង់ពីនុធខុពស់ូបំ់ ុតកងក្រប់លោទសូជាតែុ   អាក្រ ការ
គាា នុ ះះសំូផ្នែប់ងខុពស់ូបំ់ ុត នុ ងគុឺណឹភាពីទាប់បំ់ ុតកងជូែុ ីវត។ គាតិ ់ នុក្រប់ត ប់ត ិឋានុៈជាទីជូក្រមករប់ស់ូរដ្ឋឋ លោហី្វូ អាក់ខានុម នុ នុ
អនុុវតិច្បាាប់់អលោ ិក្រប់លោវសូន៍ុលោទ។ លោ ក នុប់ដ្ឋ លោសូធជាឯកលោ ភាគីឺជំូទាស់ូឆនុះៈរប់ស់ូក្រប់ជាជូនុទាក់ទងនឹុងលោទាសូក្រប់ហារជីូវត។ គាតិ ់
ពីាយាម ក់ប់នុុះកលោទាសូប់ផ្នែនុមលោ លោលីថ ីរដ្ឋឋរប់ស់ូលោ ីងលោ  អនុុវតិ មការដ្ឋកលោច្បាញការការពារ ចំ្បាលោពាះសំូលោណីឹទី 13 ការ ក់ក្រម ត
ការលោក្របី់ក្រ ស់ូទឹក ការប់លោងីើនុពីនុធនុ ងការរតតីឹ តសូ  ទ មា ប់ធ   ។ លោ  គាា នុធនុធានុដ្ឋនៃទលោទៀត លោ ីងផ្នែដ្ឋលីជាពីលីរដ្ឋឋ នុមករប់រួ មួ
គាែ  លោដី្ឋមីប់លោញ្ជីី ញសូកមេ ភាពីលោនុះ លោដ្ឋា ីមីលោ ះក្រ  ទលោងី ីខុូុសូទាងលោនុះ លោហ្វូំ ី ទប់់ ើ ត់អ ុត ិធម៌ប់និុលោ លោទៀត។

ចសេមូ ែយរប ់អ្នភិិ លចំសេ ះសេ ចក្តី ីថ្លែ ែងការណ៍៍
ការក្រពីមានុ៖ ការក្របឹ់ងផ្នែក្រប់ងលោកាះលោ លោ ះលោ ែ ត លោ ងវី ញមិ  នុចាំ ច្បាំ ់នឹុងប់ាះពាល់ីដ្ឋល់ីការចំ្បាណា រប់ស់ូអែកប់ង់ពីនុធ រដ្ឋឋកាលីីហ្វូ ូ
ញ៉ា 81  នុដុ្ឋ ា រ! វាក្រតវ នុជូូ ំរញលោ  អុ ែកវភាគឺផ្នែ ិ កនុលោយា  ផ្នែដ្ឋលីគាែ ក្រទក្រជូំ លីនុុ   មរប់ស់ូក្រប់ធា ធ ប់តី TRUMP ដ្ឋល់ី
ការវា ក្រប់ហារផ្នែដ្ឋលីសូប់អ ់លោខីុពមចំ្បាលោពាះរដ្ឋឋកាលីីហ្វូ ញូ៉ាា ។ 
ា

កែងុ ែ  ំ2018 រដ្ឋឋកាលីីហ្វូ ញូ៉ាា  អែកលោ ះលោ ែ ត នុលោក្រជីូសូ ងអភិំ   លី Gavin Newsom លោ  មានុចំ្បានួុនុគាក្រទយាំ ា ងលោក្រចី្បានុ
លោលីីសូលីប់់។ 

កង មជាអភិែុ ី លី លោ ក Newsom មានុមុខុងារលោដី្ឋមី ី1) ប់លោងីើនុម លីនុ ធ ឧប់តមថ សូក្រមាប់ភ ់ការអប់់រ ធារណឹ,ំ  
2) ការពារ នុ ងផ្នែ រកាសុូខុភាពី នុ ងសុូវត ភាពីសូថ ុខុភាពីរប់ស់ូរដ្ឋឋកាលីីហ្វូ ញូ៉ាា , 3) ផ្នែកលំីអទឹក   ាវ នុ ង ព នុឱ្យយក្រប់លោសីូរ
លោ ង,ី  4) លោ ះក្រ  ប់ញ្ហាា ក្រប់ឈមនៃនុតំនៃលីលោថាកលីម សូក្រមាប់ា ់លំីលោ  ឋ នុ នុ ងភាពីគាា នុ ះះសូផ្នែមីង នុ ង 5) លោក្រតៀមសូក្រមាប់់ការ
គំឺរាមកំផ្នែហ្វូងនៃនុលោភីិាងលោឆះនៃក្រពី។ 

 វការប់សូិ ់លោ ីង គឺឺមានុតុលីយភាពី។ ទុនុបំ់រង រលោពីុ ីពីនុធរប់ស់ូលោ ីងមានុលោក្រចី្បានុ ផ្នែដ្ឋលីម នុធាា ប់់មានុពីីមុនុមក។ លោសូដ្ឋឋក ច្បាេ នុ ងការងារ
រប់ស់ូលោ ីងមានុដំ្ឋលោណីឹរការយាា ងរងមាឹ ។ ំ

ប់ាុផ្នែនិុសូកមជូនុប់កសពីា ួកមួ ចំ្បានួុនុត ច្បាផ្នែដ្ឋលីគាក្រទក្រប់ធា ធំ  ប់តី Trump នុ ងរលោប់ៀប់វារៈដ៏្ឋលោក្រគាះថាែ ក់រប់ស់ូគាត់ កងការផ្នែប់ងផ្នែច្បាកែុ
អាលោមរកកិ ំពុីងពីាយាមលុីប់លោចាំលីឆនុះៈច្បាាស់ូ ស់ូរប់ស់ូអែកលោ ះលោ ែ តរដ្ឋឋកាលីីហ្វូ ញូ៉ាា  លោហី្វូ នុ ង រ ំ ឋ ភិ  លីផ្នែដ្ឋលីផ្នែប់ក ក់រប់ស់ូ
រដ្ឋឋវាសូា ី ុនុលោ នុមករដ្ឋឋកាលីីហ្វូ ញូ៉ាា ជាមួ នឹុងការខុ តខំុលោធូីការលោ ះលោ ែ តដ្ឋកតំផ្នែណឹងលោនុះ។

អីូចុ្បាងលោក្រកា ផ្នែដ្ឋលីរដ្ឋឋកាលីីហ្វូ ញូ៉ាា ក្រតវការ គឺូ ឺជាការលោ ះលោ ែ តពី លោសូសូឥតក្រប់លោយាជូន៍ុ ក្រតវ នុគាូ ក្រទលោ  អសូំ ់អែក ផ្នែដ្ឋលី នុទាញ
ទមាា ក់ក្រប់ជាជូនុលោ រដ្ឋឋកាលីីហ្វូ ញូ៉ាា  នុ ងវា ក្រប់ហារតនៃមារប់ស់ូរដ្ឋឋកាលីីហ្វូ ញូ៉ាា ។ 

កុំឲ្យយលោគឺលោ កប់លោញ្ហាោ តលោ  ី—មន្រ្តីនិីុប់ា លីីសូ អែកពីនុាត់អគិីឺភ័ិ  អែកលោឆីា តប់ដំ្ឋប់ ង ក្រគឺប់លោក្រងៀនុលោ   រដ្ឋូ ឋ អែក ិល់ីលោសូវាសុូខុភាពី 
នុ ងអែកដឹ្ឋក អាជូំ ីវកមក្រគឺប់ា ់រប់ ក្រប់  ងជូំ ំទាស់ូយាា ងខាា ងច្បាំ ំលោពាះការដ្ឋកដំ្ឋផ្នែណឹង ផ្នែដ្ឋលីមានុការចំ្បាណា ដ៏្ឋខុពស់ូលោនុះ។ 

សូ មកុំក្រប់គឺល់ីហ្វូតលោលីខារប់សូថ ់អែក ការគាក្រទរប់សូំ ់អែក ឬព័ីត៌មានុសូមាា ត់ផ្ទាះ ល់ីខួុានុ រប់ស់ូអែកចំ្បាលោពាះគឺលោក្រមាងលោកាះលោ លោ ះលោ ែ ត 
លោ ងវី ញប់ិ ំ  ាច្បាបំ់ផ្ទាា ញលោនុះលោ  ។ី
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ទឡ្ហីករណ៍ ី ៍ នៃ ការដកតំណែណ៍ងរបស់ំ ់របស់់អ្នកគាំន ទ្រទំ
បោះ ះបោះ ោ តចបោះ ហី ើយគាំទ្រទ បោះដំ ហី ីដកដហី ំណណងបោះ ក Gavin Newsom! 

ទ្រ ជាពលរដឋបោះ រដឋកាលហីហ្វូ ញូ៉ាា ជាងពហីរ ៃនាក់ កពហីទ្រ  ់ទ្រ ទា ់វណៈ  ៃចះះហ្វូតបោះលខាដាកថ ់ញត ិ បោះដហី ីបោះដហី ហី ីដកដហី ំណណងបោះ ក Gavin 
Newsom។ ពួកបោះ ទ្រ ឡាញ់រដឋរ  ់បោះយហីង បោះហ្វូហីយចង់បោះ ហី ូឱ្យយអូ្វីហីៗ  ៃលទ្រ បោះ អ ហីរបោះឡង។ បោះៃះ  ហី ឺជាឱ្យកា រ  ់បោះយហីងកងការបោះ ះបោះ ោះ ោ ត បោះដហី ីការហី
ផ្លាើ  ់  ិរជាវជិ្ជជមាៃបោះ រដឋកាលហីហ្វូ ញូ៉ាា  ៃ ងបោះទ្រជ្ជហី បោះរ អ្វីភិ   លរដឋថ្មីហី។ ី
បោះ ះបោះ ោ តចបោះ ហី ើយគាំទ្រទ បោះដំ ហី ីដកដហី ំណណងបោះ ក Gavin Newsom។   លបោះហ្វូតះ៖ 
ចា ់តាំងពំ ហីបោះ ក Gavin Newsom ច លកាៃ់តំណណង ក  ញ្្ហារ  ់បោះយហីងមាៃកាៃ់ណតព  កបោះ ៗ។ បោះ ក Gavin Newsom  ៃ ៃា
ថា ៃឹងបោះដាះទ្រ យ ញ្្ហាជ្ជៃអ្វីនាថា  ាះណៃិទ្រ ជាជ្ជៃគីាំៃផ្ទះះះ ណ ីងបោះ រដឋកាលហីហ្វូ ញូ៉ាា បោះ ណត ៃបោះកហីៃបោះឡងយ៉ាហី ា ងខាើ ងដណដល  ំ  ៃណត ាះបោះ ៈ ះ គាំត់
 ៃចំ យទ្រ ក់រា ់ពាៃ់ ៃដះ ើ របោះ បោះលហីក វី ិហីបោះផ្ទះេងៗ ណដល  ៃមាៃទ្រ   ទ ភាពទាលិ ់ណតបោះ ះ។ បោះ ក Newsom  ៃ ៃាថាៃឹងបោះ ហី ូ
ឱ្យយរ  ់អូ្វីហីៗបោះ រដឋកាលហីហ្វូ ញូ៉ាា មាៃតន ើ  រ យ  ាះណៃិតន ើឧ  ៃ  ី  ្ អាហារ ៃ ងផ្ទះះះ ណ ីង ៃបោះកហីៃបោះឡងបោះ វហី ញ ណដលបោះ ិ ហី ូឱ្យយជ្ជហីវតរ ិ ់បោះ ទហីបោះៃះ
មាៃជ្ជហីវភាពលំ ក ទ្រមា ់ទ្រ  រជាបោះទ្រចួ ហីៃ ណដលមាៃទ្រ ក់ចំណ ល  យ  ៃ ងចំណ លទា ។ 
បោះ ក Gavin Newsom  ៃ ៃាថាៃឹងបោះ ហី ូឱ្យយរដឋកាលហីហ្វូ ញូ៉ាា មាៃ ះវត ភាព  ថ ា ះណៃិឧទ្រក ដឋក  ៃី  ងភាពគីាំៃផ្ទះះះ ណ ីង ៃបោះកហីៃបោះឡងហី
ចា ់តាំងពំ ហីបោះ ក ៃ ញ្ហាជ ឱ្យយបោះដាះណលងអ្វីោកបោះទា កងពៃោះ ិនាគាំរជ្ជ តពហីរ ឺះៃនាក់។ ឥឡ វបោះៃះ បោះ ក Newsom កំពះងផិ្ទះល់ឱ្យកា ឲ្យយអ្វីោកបោះទា 
ទ្រ ពំហីរ ឺះៃទ្រ  ួំយពាៃ់នាក់ បោះចញពហីពៃិនាគាំរ ះៃបោះពលកំណត់ ណដលបោះ ហី ូឱ្យយ ញ្្ហាកាៃ់ណត ងៃ់ ងរបោះឡងៗ។ បោះ ក ហី Gavin Newsom  ៃ
ដឹកនា ំំភាៃ់ណភិក ធារណជ្ជៃជា ៃោ ិ នាះ  ់។ បោះ ក ៃអ្វីះអាងបោះដាយយ៉ាា ង បោះ ហីើៃថា ៃឹង បោះងហី ើៃការការពារ  ៃឲ្យយមាៃបោះភិហីើងអ្វី ហីីភិ យ  ាះណៃិ
ការបោះ ហីះ អ្វីបោះងើតបោះដាយ Capitol Public Radio ណដល  ៃទ្រ កាៃ់ កេពួៃ ៃ ៃ ដាោ ឋ ៃថា បោះ ក  ៃ ៃការពារអូ្វីហីបោះឡយ។ បោះ ក ហី Newsom 
 ៃកាត់ ៃយទ្រ កថ ់ចំៃួៃ 150  ៃដះ ើ រពហីថ្មីវកាការពារអ្វី ិ  ីភិ យរ  ់រដឋ បោះហ្វូហីយគាំត់ ៃ ំភាៃ់ណភិក ធារណជ្ជៃអ្វីោ ំពហីកំណត់ទ្រតាំការពារ
អ្វី  ីភិ យរ  ់គាំត់។ បោះយហីងដឹងបោះហ្វូហីយថា រដឋកាលហីហ្វូ ញូ៉ាា មាៃទ្រក អ្វីុ ោកពៃើត់អ្វី ហីីភិ យដ៏អ្វី ា រយ។ បោះ ក Newsom  ៃបោះដាះណលងអ្វីោកបោះទា ទ្រក ុ
ពៃើត់អ្វី ហីីភិ យជាបោះទ្រចហីៃនាក់ ះៃកាលកំណត់   ៃទ្រតឹ ណត ាះបោះ ៈ ះ បោះ កក៏ ៃកាត់ ៃយថ្មីវថ ការ  ិ ់ពួកបោះ ។
បោះ ណ វចិ កា បោះ ក ិ Newsom  ៃទ្រ  ់ទ្រ ជាពលរដឋបោះ រដឋកាលហីហ្វូ ញូ៉ាា ឱ្យយ ោ ក់បោះ ផ្ទះះះ ពាក់មាា  ់ បោះជ្ជៀ វាងការជួ្ជ ជំ្ជះជា ួយទ្រ  រ ៃួ  ង
  តិភិក ិ។  ាះនីាៃនថ្មីងបោះទ្រកាយ ក គាំត់ក៏ ៃច លរ ទទួ ួលទាៃអាហារបោះពល ង ចដ៏អ្វី ា រយជា ួយទ្រក អ្វីុ ោក ញ្ចុះះះ ញ្ចុះា  លរដាា ឋ ភិ  លបោះ ឯ
បោះភាជ្ជៃហីយដាឋ ៃ French Laundry ផិ្លាច់ ះ  បោះដាយ  ៃ ៃពាក់មាា  ់ ឬរកា មាើ ត ះវត ភាពបោះដាយ ថ ំពាៃបោះលហី ទ ញ្ចុះតញ  ិរ  ់ ួើៃ។ 
បោះ ក Newsom ក៏ ៃអ្វីៃះញ្ហាញ តក ចា ៃាផិ្ទះល់  ទអំិ្វី ចបោះដាយ មាង ត់ៃ វទឹកទ្រ ក់ជ្ជ ត ួយពាៃ់ ៃដះ ើ រ បោះដហី ីឲ្យយបោះ ផ្ទះលហី  តនាចំ ល
ផ្ទះល តផ្ទះលមាា  ់ពហីខាងបោះទ្រ ពហីទ្រក ហ្វូុ ុះៃច ៃ ណដលមាៃទំនាក់ទំៃងខាងៃបោះយ៉ា យ។ ទ្រ ធាៃទ្រក ហ្វូុ ុះៃ ួយបោះនាះ ៃ រចិាា  ទ្រ ក់រា ់ ឺះៃដះ ើ រ
ដល់យះទនាការរ  ិ ់បោះ ក Newsom។ ទ្រក ហ្វូុ ុះៃបោះៃះ ៃទទួលទ្រ ក់បោះផ្ទះះរ កៃើះពាៃ់ ៃដះ ើ រ បោះដាយគីាំៃការយល់ទ្រព ពហី ភាបោះឡយ។ ហី
ការយ៉ាលិ  យអ្វីភិ  លរដឋ ៃ ដ បោះ    ៃ បោះញ្ចុះញពា  ត៌មាៃអំ្វីពហីបោះរឿងបោះៃះជា ធារណ បោះទ។
 មីាល់៖ ផ្ទះល តករនៃរដឋកាលហីហ្វូ ញូ៉ាា  ួរណតអាចដាក់ពាកយ ណិឹងបោះលហី ទ ញ្ហាជ ដ ចគាំោ បោះៃះ។ 
ទ្រក ួងអ្វីភិ វឌ្ឍឍៃ៍ការងាររ  ់បោះ ក Newsom  ៃចំ យទ្រ ក់ជាង $30 ពាៃ់ ៃ កងការណកោះ ើង ៃំើការទ ទាត់បោះ ឱ្យយឧទ្រក ដឋជ្ជៃ ៃ ង
អ្វីោកបោះទា កងពៃោះ ិនាគាំរ  ណ ណដល ងំឲំ្យយទ្រ ជាពលរដឋបោះ កងរដោះ ឋកាលហីហ្វូ ញូ៉ាា គីាំៃការងារបោះ ហី ូរា ់ណ ៃនាក់ រង់ចាទ្រ កំ ់រ  ់ពួកបោះ រា ់   
ណ ។ បោះ ក Newsom  ៃិដឹកនា ំំភាៃ់ណភិកពោ ួកបោះយហីង។ រដឋកាលហីហ្វូ ញូ៉ាា ៃឹង  ៃ “ជា ះបោះ ីយហី ” បោះនាះបោះទ។ ផ្ទះះះយបោះ វញ រដិ ឋកាលហីហ្វូ ញូ៉ាា   ឺ
ៃឹងដាច់ យល់។ ភាពទ្រកអឺ្វីតទ្រកទ  ៃ ងការបោះដាះទ្រ យបោះដាយ ួើៃឯងរ  ់បោះ ក  ៃបោះ ហី ូឱ្យយ ញ្្ហារ  ់បោះយហីងកាៃ់ណត ងៃ់ ងរបោះ ៗ។ ឧទ្រក ដឋក ី
កំពះងបោះកហីៃបោះឡង។ អ្វីហី ំបោះពហីឃាតក បោះកី ហីៃបោះឡង ហី 31% បោះ  ោ  2020ំ ។  ចះា ីៃបោះៃះ រដោ ឋរ  ់បោះយហីងមាៃ ញ្្ហាការគីាំៃផ្ទះះះ ណ ីងដ៏ ងៃ់ ងរ  ៃធាើ  ់
មាៃពហី ះៃ ក បោះហ្វូហីយតន ើឧ  ៃបោះឡី ងនថ្មីហី ើ ព ់ ំផ្ទះះតបោះ ទ ទាងទ្រ បោះទ ។ តន ំ ើចំ យបោះ បោះលហីការរ ់បោះ ដ៏នថ្មីើ ៃជំ្ជរញទ្រ ះ  រ អាជ្ជួ ហីវក  ី
ៃ ង ជ្ជហីវក ជាបោះទ្រចី ហីៃរត់បោះចញពហីរដឋៃ  ួយៗ។   រដឋថាោ ក់ទហី ួយដល់ដ ់ពហីរ ជា ់ចំ ត់ថាោ ក់បោះល  37 បោះហ្វូហីយផ្ទះ ើវរ  ់បោះយហីងកំពះង ក់
ទ្រ តយ៉ាុ ា ងដំណំ។ បោះ ចបោះនាើ ះ ោ  ំ2008 ៃ ង ោ  ំ2017 រដឋកាលហីហ្វូ ញូ៉ាា មាៃការដាច់បោះភិហីើងចំៃួៃ 4,300 ដង ។ បោះ បោះលហីនាឡការរ   ់បោះ ក 
Newsom មាៃការដាច់បោះភិហីើងចំៃួៃ 25,281 ដង ណតកង ោះ ោ  ំ2019។ កងូះខាតទឹកណ ងណចក  ៃល បោះហ្វូអ ហីយនទ្រពបោះ ហីទ្រ  ់ទ្រ ង  ៃ ៃទ្រតឹ ទ្រតវ ូ
មាៃការបោះ ះបោះឡង។ ហី
បោះយហីង  ក ិ  ៃឹងទទួល ៃអូ្វីហីណដលលជាងបោះៃះ។ បោះយអ ហីង  ៃឹងទទួល ៃអ្វីភិ  លមាោ ក់ណដលបោះ ីះទ្រតង់ជា ួយបោះយហីង។ ជាអ្វីភិ  លមាោ ក់ណដល
ៃឹងបោះដាះទ្រ យ ញ្្ហាជាក់ណ ងរ  ិ ់រដឋបោះយហីងដ ចជា៖ នថ្មីើចំ យកងការរ ោះ ់បោះ   ញ្្ហាការគីាំៃផ្ទះះះ ណ ីង ឧទ្រក ដឋក   ញ្ហាី ្   បោះរៀៃណដល
បោះ ហី ូឲ្យយបោះយហីង កច តិ។ 
បោះ ះបោះ ោ តចបោះ ហី ើយគាំទ្រទបោះលំ ហីការដកដំណណងបោះចញ៖ ច លបោះ កាៃ់បោះ ហ្វូទំព រ RecallGavin2020.com បោះដហី ីណ ហី ងយលូ ់ ណៃ ។ ថ

ORRIN HEATLIE
 ទ្រមា ់ព ត៌មាៃ ណៃ   ថ   ទាក់ទង៖
info@recallgavin2020.com 
www.RecallGavin2020.com
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ទឡ្ហីករណ៍ ៍ នៃ ការដកតំណែណ៍ងរបស់ំ ់អ្នភិបាលរដិ ឋី
ការដកដំណណងបោះៃះ  ឺជាការ ាះៃ ាងរ  ់អ្វីោកគាំទ្រទ ណ កេ ធារណរដំ ឋ ៃ ងអ្វីោកគាំទ្រទបោះ ក ំ Trump បោះដហី ី ងហី ំឲំ្យយមាៃការបោះ ះ បោះ ោ ត ៃ ងការ
កាៃ់អំ្វី ចបោះ រដឋកាលហីហ្វូ ញូ៉ាា ។ 

បោះ ះបោះ ោ តចបោះ ហី ើយជំ្ជទា ់ ចំបោះពាះការដកដំណណងអ្វីភិ  លរដឋនៃ កេទ្រ ជា   បោះតយយបោះ ក Gavin Newsom បោះដហី ី ញ្ចុះឈ ហី ់ការកាៃ់កា ់រ  ់
 កេ ធារណរដឋ កបោះលហីរដឋរ  ់បោះយហីង។ 

អ្វីោកគាំទ្រទឈាៃ ំ ះ បោះ នៃការដកដំណណង  ឺជាអ្វីោក ធារណរដឋជាត ដណដល ណដល ៃត ុ  បោះដហី ីយក ហី ះការបោះ ះបោះ ោ ោ តទ្រ ធានា   តហី ៃ ង ៃ
ចា ់បោះផ្ទះហីិ ក ចា ំទ្រ ឹងណទ្រ ង បោះដហី ីបោះ ហី ហី ូឱ្យយ ាះពាល់ដល់  ទ បោះ ះបោះ ិ ោ តបោះ ទ ទាងទ្រ បោះទ ។ ំ

បោះ កងរដោះ ឋកាលហីហ្វូ ញូ៉ាា បោះៃះ ពួកបោះ កំពះង ំពាៃចា ់បោះ ះបោះ ោ តដកដំណណងរ  ់បោះយហីង បោះដហី ីឲ្យយបោះ ទទហី ួល ៃអំ្វី ច ៃ ងជំ្ជរញរបោះ ៀ វារ  កេះ
រ  ់ ួើៃ។ 

បោះ ដឹកនានៃ ណ កេ ធារណរដំ ឋចង់បោះ ះបោះ ោ តដកដំណណងបោះចញ បោះដហី ីបោះ លហី ះ បោះចាលៃ វការការពារ យល់អាកា  រ ិះទរ  ិ ់រដឋកាលហីហ្វូ ញូ៉ាា  
បោះ ចង់ដកហ្វូ តចា ់ ះវត ភាពកាថ បោះភិំ ហី ើង ៃ ងដកហ្វូ តៃ វ  ទ ទទិ ួល ៃការណថ្មីទា ំះ ភាពរ  ់អ្វីោកណដលទ្រតវការវា។ ូ

បោះហ្វូហីយ ណ ណដលរដឋកាលហីហ្វូ ញូ៉ាា មាៃវឌ្ឍឍភាពដ៏ ំខាៃ់ទ្រ   ំCovid-19 ការទ្រ  ល់អំ្វី ចបោះ ឱ្យយ ណ កេ ធារណរដឋ ៃ ងអ្វីោកគាំទ្រទំ
ទ្រ ធានា   តហីបោះ ក Trump អាចបោះ ហី ូឱ្យយរដឋរ  ់បោះយហីងទ្រតឡ ់ កកងការទ្រ យះោ ះទទ្រ  ិ ងៃំ ឹងជំ្ជងឺរាតតាតដ ច ះៃបោះទៀត។ 

 ួយ ោ កៃំ ើះកៃើងបោះ  ពួកបោះ នា កៃំ  វការលំ កជាបោះទ្រចហីៃដល់បោះយហីងទាងអ្វី ំ ់គាំោ ។ បោះដាយការទ្រ    ះ ៃឹងវ តិ  ិបោះ ដឋក ចាព ភិពបោះ កណដល
  ៃធាើ  ់មាៃពហី ះៃ ក បោះ កអ្វីភិ  ល Newsom  ៃបោះដហីរតាំ វទា ទ្រ ិ  បោះហ្វូិ ហីយ ៃបោះ ហី ូចលនាយ៉ាា ង ក  បោះដី ហី ីជ្ជហី ួយ បោះ ងីាះជ្ជហីវត ៃិ ះ េ 
ៃ ងជួ្ជយអ្វីោកណដលរងបោះទ្រគាំះខាើ ង ំ ំផ្ទះះត។ 

បោះទ្រកា ការដឹកនារ  ំ ់អ្វីភិ  លរដឋរ  ់បោះយហីង បោះ ក Newsom កំពះងណត ៃយក ះៃោ  វជំ្ជងឺរាតតាតបោះៃះ។ ទ្រ ជាជ្ជៃកាលហីហ្វូ រញ៉ាូ ា មាៃកទ្រ  ត
ចាក់វាកា ់ ង ំ ព ់ជាងបោះ  ំផ្ទះះតបោះ កងទ្រ បោះទ  -បោះយោះ ហីងមាៃការពារទ្រ  ងៃំ ឹងបោះ បោះរា  ំណលង ួើៃ ៃទ្រ បោះ ហីរជាងរដឋដនទបោះផ្ទះេងបោះទៀត។ 

ឥឡ វបោះៃះ អ្វីភិ  លរដឋ បោះ ក Newsom  ៃបោះផិ្លាតបោះលហីការ ិរបោះ ដឋក ចា ៃ ង ិរការងាររ  ់រដឋបោះយហីង។ 

បោះ កបោះជ្ជឿជាក់ថា បោះយហីងទ្រតវណតបោះទ្រ ូ ហីបោះពល ិងបោះៃះកង ោះ ួយជ្ជហីវតរ  ិ ់បោះយហីង បោះដហី ីរហី  រួ  គាំួ ោ  ៃ ងធានាថា អ្វីោកទ្រ កទាុ ងអ្វី ំ ់ បោះដាយ  ៃ  តពហី
ព ជ្ជ  ៃ៍ ឬបោះល ក ដនទ្រ  ណហី យ៍ - អាចរ ់បោះ កងជ្ជោះ ហីវត ិ ួយដ៏លទ្រ បោះ អ ហីរជាង ះៃ។ 

បោះនាះបោះហ្វូហីយជា  លបោះហ្វូតះណដលបោះ ក  ៃអ្វីៃះ  តណផ្ទះៃការទ្រតឡ ់ កវញរ  ិ ់រដឋកាលហីហ្វូ ញូ៉ាា ចំៃួៃ $100 ពាៃ់ ៃ ណដលជាកញ្ចុះ ា ់ ិរ
បោះ ដឋក ចា ំ ំផ្ទះះតបោះ កងទ្រ វតោះ  ិ ទ្រ រដិ ឋ។ បោះ កងណផ្ទះៃការបោះៃះ ទ្រ ោះ  ររដួ ឋកាលហីហ្វូ ញូ៉ាា ពហីរកងចោះ ំបោះ  ទ្រ  រចួ ំៃួៃ  ហី កំពះងទទួល ៃជំ្ជៃួយ
 បោះ ងីាះយ៉ាា ងត ច $600 ពាៃ់ ៃខាោ តត ច 200,000 ៃឹងទទួល ៃអ្វីតទ្រ បោះយ៉ាជ្ជៃថ ៍ពហីក វី ិហីជំ្ជៃួយ បោះ ងីាះរ  ់បោះយហីង។ 

អ្វីភិ  លរដឋ បោះ ក Newsom កំពះងណ ងរកដូ ំបោះ ះទ្រ យថ្មីហីៗ  ី ំខាៃ់ៗ  ទ្រមា ់ ញ្្ហាទ្រ    ំផ្ទះះតរ  ់បោះយហីង  ឺភាពគីាំៃផ្ទះះះ ណ ីង 
ការអ្វី ់រ បោះហ្វូដាំ ឋ រចនា   ពៃិ ៃ ងបោះភិហីើងបោះ ះនទ្រព។ 

 ាះណៃិរាល់ការលះ ង់ រ  ់ទ្រ ជាពលរដឋកងទ្រ ោះ ក ៃុ  ងវឌ្ឍឍភាពរ  ់រដឋបោះយហីង អាចទ្រ   ៃឹងហាៃ ភិ យ ៃ បោះ ហី  ៃការបោះ ះបោះ ោ តដកដំណណង
បោះដាយ ណ កេ ធារណរដឋ កេពួកៃ យ បោះៃះបោះជា ជ្ជ យ។ 

បោះនាះបោះហ្វូហីយជា  លបោះហ្វូតះណដលអ្វីោកទ្រ ជា   បោះតយយ ៃ ងអ្វីោកឯករាជ្ជយបោះ ទ ទាងរដំ ឋ ៃ ងទ្រ បោះទ រ ទាួ ងបោះ ក ំ Joe Biden ៃ ង Kamala Harris 
ទ្រ  ងៃំ ឹងការបោះ ះបោះ ោ តដកដំណណងបោះៃះ។ ពួកបោះ បោះជ្ជឿថា អ្វីភិ  លរដឋបោះ ក Newsom  ួរណតទ្រតវ ៃអ្វីៃូ ះញ្ហាញ តឱ្យយ ៃិ បោះដហី ី ញ្ចុះហី  ា ់ការងារបោះៃះ។

   បោះ ះបោះ ោ តចបោះ ហី ើយជំ្ជទា ់ ចំបោះពាះការបោះ ះបោះ ោ តដកដំណណងបោះៃះ បោះដហី ី ញ្ចុះឈ ហី ់ការដបោះណហីិ  អំ្វី ចរ  ់ ណ កេ ធារណរដឋ។

 ញ្ចុះឈ ់ការបោះ ះបោះ ោ តដកដំណណងរ  ់អ្វីភិ  លរដឋបោះ ក Newsom បោះដាយ ណ កេ ធារណរដឋ

stoptherepublicanrecall.com

GAVIN NEWSOM

 ទ្រមា ់ព ត៌មាៃ ណៃ   ថ   ទាក់ទង៖ 
 ញ្ចុះឈ ់ការបោះ ះបោះ ោ តដកដំណណងរ  ់អ្វីភិ  លរដឋបោះ ក Newsom បោះដាយ ណ កេ ធារណរដឋ
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ព័ត័៌មានអំ៌ ំព័សេ ចក្ដីី ថ្លែ ី ី ងការណ៍ែ ៍ រប ់សេបក្ដីជនដាក្ដីខ ជំ់នួ អំក្ដីដក្ដីត៌ន ថ្លែណ៍ងំ
សេ ក្ដីងសេ ៀវសេ មគ្គ ន សេ គ  ក្ដីេ សេនះ៍
សៀ ៀវសៀ មគ្គគសៀ  ក៍េ ៍អ្ននក៍សៀ ះសៀ ន តសៀ ះមា រួមបញ្ចូួ  លព័ូ ័ត៌មា អំ្នពី័សៀបក៍ខជ ដាក់៍ជំ ួ អ្ននក៍ដក៍តំណែ ង ណែដលចាប់សៀ ីើមសៀ សៀលី ំព័័រួ 11 នៃ សៀ ៀវសៀ មគ្គគ
សៀ  ក៍េ ៍សៀ ះ។
សៀបក៍ខជ ដាក់៍ជំ ួ អ្ននក៍ដក៍តំណែ ងអាច ិញក៍ណែ ែង ម្រាមាប់ចះះ ាយសៀ ចកីី៍ណែ ែងការួ ៍សៀបក៍ខជ រួប ់ពួ័ក៍សៀគ្គសៀ ក៍ងសៀ ៀវសៀ មគ្គនះ គសៀ  ក៍៍អ្ននក៍សៀ ះសៀ ន ត
សៀ ះ  ។ ណែតសៀ ះជាយ៉ាា ងណា សៀបក៍ខជ ខ្លះែះសៀម្រាជី សៀរួ ម ិ  ិញក៍ណែ ែង ម្រាមាប់ចះះ ាយសៀ ចកីី៍ណែ ែងការួ ៍សៀ ។

ចាប់រួដឋកាលីហ្វូ ញូ៉ាា  រួមមា  ួ ងណែដ ក៍ំ ំ ត់ការួចំណាយ ័ម្រាគ្គច័ ិតី ម្រាមាប់សៀបក៍ខជ ណែដលកំ៍ព័ះងឈរួសៀ ័ះ ម្រាមាប់ការួយ៉ាលិ ័យរួដឋណែដលសៀម្រាជី សៀរួ  
រួក៍ាការួចំណាយសៀលីយះ នាការួរួប ធ ់ពួ័ក៍សៀគ្គសៀ សៀម្រាកាមចំ ួ ជាម្រា ក់៍ដះល្លាែ រួជាក់៍ល្លាក់៍។ សៀបក៍ខជ  ងសៀ ះអាច ំ ិញក៍ណែ ែង ម្រាមាប់ចះះ ាយសៀ ចកី៍ើណែ ែង
ការួ ៍សៀបក៍ខជ មួយ (រួហ្វូ តដល់ 250 ពាក៍យ) សៀ ក៍ងសៀ ៀវសៀ មគ្គន គសៀ  ក៍៍អ្ននក៍សៀ ះសៀ ន តសៀ ះ។ះ
ណែដ កំ៍ ត់ការួចំណាយ ័ម្រាគ្គច័ ិតី ម្រាមាប់សៀបក៍ខជ  ម្រាមាប់អ្នភិិ លរួដឋសៀ នៃ ៃ ី14 ណែខ្លះក៍ញ្ញាា   ន  ំ2021 ការួសៀ ះសៀ ន តសៀកាះសៀ  ហ្វូ បគ ឺសៀ ធរួយ៉ា ា ល រួដឋ
កាលីហ្វូញូ៉ាា  គឺ្គចំ ួ  $9,728,000។

ក៍ងបញ្ចូនះ ីសៀបក៍ី ខជ សៀ សៀលី ំព័័រួសៀ ះ  ញ្ញាា ផ្កាា យ (*) សៀម្រាជី តាំងសៀបក៍ំ ខជ ការួយ៉ាលិ ័យធម ័ះញ្ចូភាព័ ា   ងរួដំ ឋ ណែដល    ួលណែដ កំ៍ ត់ការួចំណាយ
សៀលីយះ នាការួ ធ ័ម្រាគ្គច័ ិតី សៀហី្វូយដ សៀចះមា ជសៀម្រាមន ី ក៍ងការួ នះ ិញក៍ណែ ែង ំសៀ រួ ម្រាមាប់ចះះ ាយសៀ ចកីី៍ណែ ែងការួ ៍រួប ់សៀបក៍ខជ  អ្ននក៍មា  ិ ិសៀ ះសៀ ធ ន ត 
(សៀបក៍ខជ ណែដលមា លក៍ខ  មបតីិខ្លះែះ សៀម្រាជី សៀរួ ម ិ  ិញក៍ណែ ែង ំសៀ រួ សៀដីមបចីះះ ាយសៀ ចកីី៍ណែ ែងការួ ៍សៀ ។)

ចំសៀពាះបញី្ចូណែដល  បញ្ញាី ី ក់៍ចះងសៀម្រាកាយរួប ់សៀបក៍ខជ    មច លសៀ កា ់ vote.ca.gov។

អភិិបាលរដ្ឋឋ
ឈ្មោះ ះ  ឈ្មោះ ក្ខខជនដែដ្ឋលត្រូ វូ 
ដាក់្ខជំនួសអនក្ខដ្ឋក្ខ ំដែ ង  គ  ក្ខស
Angelyne* គ័្មា គ្គ បក៍សអា ិភាព័
Holly L. Baade* គ្គ បក៍សម្រាបជាធិបសៀតយយ
David Alexander Bramante* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
Heather Collins* គ្គ បក៍សនៃបតង
John Cox គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
John R. Drake* គ្គ បក៍សម្រាបជាធិបសៀតយយ
Larry A. Elder* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
Kevin L. Faulconer* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
Rhonda Furin គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
Ted Gaines* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
Sam L. Gallucci* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
James G. Hanink*  គ័្មា គ្គ បក៍សណែដលមា  

គ្គះ  មបតិីអា ិភាព័
Jeff Hewitt* គ្គ បក៍សសៀ រួ ិយម  
David Hillberg* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
Caitlyn Jenner* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
Dan Kapelovitz* គ្គ បក៍សនៃបតង
Kevin K. Kaul* គ័្មា គ្គ បក៍សអា ិភាព័
Kevin Kiley* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
Chauncey “Slim” Killens* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
Patrick Kilpatrick* គ្គ បក៍សម្រាបជាធិបសៀតយយ
Jenny Rae Le Roux* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
Steve Chavez Lodge* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
Michael Loebs*  គ័្មា គ្គ បក៍សណែដលមា  

គ្គះ  មបតិីអា ិភាព័ 

ឈ្មោះ ះ  ឈ្មោះ ក្ខខជនដែដ្ឋលត្រូ វូ 
ដាក់្ខជំនួសអនក្ខដ្ឋក្ខ ំដែ ង  គ  ក្ខស
David Lozano* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
Denis Lucey* គ័្មា គ្គ បក៍សអា ិភាព័
Jeremiah “Jeremy” 
 Marciniak*

គ័្មា គ្គ បក៍សអា ិភាព័ 

Diego Martinez* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
Jacqueline McGowan* គ្គ បក៍សម្រាបជាធិបសៀតយយ
Daniel Mercuri* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
David Moore*  គ័្មា គ្គ បក៍សណែដលមា  

គ្គះ  មបតិីអា ិភាព័
Robert C. Newman II* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
Doug Ose* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
Kevin Paffrath* គ្គ បក៍សម្រាបជាធិបសៀតយយ
Adam Papagan* គ័្មា គ្គ បក៍សអា ិភាព័
Armando “Mando”  
 Perez-Serrato*

គ្គ បក៍សម្រាបជាធិបសៀតយយ 

Dennis Richter* គ័្មា គ្គ បក៍សអា ិភាព័
Brandon M. Ross* គ្គ បក៍សម្រាបជាធិបសៀតយយ
Major Singh* គ័្មា គ្គ បក៍សអា ិភាព័
Sarah Stephens* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
Denver Stoner* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
Joe M. Symmon* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
Anthony Trimino* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
Joel Ventresca* គ្គ បក៍សម្រាបជាធិបសៀតយយ
Daniel Watts* គ្គ បក៍សម្រាបជាធិបសៀតយយ
Nickolas Wildstar* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ
Leo S. Zacky* គ្គ បក៍សសាធារួ រួដឋ

http://www.vote.ca.gov


លំំដាប់់លេលំខលេ ៀងនៃ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍គឺឺត្រូ វូបា កំ្តីណ៍ ់លេដាយកា ចាប់់លេ ះ  នៃចដ យ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍លេ លេលំ ទំព័ំ័ លេ  ត្រូ វូបា ផ្ដល់ីំលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង  ិងមិិ ទា ់ត្រូ វូបា ពិ័ ិ យ ត្រូ ប់់
ភាព័ត្រូ ឹមិត្រូ វូលេដាយទំ ភាន ក់្តីងា ផ្ដែ វកា ណាមិយួលេ លេ  យលេទំ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍  មិយួៗ ត្រូ វូបា ដាក់្តីលេ ន ជ  លេដាយ ះ័ត្រូគឺចិ  ី ិងត្រូ វូបា ប់ង់ត្រូបាក់្តីលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង។ លេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តី
 ំថ្លែណ៍ងថ្លែដលំមិិ បា ប់ញ្ជូូ  លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍ ក៏្តីអាច  លំក្តីខណ៍ៈត្រូគឺប់់ត្រូ  ់លេដ មិី ប់ងាា ញលេ លេលំ   ែឹក្តីលេ ន  បា ថ្លែដ ។

 សេ ចកី្ដី ថ្លែ ែងការណ៍៍រប ់សេបក្ដីខជនជំនួ អ្ននក្ដីដក្ដីតំំថ្លែណ៍ង | 11

សេ ចក្ដីថ្លែ  ី ងការណ៍ែ ៍ រប ់សេបក្ដីជនជខ ំនួ អ្នក្ដីដក្ដីតំន ថ្លែណ៍ងំ
អ្នភិបាលរដិ ឋ

• ក្ដីងនាមជានាយក្ដីប្របតំន ិបតិិំរប ់រដឋ ថ្លែដលប្រតំតំពិួ ិនិតំយសេល ប្រក្ដី ួង និងភ្នាន ក់្ដីងាររដឋភ្នាគសេប្រច ន និងថ្លែតំងតាំងសេ ប្រក្ដីម។ំ
• សេ  ចាបន ់   អ្ននី  ម័តំចាប់ និងសេ  ើសេ ឃភ្នាពិចាប់ ដាក់្ដីសេ   វិន កាប្របចាំិ ឆំ្នាំន រប ំ ់រដឋសេ  ភ្នា។
• ប្របមូលផំ្តុំ ិ និងប្រគប់ប្រគង នធានរប ់រដឋក្ដីងប្រ អា នន ។ន

Dennis Richter |  ីនគណ៍បក្ដីសអាទិ្យាភ្នាពិ
ការ ំដឹងក្ដី ិសេ ងសេ តំ ំបន់ជនបទ្យាថ្លៃនរដឋ Minnesota។ គណ៍បក្ដីសក្ដីមក្ដីរ ងី គមនិយមថ្លៃនអ្ននក្ដីដឹក្ដីនាជាបំ ់សេឆ្នាំន តំ។ ក្ដីមក្ដីររាបី ់
ទ្យា វិតំស៖ សេ  ើការសេ តាំមរ សេភិ ែង សេវិចខ្ញុំចប់សាច់ ថ្លែដក្ដីថ្លែ ប  សេមែៀក្ដីបំពាក់្ដី។ បច ចបីនសេន សេ ន  ើការសេ  Walmart។ អ្ននក្ដីចូលរមួ
 ហ្វូជ ពិពាណិ៍ជជក្ដីមតំ ី ូូ សេដ មីប្របាក្ដី ់ឈ្នះលខ្ញុំនួ ព ់ ក្ដីមក្ដីរប្រគបី ់ប្រគងសេល លក្ដីខខ្ញុំណិ៍ការងារ។ អ្ននក្ដីការពារបដិវិតិំន៍គ យបាប្របឆ្នាំងំ
សេ នឹងការហូ្វូ មព័ិទ្យាសេ ដិ ឋកិ្ដីចចរប ់វ៉ា ា   នសេតាំន។ ផី្តុំល់  នារក្ដីថ្នាំអំ្នពិ ការតំ ូូបដិវិតិំន៍ ប្រ ប់រដាឋ ភិិបាលក្ដីមក្ដីរ នី ិងក្ដី ិក្ដីរ
សេ  ហ្វូរដឋអាសេមរក្ដី ការសេលិ  ក្ដីថ្លែលងសេទាំ  ប្រ ប់ក្ដីមក្ដីរអ្នសេនាី ិ ប្របសេវិ និ។
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Brandon M. Ross | គណ៍បក្ដីសប្របជា ិបសេតំយយ
រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា ប្រតំវិការអ្នូ នក្ដីខាងប្របជា ិបសេតំយយ ថ្លែដល ិតំសេ ក្ដីណ្ដា ី ល និងអាច សេប្រមចការបាន ថ្លែដលយល់អំ្នពិ 
ការលូតំលា ់ដូចសេដ ម សេដ មីដ ឹក្ដីនាផូំ្តុំែវិ។ សេ សេពិលថ្លែដលជំងឺរាតំតំាតំបនិ ន សេយ ងប្រតំវិការនរណ្ដា ូ ន ក់្ដី ថ្លែដលយល់ដឹងខាង
ថ្លែផ្តុំក្ដីវិន ទ្យាាសាប្រ ិ សេវិជិ ជសាប្រ  និ ិងចាប់។ សេរឿងរប ់ខំ្ញុំ ំ គឺជាសេរឿងអំ្នពិ ការលូតំលា ់ដូចសេដ ម។ ខំ្ញុំ ំបានជំរញខ្ញុំ ួែនខំ្ញុំ ំឲ្យយ នភ្នាពិ
សេជាគជ័យ ថ្លែដលបានក្ដីសាងពិ ការជាប់ផ្តុំ ងជាមួយសេប្រគឿងសេញៀន សេហ្វូ យបាត់ំបង់អ្នើ ៗប្រគប់យ៉ាា ង។ បនាា ប់មក្ដី ខំ្ញុំ ំបានយក្ដីឈ្នះ ន
សេល ការសេញៀនថ្នាំន  សេហ្វូំ  យសេង បសេ ងសេចញពិ  គំនរសេផ្តុំ  សេដ មីក្ដីសាង ង ់នូវិអ្នើ ៗប្រគប់យ៉ាា ងសេ ងវិ ញ។ ខ្ញុំិ ំ ំ នសេដ មកំ្ដីសេណ៍ តំជាអ្ននក្ដី
រ ់សេ រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  សេហ្វូ យ ំដឹងក្ដី ិសេ ងសេ ប្រក្ដី ង ុ San Diego ។ ខំ្ញុំ ំ ិក្ដីាសេ  UC Davis សេហ្វូ យបានបញ្ចបច ់ការ ិក្ដីា
សេដាយទ្យាទួ្យាលបាន ញ្ញាា ប័ប្រតំកិ្ដីតិិំយ ក្ដីប្រមិតំខ្ញុំព ់បំផ្តុំ តំថ្លែផ្តុំក្ដីពិនន  ាវិទ្យាា។ ខ្ញុំិ ំ ំ ិក្ដីាសេ សាលាសេវិជជសាប្រ  សេដិ  មីកា ែ យជា
សេវិជជបណិិ៍តំ សេហ្វូ យក្ដីងសេពិលទ្យាន ន ឹ ាម ន សេនា  ខំ្ញុំ ំទ្យាទួ្យាលបានអ្នន បណិិ៍តំខាង  ខាភិិបាលសាធារណ៍ៈ និងអ្នន បណិិ៍តំខាង
ប្រគប់ប្រគងពាណិ៍ជជក្ដីមផ្តុំងថ្លែដរ។ បនាី ា ប់មក្ដីសេទ្យាៀតំ ខំ្ញុំ ំបានបសេង ើតំមជឈមណិ៍លវិ កាត់ំថ្លែក្ដី មផ សមួយប្របក្ដីបសេដាយសេជាគជ័យ។ 
ខំ្ញុំ ំ នភ្នាពិសេជាគជ័យសេ ប្រគប់ថ្លែផ្តុំក្ដីរាបន ់បញូ្ចលទាំច ងប្រគំ សារមួ ួយ និងកូ្ដីនប នាក់្ដី ។ បនាា ប់មក្ដី ខំ្ញុំ ំបាត់ំបង់អ្នើ ៗប្រគប់យ៉ាា ង 
បនាា ប់ពិ ខំ្ញុំ ំជាប់ផ្តុំ ងជាមួយសេប្រគឿងសេញៀន សេដាយចាំប់សេផ្តុំ ីមសេញៀនអាសេភិៀន បនាា ប់ពិ ខំ្ញុំ ំសេប្រប ថ្នាំន បំំបាត់ំការឈឺ្នះចាំប់ ប្រ ប់របួ 
ចសេងើ ។ អាជ ពិអាពាហ៍្វូពិិពាហ៍្វូ ហិ្វូរញ្ចវិតំា   ម ិតិំភិកីិ្ដី និង ិទិ្យាសេមិ  លថ្លែ កូ្ដីនៗរប ់ខំ្ញុំ ំ ប្រតំវិបានបាតំូ ់បង់ទាំងអ្ន ំ ់! ខំ្ញុំ ំបានចូលរមួ
ក្ដីងក្ដីមន វីិ ិ ពិាបាលមួយកាលពិ ប្របាពំិ រឆ្នាំន មំ ន សេហ្វូ យបានបថ្លែងើរជ វិតំរប ិ ់ខំ្ញុំ ំប្រតំ ប់មក្ដីវិញ។ ខ្ញុំិ ំ ំបានបញ្ចបជ ់ការ ិក្ដីាថ្លែផ្តុំក្ដីន
ចាប់ សេហ្វូ យបានក្ដីសាងអាជ ពិថ្លែផ្តុំក្ដីសេវិជន ជសាប្រ រប ិ ់ខំ្ញុំ ំសេ ងវិ ញ កានិ ់ថ្លែតំប្របសេ  រជាងម ន។ ខំ្ញុំ ំទ្យាទួ្យាលបាន ិទិ្យាសេមិ  លថ្លែ ទាំកូំ្ដីន
ៗរប ់ខំ្ញុំ ំសេ ងវិ ញ  នប្រគិ សារដួ ៏លមអ ួយ និង នជ វិតំថ្លែដល ិ បើ ់ លើ ់។ ខំ្ញុំ ំ នអ្នងគការមន  ស ម៌មួយ ថ្លែដលផី្តុំល់ការវិ កាត់ំ
ថ្លែក្ដី មផ ស សេដាយឥតំគិតំថ្លៃ ែដល់ក្ដី  រ ថ្លែដលជួបនឹងវិបតំិ ិិ និងការពិាបាលជំងឺមហារក្ដីខ្ញុំី ួរក្ដីាលសេដាយសេប្រប វិទ្យាយិ  ក្ដីម ។ ខ្ញុំី ំ ំ
 នជ វិតំថ្លែដលធាិ ែ ប់សេញៀនថ្នាំន  អ្ននាថ្នាំ សេហ្វូំ  យខំ្ញុំ ំនឹងសេ  ើជាអ្នភិិបាលរដឋដ៏លប្របសេ អ  រមួយរប។ សេបូ  យ៉ាា ងសេហាចណ្ដា ់សេនា  ខំ្ញុំ ំ
 ងឹមឹថ្នាំ ខំ្ញុំ ំក៏្ដីអាចជាការសេល ក្ដីទឹ្យាក្ដីចិតិំដល់អ្ននក្ដីសេញៀនថ្នាំន  នំ ិងប្រគសាររប ួ ់ពួិក្ដីសេគ សេដ មីជ ួយពួិក្ដីសេគឈ្នះ សេលន  ការសេញៀនថ្នាំន ំ
បាន។ 
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12 | សេ ចកី្ដី ថ្លែ ែងការណ៍៍រប ់សេបក្ដីខជនជំនួ អ្ននក្ដីដក្ដីតំំថ្លែណ៍ង

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជនជំនួេអ្នកដកតថំណង បន្ត

លំំដាប់់លេលំខលេ ៀងនៃ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍គឺឺត្រូ វូបា កំ្តីណ៍ ់លេដាយកា ចាប់់លេ ះ  នៃចដ យ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍លេ លេលំ ទំព័ំ័ លេ  ត្រូ វូបា ផ្ដល់ីំលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង  ិងមិិ ទា ់ត្រូ វូបា ពិ័ ិ យ ត្រូ ប់់
ភាព័ត្រូ ឹមិត្រូ វូលេដាយទំ ភាន ក់្តីងា ផ្ដែ វកា ណាមិយួលេ លេ  យលេទំ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍  មិយួៗ ត្រូ វូបា ដាក់្តីលេ ន ជ  លេដាយ ះ័ត្រូគឺចិ  ី ិងត្រូ វូបា ប់ង់ត្រូបាក់្តីលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង។ លេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តី
 ំថ្លែណ៍ងថ្លែដលំមិិ បា ប់ញ្ជូូ  លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍ ក៏្តីអាច  លំក្តីខណ៍ៈត្រូគឺប់់ត្រូ  ់លេដ មិី ប់ងាា ញលេ លេលំ   ែឹក្តីលេ ន  បា ថ្លែដ ។

Doug Ose | គណ៍បក្ដីសសាធារណ៍រដឋ
រ ់សេ ក្ដីងរដន ឋកាល ហ័្វូរញ៉ាើ ា  គឺតឹំងចិតិំណ្ដា ់។ អ្ននក្ដីដឹក្ដីនារប ំ ់សេយ ង ីនការយល់ដឹងអំ្នពិ ជ វិតំរ ិ ់សេ ប្របចាំថ្លៃ ំ ៃសេទ្យា។ 
ពួិក្ដី ត់ំហាក់្ដីប ដូចជា មិនខ្ញុំើល់អំ្នពិ លទ្យាផ្តុំលទាំលិ ់ថ្លែតំសេសា ។ ការអ្នប់រសាធារណ៍ៈមំ ិនបានជួយកូ្ដីនៗរប ់សេយ ងសេទ្យា។ 
  វិតិំភ្នាពិសាធារណ៍ៈប្រតំ វិបានបសេប្រមូ  សេដាយ ីនគ ណ៍ភ្នាពិ។ អ្នប្រតាំឧប្រកិ្ដីដឋក្ដីមសេក្ដីី  នសេ ងខ្ញុំ ព ់ សេហ្វូ យការកាត់ំ វិកាពិិ  ខាងពូិល 
  ីនប្រប ិទ្យាភ្នាពិសេទ្យា ។ សេ ចក្ដីិ  ិប្រពាងចាប់ថ្លៃន ភ្នាតំំណ្ដាងរាប្រ ថិ្នាំន ក់្ដីរដឋកាល ហ័្វូរញ៉ាើ ា  (AB 5) បានបំផ្លាែ ញឱកា រប ់
អ្ននក្ដីសេ  ើការឯក្ដីរាជយ។ ការដាក់្ដីកំ្ដីហិ្វូតំសេដាយការរាតំតំាតំពិ  COVID-19 ថ្លែដលមិន មសេហ្វូតំ ផ្តុំលបានបំផ្លាែ ញការងារ និង
ម ខ្ញុំជំនួញជាសេប្រច នថ្លែ មសេទ្យាៀតំ។ សេ លនសេយ៉ាបាយថ្លែដល ីនភ្នាពិបត់ំថ្លែបនបានបំផ្លាែ ញរយៈសេពិលមួយឆ្នាំន ថ្លៃនការឈានសេ មំ  ខ្ញុំ
ថ្លែផ្តុំក្ដី ន ិក្ដីារប ់ ិ ាន  ិ ស។ មិនអាចប្រគប់ប្រគងបានសេល ការ ីនផ្តុំា  ថ្លែមីង។ ទ្យា លំសេ  និងសេ ីៀងអាហារ នតំថ្លៃមែថ្លៃ ែ
ខាែ ង។ ពិនំ ិសេល សេប្របងឥនិនៈរប ់រដឋខ្ញុំព ់ហ្វូ ួសេហ្វូតំ ។ តំថ្លៃមែអ្នគិគ ន កំ្ដីពិ ងសេក្ដី នសេ ង។ ទ្យា ឹក្ដីសេ ថ្លែតំ នភ្នាពិខ្ញុំើ ខាតំ។ រ សេភិ ែង
សេលី នសេលឿន គឺជាការបងិនិដ៏ឥតំប្របសេយ៉ាជន៍ ថ្លែដលនាឲ្យយ នមហ្វូនំ ិរាយ។ រដាឋ ភិិបាលរដឋយល់ខ្ញុំ  ក្ដីងការនន ិយ៉ាយថ្នាំ 
ពួិក្ដីសេគបានកាត់ំបនយហាន ិភ័ិយសេប្រ  អ្នគ គភ័ិយក្ដីងសេពិលថ្លែដលរដន ឋកាល ហ័្វូរញ៉ាើ ា សេ  ជាសេរៀងរាល់ឆ្នាំន ។ មនំ   សរាប់លាននាក់្ដី
ថ្លែដលជាពិលរដឋរ ់សេ រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា ទ្យាទួ្យាលរងការបា ពាល់ពិ សេប្រ  មហ្វូនិរាយ សេ ប្រក្ដី ួងអ្នភិិវិឌ្ឍឍន៍ការងារ សេហ្វូ យ ីន
ដំសេណ្ដា ប្រសាយណ្ដាមួយ សេដ មីសេដា ប្រសាយបញ្ញា ិ សេន សេទ្យា។ របួ ទាំងអ្ន ំ ់សេនា    ទ្យាថ្លែតំបសេងិ  ើតំសេ ងសេដាយខ្ញុំ ួែនឯង។ វ៉ាមិន
ចាំបាចំ ់សេក្ដី តំសេ ងថ្លែបបសេន សេទ្យា ។ សេយ  ងអាចក្ដីសាងក្ដី ិ  បិនឲ្យយរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា សេន សេ ងវិ ញបាន។ វ៉ាចាំបិ ់សេផ្តុំ ិមជាមួយនឹង
ជសេប្រម  សាលាសេរៀនសាធារណ៍ៈថ្នាំន ក់្ដី K-12។ ដក្ដីការដាក់្ដីកំ្ដីណ៍ត់ំសេល ការច  សេឈីា  ិក្ដីាសេ តាំមសាលាសាធារណ៍ៈ
ថ្លែដលទ្យាទួ្យាលមូលនិ ិពិ រដឋ ការផិ្តុំល់មូលនិ ិប្រតំវិថ្លែតំប្រ បសេ តាំមក្ដីូ   រ។ អ្នជំា រអ្នន វិតិំចាប់ វិកា។ ប្រតំិ វិឲ្យយជនឧប្រក្ដីូ ិដឋ
ទ្យាទួ្យាលខ្ញុំ  ប្រតំវិ។ ផ្តុំូ ីល់ការពិាបាល និង នធានខាងការផី្តុំល់ប្របឹក្ដីាថ្លែដលចាំបាចំ ់ដល់អ្ននក្ដីសេញៀនថ្នាំន  នំ ិងអ្ននក្ដីជំងឺផូ្តុំែវិចិតិំថ្លែដល
សេ តាំមផូ្តុំែវិ។  ង់លំសេ ដាឋ ន ថ្លែដលសេយ ងអាច នលទ្យាភ្នាពិទ្យាិ ិញ។ បនយពិន ិសេល សេប្របងឥនិនៈ។  ង់ក្ដីថ្លែនែងរក្ដីាទឹ្យាក្ដីទ្យា ក្ដី។ 
កាត់ំបនយអ្ន ើ ៗ ថ្លែដលអាចសេ  បានសេ ក្ដីងថ្លៃប្រពិ។ សេដា ប្រសាយបញ្ញាន ិ សេ ក្ដីងប្រក្ដី ន ួងអ្នភិិវិឌ្ឍឍន៍ការងារ សេហ្វូ យប្រតំតំពិួ ិនិតំយសេម ល
ដល់អ្ននក្ដី ថ្លែដល នលក្ដីខណ៍ៈ មីតិិំប្រគប់ប្រ ន់។ អ្នើ ថ្លែដលខំ្ញុំ ំប្រ ឡាញ់បំផ្តុំ តំ គឺរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  សេហ្វូ យខំ្ញុំ ំប្របយ ទ្យា សេដិ  មីរដ ឋមួយ
សេន ។ ភ្នាពិជាអ្ននក្ដីដឹក្ដីនា នំ ិងបទ្យាពិិសេសា ន៍ នសារៈ ំខាន់ណ្ដា ់។ សេន  គឺជាសេពិលសេវិលា ប្រ ប់សេ  ើការផ្លាែ  ់បីូរសេហ្វូ យ។ ខំ្ញុំ ំ
ទ្យាទូ្យាច ំ ឲ្យយសេលាក្ដីអ្ននក្ដីសេបា សេឆ្នាំន តំឲ្យយរបខ្ញុំូ ំ ំ។
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Caitlyn Jenner | គណ៍បក្ដីសសាធារណ៍រដឋ
រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  គឺជាផ្តុំា រប ់ខំ្ញុំ ំអ្ន ់រយៈសេពិលជិតំ 50 ឆ្នាំន មក្ដីសេហ្វូំ  យ។ ខំ្ញុំ ំបានមក្ដីទ្យា សេន  សេប្រពា ខំ្ញុំ ំបានដឹងថ្នាំ នរណ្ដាក៏្ដីសេដាយ 
មិនថ្នាំជា នប្របវិតិិំ ឬសា នភ្នាពិថ្លែបបណ្ដាក្ដីងជន  វិតំសេគសេនា សេទ្យា គិ ឺអាចសេ  ើឲ្យយក្ដី ិ  បិនរប ់ពួិក្ដីសេគកាែ យសេ ជាការពិិតំបាន។ 
សេ ក្ដីងមន ួយទ្យា វិតំសក្ដីនែងសេ សេន  សេយ ងបានសេឃ ញពិនឺែប្រពឹិមៗថ្លៃនរដឋ    ថ្លែដលប្រតំវិបាន យចូ   សេដាយការប្រគប់ប្រគងពិ បក្ដីស
ថ្លែតំមួយ ថ្លែដលដាក់្ដីនសេយ៉ាបាយសេ ពិ ម ខ្ញុំវិឌ្ឍឍនភ្នាពិ និងផ្តុំលប្របសេយ៉ាជន៍ពិិសេ  សេ ពិ ម ខ្ញុំប្របជាជន។ ប្រក្ដីង ុ Sacramento 
ប្រតំវិការអ្នូ នក្ដីដឹក្ដីនាមួំយរបថ្លែដលសេសាូ ី  ប្រតំង់  នចក្ដី ខវិ ័ិយចា ់លា ់។ ខំ្ញុំ ំ នចិតិំអាណិ៍តំអា ូរ និងសេច គិតំគូរសេពិញមួយ
ជ វិតំរប ិ ់ខំ្ញុំ ំ រាប់ទាំងជាអ្នំ នក្ដីតំំណ្ដាងឲ្យយ ហ្វូរដឋអាសេមរក្ដី សេហ្វូិ  យឈ្នះ សេមដាយ  សេ ឯក្ដីន  ឡាអូ្នឡាពិំិច រហ្វូតូំដល់ការជួយ
ដល់ចលនា ប្រ ប់ មភ្នាពិឲ្យយឈានសេ ម ខ្ញុំ។ ក្ដីងនាមជាអ្នភិន ិបាលរដឋ ខំ្ញុំ ំនឹងប្របយ ទ្យា សេដិ  មីប្រគ សារ ការពារក្ដីួ   ររប ់សេយ ង 
និងធានាថ្នាំ ម ខ្ញុំជំនួញនានានឹងរក្ដីចសេប្រមី  នសេ ងម ីងសេទ្យាៀតំ។ សេយ ងបានសេឃ ញ ថ្លៃ ែចំណ្ដាយ ប្រ ប់ការរ ់សេ សេក្ដី នសេ ង 
ខាែ ង នាំ សេ រក្ដីការ ំ ី នផ្តុំា  ថ្លែមីង និងតំថ្លៃមែសេប្របងកំ្ដីពិ ងសេក្ដី នសេ ង។ សេន ម ិនថ្លែមនជារដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  ថ្លែដលសេយ ងធាែ ប់សាគ ល់
ពិ ម នសេនា សេទ្យា។ សេយ ងអាចសេ  ើបានប្របសេ  រជាងសេន  សេហ្វូ យខំ្ញុំ ំជាសេបក្ដីខជនថ្លែតំ ន ក់្ដីគត់ំ ថ្លែដលអាចទ្យាទួ្យាលយក្ដីឧប គគទាំងអ្ន ំ ់
សេន បាន។ ខំ្ញុំ ំនឹងសេប្រប  ិទិ្យាសេដាយបដិ ិសេ  សេល ការដំសេ ងពិន ិ  ណ្ដាមី ួយ ការខិ្ញុំតំខំ្ញុំប្របឹងថ្លែប្របង សេដ មីកាតំ ់ វិការខាងពិិ ូល   
សេហ្វូ យខំ្ញុំ ំនឹងសេប្រប  ិទិ្យាសេដាយបដិ ិសេ  សេល រាល់កិ្ដីចចខិ្ញុំតំខំ្ញុំប្របឹងថ្លែប្របងណ្ដាមួយ ថ្លែដលពិាយ៉ាមដក្ដីយក្ដីផ្តុំលប្របសេយ៉ាជន៍ ឬសេ ចក្ដី ី
ថ្លៃ ែ វិពិនូ  អ្នតំ តំយ ទ្យាជន និ ិងអ្ននក្ដីសេ  ែយតំបដំបូងរប ់សេយ ង ថ្លែដលជារប ់ពួិក្ដីសេគខំ្ញុំរក្ដីបាន។

caitlynjenner.com

mailto:dougose@hotmail.com
https://www.oseforcalifornia.com
http://www.facebook.com/DougOseCalifornia
http://www.twitter.com/@DougOse
http://www.instagram.com/dougose
http://www.tiktok.com/dougose
http://www.caitlynjenner.com
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លំំដាប់់លេលំខលេ ៀងនៃ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍គឺឺត្រូ វូបា កំ្តីណ៍ ់លេដាយកា ចាប់់លេ ះ  នៃចដ យ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍លេ លេលំ ទំព័ំ័ លេ  ត្រូ វូបា ផ្ដល់ីំលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង  ិងមិិ ទា ់ត្រូ វូបា ពិ័ ិ យ ត្រូ ប់់
ភាព័ត្រូ ឹមិត្រូ វូលេដាយទំ ភាន ក់្តីងា ផ្ដែ វកា ណាមិយួលេ លេ  យលេទំ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍  មិយួៗ ត្រូ វូបា ដាក់្តីលេ ន ជ  លេដាយ ះ័ត្រូគឺចិ  ី ិងត្រូ វូបា ប់ង់ត្រូបាក់្តីលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង។ លេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តី
 ំថ្លែណ៍ងថ្លែដលំមិិ បា ប់ញ្ជូូ  លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍ ក៏្តីអាច  លំក្តីខណ៍ៈត្រូគឺប់់ត្រូ  ់លេដ មិី ប់ងាា ញលេ លេលំ   ែឹក្តីលេ ន  បា ថ្លែដ ។

ូ ័ ា   

Kevin L. Faulconer | គណ៍បក្ដីសសាធារណ៍រដឋ
ខ្ញុំ សេជឿថ្នាំ រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  គឺជាផ្តុំា រប ់មន  ស ថ្លែដលឆ្នាំែ តំវិយប័ ំផ្តុំ តំ ពូិថ្លែក្ដីថ្លៃចប្របឌ្ឍន ិតំបំផ្តុំ តំ និងខិ្ញុំតំខំ្ញុំសេ  ើការយ៉ាា ងខាែ ងកាំ ែ បំផ្តុំ តំ 
សេ ក្ដីង ពិន ិភិពិសេលាក្ដី។ គួរឲ្យយសេសាក្ដីសិាយ រដាឋ ភិិបាលរដឋរប ់សេយ ងបានសេ  ើឲ្យយសេយ ងអ្ន ់ក្ដី  ិងឹម។ ពិឹ  មួយឆ្នាំន សេ មំ ួយឆ្នាំន  ំ
អ្ននក្ដីនសេយ៉ាបាយសេ ប្រក្ដីង ុ Sacramento បានសេ  ើឲ្យយរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា កាន់ថ្លែតំចំណ្ដាយថ្លៃ ែៗ សេ ង ន ិង  វិតិំភ្នាពិក្ដី ៏កាន់ថ្លែតំ យ
ច  សេ ផ្តុំងថ្លែដរ។ ពួិក្ដីសេគសេ  ើឲ្យយសា នភ្នាពិកាន់ថ្លែតំ នការលំបាក្ដីក្ដីងការរក្ដីប្របាក្ដីន ់ ទិ្យាញផ្តុំា  ថ្លែមីង ចាំប់សេផ្តុំ មីអាជ វិក្ដីម នី ិងការ
ចូលនិវិតិំន៍ផ្តុំងថ្លែដរ។ សេយ ងប្រតំវិការគូ ំនិតំ  ៗ។ ដី ំសេណ្ដា ប្រសាយ ពិិតំប្របាក្ដីដ។ បទ្យាពិិសេសា ន៍ ថ្លែដលអាចទ្យា ក្ដីចិតិំបាន។ ក្ដីងនាម ន
ជាអ្នភិិបាលប្រក្ដីង ុ San Diego ខំ្ញុំ បំានថ្លែក្ដីទ្យាប្រមង់រដាឋ ភិិបាល សេហ្វូ យបានសេ  ើការសេផី្លាតំសេ សេល ចំណ៍ ចជាមូលដាឋ នជាសេប្រច ន 
ដូចជា ការកាត់ំបនយការ  ី នផ្តុំា  ថ្លែមីងសេដាយសេជាគជ័យ ការសេ  ើឱយ នតំ លយភ្នាពិ វិកា បសេងិ  នការផ្តុំើ គត់ំផ្តុំគង់មូលនិ ិដល់ពូិ
ល   ជួ ជ លផូ្តុំែវិ លន ់ សេដាយពំិ ចាំបាចំ ់ដំសេ ងពិន ។ិ ក្ដីងនាមជាអ្នភិន ិបាលរដឋ ខំ្ញុំ នឹំង សេបា   អ តំការសេបា ជំររប ំ ់អ្ននក្ដី ីន
ផ្តុំា  ំថ្លែបងថ្លែដលអ្ន និិ  ខ្ញុំ សេដាយប្របក្ដីបសេដាយសេ ចក្ដី អីាណិ៍តំអា ូរ បា ថ្លែនិ នភ្នាពិតឹំងរង ថ្លែដលបញ្ញា  ជ ក់្ដីថ្នាំ  នប្រប ិទ្យាភ្នាពិិ
សេ ក្ដីងប្រក្ដីន ង ុ San Diego។ សេ  ើឲ្យយរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា កាែ យជារដឋមួយ ថ្លែដលមន  សអាច នលទ្យាភ្នាពិអាចរ ិ ់សេ បាន ចាំប់សេផ្តុំ មី
ជាមួយការបនយពិន ចំិសេពា ប្របជាជនថ្នាំន ក់្ដីក្ដីណី្ដាល ជាការបនយពិន  ំិជាងសេគបំផ្តុំ តំសេ ក្ដីងប្របវិតំន ិសិាប្រ រដិ ឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា ។ 
រក្ដីារដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា ឲ្យយ ន  វិតិំភ្នាពិ សេដាយបញ្ចឈប ់ការសេដា ថ្លែលងឧប្រកិ្ដីដឋជនហឹ្វូងារ ម នសេពិលកំ្ដីណ៍ត់ំ និងការអ្នន វិតិំន៍ចាប់។ 
ដាក់្ដីអាទិ្យាភ្នាពិសេល ការទ្យាប់សាើ ត់ំសេភិ ែងសេ  ថ្លៃប្រពិ សេដា ប្រសាយវិបតំិ ិបិ្របព័ិនិអ្នគិគ ន រប ់សេយ ង និងពិប្រង ក្ដីការថ្លែ រក្ដីាទឹ្យាក្ដីទ្យា ក្ដី គឺ
ការពារ ហ្វូគមឲ្យយ ន  វិតិំភ្នាពិ  នអ្នគ ិគ ន  និងលំហ្វូរទ្យាូ ឹក្ដី។ សេប ក្ដីសាលាសេរៀនសេពិញសេលញ និងថ្លែក្ដីទ្យាប្រមង់វិ ័ិយអ្នប់រំ
សេ ងវិ ញឲ្យយ នលក្ដីិ ខណ៍ៈសេផី្លាតំសេល  ិ ស និងទ្យាទួ្យាលខ្ញុំ  ប្រតំវិចូ ំសេពា  តាំបិតាំ។  ប្រទ្យាដលំ ់ការផី្តុំល់អំ្នណ្ដាចដល់ តាំបិតាំ
ក្ដីងការសេប្រជន   សេរ សាលាសេរៀន ថ្លែដលលី បអ ំផ្តុំ តំ ប្រ ប់កូ្ដីនៗរប ់ពួិក្ដីសេគ។ ថ្លែក្ដីទ្យាប្រមង់ ប្របតិំបតិិំការនាយក្ដីដាឋ នរ យនិមាូតូំ 
(DMV) និងការយ៉ាលិ ័យនិក្ដីមភ្នាពិថ្លែដលបានខ្ញុំី ូចសេនា  សេ  ើឲ្យយពួិក្ដីវ៉ាទាំងពិំ  រសេន កាែ យសេ ជាក្ដីថ្លែនែងថ្លែដលសេផី្លាតំសេល អ្នតិំ ិជន និង
 នភ្នាពិងាយប្រ ល។ បញ្ចឈបួ ់ការខ្ញុំជ ខាជ យសេល  “រ សេភិ ែងសេលី នសេលឿនមិនសេ ក្ដីថ្លែនែងណ្ដាមួយបាន” ជំនួ សេដាយការថ្លែក្ដីលមអ
រផូ្តុំែវិ លន ់ និងផូ្តុំែវិជាតិំ។ ប្របយ ទ្យាប្របឆ្នាំិ ងសេលំ  ការសេគងផ្តុំលប្របសេយ៉ាជន៍ជាពិិសេ   ថ្លែដលសេ  ើឲ្យយរដាឋ ភិិបាលរប ់សេយ ងពិ ក្ដីរលួយ។ 
សេលាក្ដីអ្ននក្ដី មនឹងរ ់សេ  សេ  ើការ និងចូលនិវិតិំន៍សេដាយភ្នាពិថ្លៃ ែ រសេ ក្ដីនូ ងរដន ឋមួយ ថ្លែដល ន  វិតិំភ្នាពិ បរ យ៉ាកា ប្រ  ិ ់
សាអ តំ និង នលទ្យាភ្នាពិអាចចិ ំណ្ដាយបាន។ សេដាយ នគំនិតំ  ៗ នី ិងអ្ននក្ដីដឹក្ដីនា ំ ថ្លែដលប្របក្ដីបសេដាយបទ្យាពិី ិសេសា ន៍ សេយ ង
នឹងអាចសេដា ប្រសាយបញិ្ញានានារប ់រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា បានជាមិនខាន។

ំ ំ

www.KevinFaulconer.com

P.O. Box 6871, San Diego, CA 92166-6871
ទូ្យារ ័ពិា៖ (619) 354-8230 | អ្ន  ថ្លែមល៖ info@kevinfaulconer.com | kevinfaulconer.com
Facebook: kevinfaulconer | Twitter: kevin_faulconer | Instagram: kevinfaulconer

Holly L. Baade | គណ៍បក្ដីសប្របជា ិបសេតំយយ
ភ្នាពិជាអ្ននក្ដីដឹក្ដីនា ំប្រ ប់ថ្លៃ ៃថ្លែ ក្ដី ដអ ៏ភឺិែប្រតំច ប្រតំចង់។

10C School Street, Fairfax, CA 94930
ទ្យារ ពិ៖ (415) 488-6218 | អ្នថ្លែមល៖ elect@holly2021.com | holly2021.com
Facebook: holly.baade | Twitter: hollybaade | Instagram: holly.baade
សេផ្តុំសង៖ mettacine.org
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http://www.facebook.com/holly.baade
http://www.twitter.com/@hollybaade
http://www.instagram.com/holly.baade
http://www.mettacine.org
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សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជនជំនួេអ្នកដកតថំណង បន្ត

លំំដាប់់លេលំខលេ ៀងនៃ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍គឺឺត្រូ វូបា កំ្តីណ៍ ់លេដាយកា ចាប់់លេ ះ  នៃចដ យ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍លេ លេលំ ទំព័ំ័ លេ  ត្រូ វូបា ផ្ដល់ីំលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង  ិងមិិ ទា ់ត្រូ វូបា ពិ័ ិ យ ត្រូ ប់់
ភាព័ត្រូ ឹមិត្រូ វូលេដាយទំ ភាន ក់្តីងា ផ្ដែ វកា ណាមិយួលេ លេ  យលេទំ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍  មិយួៗ ត្រូ វូបា ដាក់្តីលេ ន ជ  លេដាយ ះ័ត្រូគឺចិ  ី ិងត្រូ វូបា ប់ង់ត្រូបាក់្តីលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង។ លេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តី
 ំថ្លែណ៍ងថ្លែដលំមិិ បា ប់ញ្ជូូ  លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍ ក៏្តីអាច  លំក្តីខណ៍ៈត្រូគឺប់់ត្រូ  ់លេដ មិី ប់ងាា ញលេ លេលំ   ែឹក្តីលេ ន  បា ថ្លែដ ។

David Alexander Bramante | គណ៍បក្ដីសសាធារណ៍រដឋ
អ្ននក្ដីរ ់សេ ក្ដីងរដន ឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  ខំ្ញុំ ំប្របថ្លែហ្វូលជាចូលចិតិំសេលាក្ដីអ្ននក្ដី និងមន  សថ្លែដលសេលាក្ដីអ្ននក្ដីសាគ ល់។ ខំ្ញុំ ំបានរ ់សេ សេពិញ
មួយជ វិតំខ្ញុំិ ំ ំសេ ក្ដីង ឬសេ ជន ិតំៗរដឋ Los Angeles។ ខំ្ញុំ ំបានទ្យាទួ្យាលការចិញឹ្ចមសេមច  លថ្លែ ទាំពំិ អ្ននក្ដី ីយសេ ល វិ ន ក់្ដី ថ្លែដល
ចិញឹ្ចមបងប្របច  ខ្ញុំុ ំ ំ គឺបង Miles សេហ្វូ យនិងខំ្ញុំ ំ សេដាយសារជំនួយរបបអាហារពិ រដឋក្ដីងសេពិល ន ី យខំ្ញុំ ំសេ សេរៀនសេ សាលា
ចាប់សេ  South Western។ ខំ្ញុំ ំបានសេរៀន ូប្រតំតាំងពិំ  វិយក្ដី័   រមក្ដីអំ្នពិ អ្នតំន ័យថ្លៃនការខំ្ញុំប្របឹងសេ  ើការ សេហ្វូ យខំ្ញុំ ំចង់ផ្លាែ  ់បីូរ
សា នភ្នាពិហិ្វូរញ្ចវិតំា  រប  ់ខំ្ញុំ ំ ប្រ ប់កូ្ដីនៗរប ់ខំ្ញុំ ំ សេ សេពិលអ្ននាគតំ។ ខំ្ញុំ ំបាន ិក្ដីាសេ  UCLA ម នសេពិលចាំក្ដីសេចញសេ 
សេ  ើការវិនិិសេយ៉ាគអ្នចលនប្រទ្យាពិយ សេហ្វូ យសេប្រកាយមក្ដីបានកាែ យជាឈ្នះញក្ដីណ្ដាួី ិ លកំ្ដីពូិលសេ ប្រក្ដីមហ្វូុ ូ នមួយចំនួន ដូចជា
ប្រក្ដីមហ្វូុ ូ ន Marcus & Millichap និង Douglas Elliman។ ខំ្ញុំ ំជា ច  ់អាជ វិក្ដីមខីាន តំតូំចមួយថ្លៃនប្រក្ដីមហ្វូុ ូ នទ្យា ផ្តុំារ
អ្នចលនប្រទ្យាពិយ My Home Agent និងប្រក្ដីមអ្នចលនប្រទ្យាពិយរប ុ ់ខំ្ញុំ ំ The Bramante Group។ ឥ ូវិសេន  ខំ្ញុំ ំជាឪពិ ក្ដីថ្លែដល
 នកូ្ដីនប នាក់្ដី ថ្លែដលប្រតំវិបានចូ ិញឹ្ចមបច  បាច់ជាមួយគ ណ៍តំថ្លៃមែរប ់ជនជាតិំយូដា និងប្រគិ បរិ  ័ិទ្យា។ ខំ្ញុំ ំចង់សេ  ើជាអ្នភិិបាល
រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  សេប្រពា ខំ្ញុំ ំសេជឿថ្នាំ ប្របជាពិលរដឋសេ រដឋកាល ហ័្វូរញ៉ាើ ា  មនឹងទ្យាទួ្យាលអ្នើ  ថ្លែដលលបអ ំផ្តុំ តំ។ រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  គឺជាលំសេ 
ដាឋ នរប ់ឧទ្យាានជាតិំលំដាប់ទ្យា ប្របាបួំនសេ  Silicon Valley  ងាើ ត់ំ Hollywood ថ្លែដលលាតំ និឹងជាប់មហា ម ប្រទ្យា
បាា    ហិ្វូក្ដី ថ្លែដលថ្លែវិងជាងសេគ នើ ិង នអ្នើ ៗជាសេប្រច នសេទ្យាៀតំ។ ក្ដីងនាមជាអ្នភិន ិបាលរដឋ ខំ្ញុំ ំនឹងសេប្រប សេ រភ្នាពិសេ ី  ើជាមូលដាឋ នថ្លៃន
សេ លនសេយ៉ាបាយរប ់ខំ្ញុំ ំ សេហ្វូ យថ្លែ ងរក្ដីដើ ំបូនីានរប ់អ្ននក្ដីជំនាញសេ ទ្យា ក្ដីថ្លែនែងណ្ដាថ្លែដល នសេ ចក្ដី ីប្រតំវិការ។ សេនា ូ
 នន័យថ្នាំ សេ រភ្នាពិក្ដីី ងការសេ ន  ើជាអ្ននក្ដីសេ រនិីយម ឬអ្ននក្ដីអ្នភិិរក្ដីស សេ រភ្នាពិក្ដីី ងការសេ ន  ើជា LGBTQI  នសេ រភ្នាពិក្ដីី ងការន 
ចាំក់្ដីវ៉ាក្ដីា ់សាង ឬមំ ិនចាំក់្ដី  នសេ រភ្នាពិក្ដីី ងការពាក្ដី ន ់ ា  ់ ឬមិនពាក់្ដី ា  ់។ ខំ្ញុំ ំនឹងសេបា   អ តំ រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា ឲ្យយបានលអ
សេ ង។ ខ្ញុំ ំ ំចង់ឱយសេ លនសេយ៉ាបាយរប ់ខំ្ញុំ ំសេ  ើឲ្យយរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  នភ្នាពិប្របសេ  រសេ ងនាសេពិលបច  ចបីនសេន  សេហ្វូន  យកាន់ថ្លែតំ
អ្នសាច រយ ប្រ ប់ជំនាន់សេ សេពិលអ្ននាគតំ។ ខំ្ញុំ ំនឹងមិនដឹក្ដីនារដំ ឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា ថ្លែតំ ន ក់្ដីឯងសេទ្យា គឺខំ្ញុំ ំនឹងដឹក្ដីនារដំ ឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា ជាមួយ
អ្ននក្ដីទាំងអ្ន ំ ់ ន ។

26565 W Agoura Road, Suite 200, Calabasas, CA 91302
ទូ្យារ ័ពិា៖ (323) 484-4695 | អ្ន  ថ្លែមល៖ politics@davidbramante.com | davidbramante.com
Facebook: davidbramanteforgovernor | Twitter: davidbramante
Instagram: davidbramante

Heather Collins | គណ៍បក្ដីសថ្លៃបតំង
គណ៍ៈបក្ដីសថ្លៃបតំង។  ច  ់អាជ វិក្ដីមខីាន តំតូំចជាអ្នសេនិាប្របសេវិ ន៍

mailto:politics@davidbramante.com
http://www.davidbramante.com
http://www.facebook.com/davidbramanteforgovernor
http://www.twitter.com/@davidbramante
http://www.instagram.com/davidbramante
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លំំដាប់់លេលំខលេ ៀងនៃ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍គឺឺត្រូ វូបា កំ្តីណ៍ ់លេដាយកា ចាប់់លេ ះ  នៃចដ យ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍លេ លេលំ ទំព័ំ័ លេ  ត្រូ វូបា ផ្ដល់ីំលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង  ិងមិិ ទា ់ត្រូ វូបា ពិ័ ិ យ ត្រូ ប់់
ភាព័ត្រូ ឹមិត្រូ វូលេដាយទំ ភាន ក់្តីងា ផ្ដែ វកា ណាមិយួលេ លេ  យលេទំ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍  មិយួៗ ត្រូ វូបា ដាក់្តីលេ ន ជ  លេដាយ ះ័ត្រូគឺចិ  ី ិងត្រូ វូបា ប់ង់ត្រូបាក់្តីលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង។ លេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តី
 ំថ្លែណ៍ងថ្លែដលំមិិ បា ប់ញ្ជូូ  លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍ ក៏្តីអាច  លំក្តីខណ៍ៈត្រូគឺប់់ត្រូ  ់លេដ មិី ប់ងាា ញលេ លេលំ   ែឹក្តីលេ ន  បា ថ្លែដ ។

 

ូ ័ ា   

James G. Hanink |  ីនគណ៍បក្ដីសថ្លែដល នគ ណ៍ មីតិិំអាទិ្យាភ្នាពិ
សេប្រកាយសេពិលរ ់សេ ក្ដីងរដន ឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា អ្ន ់រយៈសេពិល 43 ឆ្នាំន  ខ្ញុំំ ំ ំសាគ ល់រដឋសេន យ៉ាា ងចា ់។ ក្ដីងនាមជាអ្នន នក្ដីអ្នប់រ ំន ក់្ដី ខំ្ញុំ ំ
តំ ូូមតិំ ប្រ ប់សាមគ គភ្នាពិ ផ្តុំលប្របសេយ៉ាជន៍រច នួ ិងសេ រភ្នាពិសា នា។ ខ្ញុំី ំ ំនឹងសេ  ើការ ប្រ ប់ មភ្នាពិសេ ក្ដីងលន ំសេ ដាឋ ន 
សាលាសេរៀន និងទ្យា ក្ដីថ្លែនែងការងារ។ ខំ្ញុំ ំ ប្រទ្យាដលំ ់ភ្នាពិជា ច  ់លំសេ ដាឋ ន  នប្របាក់្ដីឈ្នះល ប្រ បនួ ់ការរ ់សេ  និងការថ្លែ ទាំំ
ក្ដី  រ ថ្លែដល នតំថ្លៃមែ មរមយ។ សេយ ងប្រតំវិថ្លែតំប្រគបូ ់ប្រគង នធាន មជាតំី ិរប ់សេយ ងប្របក្ដីបសេដាយទំ្យានួលខ្ញុំ  ប្រតំវិ។ អាទ្យាូ ិភ្នាពិ
ចមីងរប ់ខំំ្ញុំ គឺសេ រពិសេ ចក្ដី ីថ្លៃ ែ រថ្លៃនជន  វិតំតាំិ ងថ្លៃ ំ ៃចាំប់កំ្ដីសេណ៍ តំ រហ្វូតូំដល់ថ្លៃ ៃសាែ ប់។  ូមចូលសេម លពួិក្ដីសេយ ងសេ សេល 
សេគហ្វូទំ្យាព័ិរ 

 ូ
solidarity-party.org។

443 W. Hillsdale St., Inglewood, CA 90302
ទូ្យារ ័ពិា៖ (310) 671-4412 | អ្ន  ថ្លែមល៖ jhanink70@gmail.com | CA.solidarity-party.org
Facebook: Dr.JamesG.HaninkforGovernorofCalifornia

 ីនរបូ តំបានដាក់្ដីជូនមក្ដីសេទ្យា

Jeff Hewitt | គណ៍បក្ដីសសេ រនិីយម
ខំ្ញុំ ំប្រ ឡាញ់រដឋសេន  ក្ដីងនាមជាអ្នន នក្ដីជំនាន់ទ្យា ប  ថ្លែដល នសេដ មកំ្ដីសេណ៍ តំសេ ក្ដីងរដន ឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  ខំ្ញុំ ំចិញឹ្ចមបច  បាច់ប្រគសាររប ួ ់ខំ្ញុំ ំ 
និងសេ  ើអាជ វិក្ដីមសេ ក្ដីី ងរដន ឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា សេន ។ ខំ្ញុំ ំអា ា  ់ម ខ្ញុំណ្ដា ់ ថ្លែដលរដឋរប ់សេយ ងកាន់ថ្លែតំយ៉ាា ប់យឺ នខាែ ងសេ ំ ងៗ សេហ្វូ  យ
សេ រប ់ខំ្ញុំ ំប្របថ្លែហ្វូលជាមិនអាចក្ដីសាងជ វិតំរប ិ ់ពួិក្ដីសេគសេ ទ្យា សេន ដូចខំ្ញុំ ំបានក្ដីសាងសេទ្យា។ ការសេក្ដី នសេ ងថ្លៃនតំថ្លៃម ែលំសេ ដាឋ ន 
ក្ដីងើ សេហ្វូដាឋ រចនា ម័ពនិ និងប្របព័ិនិអ្នប់រថ្លែដលខ្ញុំំ ូចខាតំ គឺជាការចាំប់សេផ្តុំ ិមថ្លៃនបញិ្ញាកាន់ថ្លែតំអាប្រក្ដីក់្ដីសេ ៗរប ់សេយ ង។ សេពិលខំ្ញុំ ំ
បានសេបា សេឆ្នាំន តំជាប់ជាអ្ននក្ដីប្រគប់ប្រគងសេខាន  ក្ដីងឆ្នាំ ន ន  ំ2018 ខំ្ញុំ ំចង់សេ  ើឲ្យយអ្ន ់ពិ  មតំភ្នាពិ សេដ  មីជ ួយឲ្យយសេ ដឋកិ្ដីចចក្ដីងតំន ំបន់
រក្ដីចសេប្រមី  នសេ ង ន ិងក្ដីសាងសេហ្វូដាឋ រចនា ម័ពនិ ថ្លែដលកំ្ដីពិ ងខូ្ញុំចខាតំសេនា សេ ងវិ ញ។ ខ្ញុំិ ំ ំមិនអាចប្រ ថ្លៃមសេឃ ញពិ បញិ្ញានានា 
ថ្លែដលកំ្ដីពិ ងរង់ចាំខំំ្ញុំ ំសេទ្យា។ ខំ្ញុំ ំបានប្របយ ទ្យាជាមិ ួយរដឋ សេដ មីថ្លែចក្ដីចាំយវ៉ា ក្ដីា ់សាងដលំ ់សេខាន  រប ់សេយ ង សេដាយសេ  ភ្នាពិ ជី ំនួ ឱយ
ការសាង ង់ផូ្តុំែវិ។ ខំ្ញុំ ំបានដឹក្ដីនាការប្រសាវិប្រជាវិ សេដំ  មីជ ួយរក្ដីា  ហ្វូគមន៍រប ់ខំ្ញុំ ំឱយ  ន  វិតិំភ្នាពិជ ំនួ ឱយការសាង ង់
លំសេ ដាឋ ន។ ខំ្ញុំ ំបានថ្លែចក្ដីសេ ីៀងដល់ប្រគសារ ថ្លែដល ួ ី នការងារសេ  ើ ជំនួ ឱយការសេដា ប្រសាយវិបតំិ ិិ ីនផ្តុំា  ថ្លែមីង។ ខំ្ញុំ ំ ន
សេ ទ្យានភ្នាពិចំសេពា ការងារ ថ្លែដលខំ្ញុំ ំ និង ហ្វូការរប ី ់ខំ្ញុំ ំបានសេ  ើ សេទាំ ប  នជាបញ្ចតំា ិីដ៏គួរឱយភ័ិយខាែ ច និងសេ  ើតាំមទំ្យាសេន ងចិតិំ
ពិ អ្នភិិបាលរដឋក៏្ដីសេដាយ។ ខំ្ញុំ ំ ូមផិ្តុំល់ជូននូវិការរមបញ្ចួ ូល ច ន ជាពិិសេ  ថ្លៃនបទ្យាពិិសេសា ន៍ថ្លៃនការសេប្រជ  សេរ  ភ្នាពិឆ្នាំី ែ តំថ្លៃវិក្ដីងន 
អាជ វិក្ដីមខីាន តំតូំច និងភ្នាពិអ្នង់អាចថ្លែដលក្ដីប្រមសេឃ ញសេ ក្ដីងអ្នន នក្ដីនសេយ៉ាបាយ។ ក្ដីងនាមជាអ្នភិន ិបាលរដឋបនាា ប់រប ់សេលាក្ដីអ្ននក្ដី 
ខំ្ញុំ ំនឹងសេដា ប្រសាយវិបតំិ ិិទឹ្យាក្ដីរប ់សេយ ងជាម ន សេដាយកំ្ដីណ៍ត់ំ វិកា ប្រ បិ ់ការដឹក្ដីជញូ្ចន នជ ិងការពិប្រង ក្ដីទំ្យានប់។ ខំ្ញុំ ំក៏្ដីបាន
តាំមដានអំ្នពិ ក្ដីងើ ផ្តុំា  ថ្លែមីង ការអ្នប់រ នំ ិងបំណ៍ លសេសា ននិវិតិំន៍រប ់សេយ ងកំ្ដីពិ ង ិតំសេ ក្ដី ងសេ លសេ រប  ន ់ខំ្ញុំ ំផ្តុំងថ្លែដរ។ 
ក្ដីងនាមជាអ្នន នក្ដីសេ រនិីយម ថ្លែដល នសេ ទ្យានភ្នាពិ ខំំ្ញុំអាចសេ  ើការជាមួយអ្ននក្ដីថ្លែដលជំទាំ ់នឹងសេយ ង សេដ មី សេប្រមចការងារឱយ 
បាន។ www.hewitt4ca.com

ទ្យារ ពិ៖ (951) 588-5585 | អ្នថ្លែមល៖ info@hewitt4ca.com | hewitt4ca.com
Facebook: @hewitt4ca | Twitter: @hewitt4ca | Instagram: hewittforca
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16 | សេ ចកី្ដី ថ្លែ ែងការណ៍៍រប ់សេបក្ដីខជនជំនួ អ្ននក្ដីដក្ដីតំំថ្លែណ៍ង

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជនជំនួេអ្នកដកតថំណង បន្ត

លំំដាប់់លេលំខលេ ៀងនៃ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍គឺឺត្រូ វូបា កំ្តីណ៍ ់លេដាយកា ចាប់់លេ ះ  នៃចដ យ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍លេ លេលំ ទំព័ំ័ លេ  ត្រូ វូបា ផ្ដល់ីំលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង  ិងមិិ ទា ់ត្រូ វូបា ពិ័ ិ យ ត្រូ ប់់
ភាព័ត្រូ ឹមិត្រូ វូលេដាយទំ ភាន ក់្តីងា ផ្ដែ វកា ណាមិយួលេ លេ  យលេទំ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍  មិយួៗ ត្រូ វូបា ដាក់្តីលេ ន ជ  លេដាយ ះ័ត្រូគឺចិ  ី ិងត្រូ វូបា ប់ង់ត្រូបាក់្តីលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង។ លេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តី
 ំថ្លែណ៍ងថ្លែដលំមិិ បា ប់ញ្ជូូ  លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍ ក៏្តីអាច  លំក្តីខណ៍ៈត្រូគឺប់់ត្រូ  ់លេដ មិី ប់ងាា ញលេ លេលំ   ែឹក្តីលេ ន  បា ថ្លែដ ។

David Hillberg | គណ៍បក្ដីសសាធារណ៍រដឋ
ខំ្ញុំ ំនឹងអ្នន វិតិំចាប់ សេល ក្ដីក្ដីមព ់ និង ប្រទ្យារដំ ឋ មនី ញ្ចរប ា ់រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  និងរប ់ ហ្វូរដឋអាសេមរក្ដី។ ខ្ញុំិ ំ ំនឹងអ្នន វិតិំដូច ន
ចំសេពា អ្ន ់សេលាក្ដី ថ្លែដលអ្ននក្ដីសេប្រជ  សេរ ឱយមក្ដីបសេប្រមី  ការសេ ក្ដីងការ ន យ៉ាលិ ័យ បដិ រណ៍ដាឋ ន និងសេ លនសេយ៉ាបាយប្រពំិថ្លែដន
សេប ក្ដីចំហ្វូ ថ្លែដលបំពានចាប់ ឬចំណ៍ ចសេផ្តុំសងៗសេទ្យាៀតំថ្លៃនអ្នតំ តំកាលរប សេយ់  ង ថ្លែដលបំពានរដឋ មនី ញ្ចរប ា ់សេយ ង។ ប្រតំវិថ្លែតំូ
ថ្លែក្ដីតំប្រមវិ។ តាំមពិូ ិតំ សេយ ងប្រតំវិនូ ិយ៉ាយតាំងពិំ  យូរមក្ដីសេហ្វូ យអំ្នពិ អ្ន ់សេលាក្ដី ថ្លែដលកាន់អំ្នណ្ដាច។ ពួិក្ដីសេគបានសេដ រខ្ញុំ  ផូ្តុំែវិតាំងពិំ  
យូរណ្ដា ់មក្ដីសេហ្វូ យ។ សេហ្វូ យសេយ ងបានចំណ្ដាយសេពិលអ្ន ់ជាសេប្រច នថ្លៃប្រក្ដី ប្រ ប់រយៈសេពិលយ៉ាា ងយូរ។ សេយ ងថ្លែ អក្ដី អន់ចំសេពា 
ការសេន សេហ្វូ យ។

P.O. Box 9977, Fountain Valley, CA 92728
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សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជនជំនួេអ្នកដកតថំណង បន្ត

លំំដាប់់លេលំខលេ ៀងនៃ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍គឺឺត្រូ វូបា កំ្តីណ៍ ់លេដាយកា ចាប់់លេ ះ  នៃចដ យ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍លេ លេលំ ទំព័ំ័ លេ  ត្រូ វូបា ផ្ដល់ីំលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង  ិងមិិ ទា ់ត្រូ វូបា ពិ័ ិ យ ត្រូ ប់់
ភាព័ត្រូ ឹមិត្រូ វូលេដាយទំ ភាន ក់្តីងា ផ្ដែ វកា ណាមិយួលេ លេ  យលេទំ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍  មិយួៗ ត្រូ វូបា ដាក់្តីលេ ន ជ  លេដាយ ះ័ត្រូគឺចិ  ី ិងត្រូ វូបា ប់ង់ត្រូបាក់្តីលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង។ លេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តី
 ំថ្លែណ៍ងថ្លែដលំមិិ បា ប់ញ្ជូូ  លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍ ក៏្តីអាច  លំក្តីខណ៍ៈត្រូគឺប់់ត្រូ  ់លេដ មិី ប់ងាា ញលេ លេលំ   ែឹក្តីលេ ន  បា ថ្លែដ ។

ន ំ

ន ំ

Larry A. Elder | គណ៍បក្ដីសសាធារណ៍រដឋ
សេតំ  នអ្នើ កំ្ដីពិ ងសេក្ដី តំសេ ងច ំសេពា រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា រប ់សេយ ង? ចំសេពា សេលាក្ដីឪពិ ក្ដីរប ់ខំ្ញុំ  ំថ្លែដលបសេប្រម ការខាងក្ដីង ា រនក្ដីី ង ង្រ្គាងាន គ ម
សេលាក្ដីសេល ក្ដីទ្យា ពិ រ (WWII) ថ្លែដលសេរៀនបានប្រតឹំមថ្នាំន ក់្ដីទ្យា  8 រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  គឺពិិតំជារដឋ  ថ្លែមន។  ត់ំបានមក្ដីដល់បនាា ប់ពិ 
 ង្រ្គាងាគ ម សេហ្វូ យសេ  ើការជាអ្ននក្ដី ំអាតំសេពិញសេ ា ងសេ ពិ ក្ដីថ្លែនែង។ សេ ដឋកិ្ដីចចដ៏ ន  ខ្ញុំភ្នាពិលរប អ ់រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា បានសេ  ើឲ្យយ ត់ំ
អាចទិ្យាញផ្តុំា បាន សេហ្វូ យជាមួយ ីយរប ់ខំ្ញុំ ជំាសេមផ្តុំា  ន ក់្ដី ចិញឹ្ចមក្ដីច ូនប្រប បុ  នាក់្ដីជាមួយ ន ។ ឥ ូវិសេន  ផ្តុំា សេនា  នតំថ្លៃមែ 
$600,000 ថ្លែដលជា  បិនអាប្រក្ដីក់្ដីមួយ ប្រ ប់ប្រគសារវិួ យសេក្ដី័ ង ថ្លែដលក្ដីី ំពិ ងជួបការពិិបាក្ដីជាមួយនឹងតំថ្លៃមែថ្លៃនការរ ់សេ 
បច ចបីនសេន  នន ិងខំ្ញុំប្របឹង សេដ មីសេ   ើដំសេណ៍ រតាំមផូ្តុំែវិសេឆ្នាំព  សេ ខាងសេល រប ់ឪពិ ក្ដីខំ្ញុំ ។ំ ការបញ្ចឈប់ ង្រ្គាងាគ មរប ់រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា
សេ សេល វិណ៍ៈក្ដីណ្ដាៈ ី ល ទាំមទាំរឲ្យយ នការកាត់ំបនយបទ្យាបញ្ញា ជ  ថ្លែដលសេ  ើឲ្យយតំថ្លៃមែលំសេ ដាឋ នសេ ងខា ែ ង សេហ្វូំ  យបញូ្ចនការងារជ
សេ ឲ្យយរដឋសេផ្តុំសងសេទ្យាៀតំ។ សាលាសេរៀនសាធារណ៍ៈសេ  Los Angeles បានផី្តុំល់អំ្នណ្ដាចដល់ខំ្ញុំ ឲំ្យយអាចចូលសេរៀនសេ ក្ដីងសាក្ដីលន 
វិទ្យាាលិ ័យលំដាប់កំ្ដីពូិលមួយ រចបនាួ ា ប់មក្ដីសេ សាលាចាប់។  ពិើថ្លៃ ៃសេន   ន ិ សតិំចតួំចបំផ្តុំ តំក្ដីងចន ំសេណ្ដាម ិ សសេរៀន
សេ អ្នតំ តំវិទ្យាាលិ ័យក្ដីងប្រក្ដី ន ងរប ុ ់ខំ្ញុំ  ំថ្លែដលពូិថ្លែក្ដីខាងគណិ៍តំវិទ្យាា។ ក្ដីិ ងនាមជាអ្នភិន ិបាលរដឋ ខំ្ញុំ នឹំងពិប្រង ក្ដីសាលាសេរៀនសាធារណ៍ៈ
ឯក្ដីរាជយ សេហ្វូ យប្របយ ទ្យា សេដិ  មីការសេប្រជ   សេរ សាលាសេរៀន បសេងី  តំការប្របក្ដីើ ួតំប្របថ្លែជងក្ដីងការផ្តុំន ល់ីឧតិំមភ្នាពិសេ ក្ដីងការអ្នបន ់រក្ដីប្រមំ ិតំ 
K–12។ សេរឿងទាំងអ្ន ំ ់  ទ្យាថ្លែតំអាច សេប្រមចបានិ ! សេហ្វូតំ ដូចសេមីចបានជារដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  ន វិកាយ៉ាិ ា ងសេប្រច ន និងការដំសេ ងពិន ិ
ខ្ញុំ  . . .  បា ថ្លែនិសេ ថ្លែតំ នបញិ្ញា ីនផ្តុំា  ថ្លែមីង ថ្លែដលរាយភ្នាយខាែ ងកាំ ែ ដថ្លែដល? ខំ្ញុំ  ូំម ចាំច ថ្នាំ នឹងសេ  សេរដំីសេណ៍ រការសេរៀបចំ
 វិកាសេ ិ ងវិ ញ បដិ ិសេ  ការដំសេ ងពិន  ិ ៗសេលី  សេប្របងឥនិនៈ និងសេ  ើការជាមួយអ្នងការខាងជគ ំសេនឿ និងមិនរក្ដីប្របាក់្ដីចំសេណ៍ញ សេដ មី 
សេល ក្ដីបងបូនប្របអ  ប្រ ុ  រប ់សេយ ង ថ្លែដល ីនផ្តុំា  ថ្លែមីងសេ ង។ ខ្ញុំ ំ ក៏ំ្ដីនឹង ប្រទ្យាក្ដីំ ំថ្លែណ៍ទ្យាប្រមង់យ តិិំ ម៌ប្រពិហ្វូទ្យាណ៍ី ិ ពិិតំប្របាក្ដីដ ក្ដីងន 
សេពិលថ្លែដលប្របឆ្នាំងនំ ឹង ីនការធានាចំសេពា ជនសេល  ដថ្លែដលៗ នី ិង ប្រទ្យាបំ ា ូល   និងរដឋអ្នជំា សេ ក្ដីងការប្របយន  ទ្យា សេដិ  មីបញ្ច បច ់
រលក្ដីបទ្យាឧប្រកិ្ដីដឋថ្លៃនរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា ។ ខំ្ញុំ មិំនថ្លែមនជាអ្ននក្ដីនសេយ៉ាបាយ ថ្លែដលសេប្រ ក្ដីឃ្លាែ នអំ្នណ្ដាចខ្ញុំពង់ខ្ញុំព ់ជាងសេគសេទ្យា។ ខំ្ញុំ ទំ្យាទូ្យាច ំ ឲ្យយ
សេលាក្ដីអ្ននក្ដីសេបា សេឆ្នាំន តំឲ្យយរបខ្ញុំូ ំ ។ំ ខំ្ញុំ ជំាអ្ននក្ដី  ទិ្យាដិឋនិយម។ ចូរសេយ ងសេ  ើឲ្យយរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  ឲ្យយសេ ជារដឋ  មីងសេទ្យាៀតំ!

ព ់

ElectElder.com

Joel Ventresca | គណ៍បក្ដីសប្របជា ិបសេតំយយ
មិនពិ ក្ដីរលួយ-ឯក្ដីរាជយ-Berniecrat-ប្របជា ិបសេតំយយ។ អ្ននក្ដីដឹក្ដីនា ំ ថ្លែដល នការផ្លាី ែ  ់ប
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កំ្ដីពិ ងថ្លែតំជិតំមក្ដីដល់សេហ្វូ យ។  ក្ដីងរយៈសេពិលជាង ន  ឆ្នាំន  ក្ដីំ ងនាមជានាន មំ ខ្ញុំប្របយ ទ្យាសេដាយ និ ិភី្នាពិរប ់ប្រក្ដីងុ 
San Francisco  ខំ្ញុំ បំានប្របយ ទ្យាសេដាយឥតំភិិ ័យខាែ ចនឹងក្ដីាល ា    នពិ ក្ដីរលួយសេ ក្ដីងរដន ឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  និង ហ្វូរដឋអាសេមរកិ្ដី 
ថ្លែដល ប្របមូលបាន នូវិប្រទ្យាពិយ មីតិិំ និងអំ្នណ្ដាចដ៏សេប្រច ន និឹក្ដី និាប់ពំិ ធាែ ប់ នពិ ម នមក្ដី ពួិក្ដីសេគបានលួចបនំែថ្លែក្ដីថ្លែប្រប ប្របព័ិនិ
នសេយ៉ាបាយ និងសេ ដឋកិ្ដីចច សេដ មីសេ   ើឲ្យយអ្ននក្ដី នខាែ ងសេហ្វូំ  យ កាន់ថ្លែតំ នខាែ ងថ្លែ មសេទ្យាៀតំ នំ ិង បងឲ្យយើ   នការកាត់ំសេទាំ ថ្លែផ្តុំក្ដីន
ប្រពិហ្វូទ្យាណ៍ី ិ កាន់ថ្លែតំរក្ដី ី ំសេ ង។  34 ឆ្នាំន ថ្លៃនការបសេប្រមំ  សេ វ៉ាសាធារណ៍ៈ ថ្លែដលទ្យាទួ្យាលបានពានរងាើ ន់ពិិសេ  ៖ ជាអ្ននក្ដីប្រគប់ប្រគង 
អ្ននក្ដីវិភ្នាគ និ ិងអ្ននក្ដីជំនាញខាងហានិភ័ិយ និិ  ខ្ញុំ ក្ដីសាងទ្យា ប្រក្ដីង ថ្លែដលឈានមុ  ខ្ញុំសេគខាងឧ ាហ្វូក្ដីម នី ិងសេខាន  ថ្លៃន
អាកា យ៉ានដាឋ នអ្ននិរជាតិំរប ់ប្រក្ដីង ុ San Francisco ឲ្យយកាែ យសេ ជាអំ្នណ្ដាចសេ ដឋកិ្ដីចចមួយ ថ្លែដលបសេង តំកាើ រងារបាន និង
ចំណូ៍លពាណិ៍ជជក្ដីមចំីនួន ថ្លែដ លបសេង ើតំការងារបាន 300,000 ការងារ $62.5 ពាន់លានជាសេរៀងរាល់ឆ្នាំន  ំ(ឆ្នាំ 1987-
2018) ជាជំនួយការប្របធានប្រក្ដី ួង និងអ្ននក្ដីជំនាញខាងមន  សចាំ ់ ប្រពិមទាំងជាគណ៍ៈក្ដីមំ ការខាងមនី   សចាំ ់រប ់
ប្រក្ដីង នុ ិងសេខាន  ថ្លៃនប្រក្ដីងុ San Francisco ផ្តុំងថ្លែដរ (ឆ្នាំ 1981-1984)។ ម ខ្ញុំតំំថ្លែណ៍ងម នៗក្ដីងនាមជាអ្នន នក្ដីដឹក្ដីនាថ្លែដល នំ
ឥទិ្យាពិល៖ិ  អ្ននក្ដីឈ្នះ សេឆ្នាំន ន តំលំដាប់ទ្យា ពិ រក្ដីងគណ៍បក្ដីសប្របជា ន ិបសេតំយយ ប្រ ប់តំំថ្លែណ៍ងអ្នភិិបាលប្រក្ដីង ុ San Francisco សេ ឆ្នាំន  ំ
2019។  ងការបរន សិា នរប ់ប្រក្ដីង នុ ិង សេខាន  ថ្លៃន San Francisco។ ប្របធាន ម័ពនភ្នាពិ  ប្រ ប់  ងាើ ត់ំ  
San Francisco។   ជិក្ដីប្រក្ដីមប្របុ ឹក្ដីាប្របតិំបតិិំ  ហ្វូជ ពិនិសេយ៉ាជិក្ដីផិ្តុំល់សេ វ៉ាអ្ននិរជាតិំ (SEIU)។ អ្ននក្ដីសេរៀបចំ ហ្វូគមន៍
សេជាគជ័យ ថ្លែដលទ្យាទួ្យាលបានការទ្យាទួ្យាលសាគ ល់ទូ្យាទាំងប្របសេទ្យា ។ ំ ការអ្នប់រ៖ ំ សាលា អ្នប់រសេលំ  ការលូតំលា ់ថ្លែផ្តុំក្ដីបន  គគលិក្ដី
លក្ដីខណ៍ៈ អ្នន បណិិ៍តំថ្លែផ្តុំក្ដីរដន ឋបាលសាធារណ៍ៈ សាក្ដីលវិទ្យាាលិ ័យប្រក្ដីង ុ San Francisco។ លក្ដីខណ៍ៈប្របព័ិនិផ្តុំសពិើផ្តុំាយ៖ “វិរៈី
ប រ ”; “កាែ ហាន”; “តឹំងរង ”; “ នសេ លការណ៍៍”; “សេសីា ប្រតំង់”; “មិនសេច ពិ ក្ដីរលួយ”; “សេ រនិីយម”; “រក្ដីចសេប្រមី  ន”; 
“អ្ននក្ដី ងគមនិយម”; “សេច យល់ចិតិំសេគ”; “ នចំសេណ៍ ដឹង”។ ប្រគសារ៖ួ  កូ្ដីនប្រប រប ុ ់ប្រគបសេប្រងៀនវិូ ទ្យាាសាប្រ ិ ជនជាតំិ ិ
អាសេមរក្ដីសេដិ  មកំ្ដីសេណ៍ តំអ្ន  តាំល  សេរៀបការជាមួយជនអ្នសេនិាប្របសេវិ ន៍អាសេមរកិាងសេដំ  មកំ្ដីសេណ៍ តំអា   ។ ជាប់សាច់ញ៉ាតិំនឹង
អ្ននក្ដីច  ហ្វូតំសេលខាសេល  សេ ចក្ដី បិ្របកា ឯក្ដីរាជយ និងរដឋ មនី ញ្ច។ ា សេវិទិ្យាកា៖ អ្នន ម័តំចាប់សេ  ើឱយ នការថ្លែ ទាំ ំ ខ្ញុំភ្នាពិ និង
ការអ្នប់រ ថ្លែដល នគំ  ណ៍ភ្នាពិខ្ញុំព ់ជាសាក្ដីល។ ដំសេ ងប្របាក្ដី ់ឈ្នះលអ្នបីបរ ។ បប្រញ្ញានួ ច  វិ មភ្នាពិសេ ដិ ឋកិ្ដីចច ថ្លែដល
កំ្ដីពិ ងសេក្ដី នសេ ង។ បញ្ច បច ់ការ ីនផ្តុំា  ថ្លែមីង និងភ្នាពិប្រក្ដី ប្រក្ដី។ ការផ្លាែ  ់បិូរសេ ជាថ្លែលង នការបំភ្នាយកាបូន។ សេ  ើឱយ
លទិ្យាប្របជា ិ ិបសេតំយយ រមបញ្ចួ ូលសេ ច ងវិ ញ ដក្ដីអ្និ ំណ្ដាចសេចញពិ ប្រក្ដីមមនុ   ស 1% ថ្លែដល នអំ្នណ្ដាចសេ ដឋកិ្ដីចចខាែ ងជាងសេគ។ំ  
ផិ្តុំល់អំ្នណ្ដាចដល់ចលនាមហាជនអ្នហិ្វូងា។ បសេង ើតំរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  ថ្លែដល នយ តិិំ ម៌ អាចរ ់សេ បាន និងរក្ដីចី ំសេរន ប្រ បី ់
ទាំងអ្ន ំ ់ ន ។ ក្ដីងនាមជាអ្នន នក្ដីប្របជា ិបសេតំយយ ថ្លែដលនាឲ្យយ នការផ្លាំ ែ  ់បីូរ ប្រ ប់ប្របសេយ៉ាជន៍សាធារណ៍ៈ 99% ដ៏លីលាញ 
 ន ក់្ដី ថ្លែដលទ្យាទួ្យាលបានការសេបា សេឆ្នាំន តំ 111,000  ំសេ ងសេ ក្ដីងការសេបា សេឆ្នាំន ន តំសេ ប្រក្ដីង ុ San Francisco ខំ្ញុំ នឹំង ប្រគប់ប្រគង
ក្ដីងនាមជាអ្នភិន ិបាលរដឋ ថ្លែដល នប្រប ិទ្យាភ្នាពិបិ ំផ្តុំ តំរប ់អាសេមរក្ដីក្ដីិ ងការសេ ន  ើឱយ នភ្នាពិសេជឿនសេលឿនសេ ម ខ្ញុំ។
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18 | សេ ចកី្ដី ថ្លែ ែងការណ៍៍រប ់សេបក្ដីខជនជំនួ អ្ននក្ដីដក្ដីតំំថ្លែណ៍ង

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជនជំនួេអ្នកដកតថំណង បន្ត

លំំដាប់់លេលំខលេ ៀងនៃ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍គឺឺត្រូ វូបា កំ្តីណ៍ ់លេដាយកា ចាប់់លេ ះ  នៃចដ យ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍លេ លេលំ ទំព័ំ័ លេ  ត្រូ វូបា ផ្ដល់ីំលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង  ិងមិិ ទា ់ត្រូ វូបា ពិ័ ិ យ ត្រូ ប់់
ភាព័ត្រូ ឹមិត្រូ វូលេដាយទំ ភាន ក់្តីងា ផ្ដែ វកា ណាមិយួលេ លេ  យលេទំ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍  មិយួៗ ត្រូ វូបា ដាក់្តីលេ ន ជ  លេដាយ ះ័ត្រូគឺចិ  ី ិងត្រូ វូបា ប់ង់ត្រូបាក់្តីលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង។ លេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តី
 ំថ្លែណ៍ងថ្លែដលំមិិ បា ប់ញ្ជូូ  លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍ ក៏្តីអាច  លំក្តីខណ៍ៈត្រូគឺប់់ត្រូ  ់លេដ មិី ប់ងាា ញលេ លេលំ   ែឹក្តីលេ ន  បា ថ្លែដ ។

Jeremiah “Jeremy” Marciniak |  ីនគណ៍បក្ដីសអាទិ្យាភ្នាពិ
ថ្លែ ងរក្ដីសេ សេលើ   YouTube

Facebook: people/Jeremiah-Marciniak/100070443693256

Jacqueline McGowan | គណ៍បក្ដីសប្របជា ិបសេតំយយ
ក្ដីន ងនាមជាជនជាតិំសេដ មសេ រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  និងជាអ្នតំ តំអ្ននក្ដីសេ  ើការសេ  Wall Street រយៈសេពិល 18 ឆ្នាំន  ជាមំ ួយនឹង
បទ្យាពិិសេសា ន៍ 7 ឆ្នាំន កំ្ដីងនាមជាអ្នន នក្ដីប្របឹក្ដីាថ្លែផ្តុំក្ដីក្ដីញ្ញាន ា  ខំ្ញុំ ំសាគ ល់ចា ់ពិ រសេបៀបថ្លែដលនសេយ៉ាបាយតាំម មតីាំបានរារំាងការ
សេចញលក់្ដីក្ដីញ្ញាា ប្រ បចាប់សេ សេល ទ្យា ផ្តុំារ។ សេ ចក្ដី ីប្រតំវិការការងារ នូ ិងប្របាក់្ដីចំណូ៍លពិនិពិ អាជ វិក្ដីមខីាន តំតូំចកំ្ដីពិ ងថ្លែតំបាត់ំ
បង់សេ ៗ សេហ្វូ យសេពិលសេវិលា ថ្លែដលប្រតំវិសេ ូ  ើ ក្ដីមភ្នាពិ គី ឺឥ ូវិសេន ។ សេយ ងអាចសេ  ើបាន សេហ្វូ យខំ្ញុំ ំនឹងជួយ ប្រមប ប្រមលឲ្យយួ
 នទ្យា ផ្តុំារក្ដីញ្ញាា សេដាយសេ  ភ្នាពិ ជាមី ួយអ្នតំប្របសេយ៉ាជន ៍សេ ដឋកិ្ដីចចថ្លែដលទូ្យាទាំត់ំរច ប្រ បួ ់ប្របជាជនទាំងអ្ន ំ ់សេ ក្ដីងរដន ឋកាល 
ហូ្វូញ៉ាើ ា  សេដាយទាំមទាំរយក្ដីតួំនាទ្យា ដ៏ប្រតឹំមប្រតំវិរប ូ ់សេយ ងក្ដីងនាមជាមជឈមណ៍ន ិ លថ្លៃនឧ ាហ្វូក្ដីមខីាន តំសាក្ដីលសេន នាសេពិល
អ្ននាគតំ ។ សេ ទ្យា បំផ្តុំ តំ សេពិលប្រក្ដីង ុ Sacramento បានចាំប់សេផ្តុំ ិមបសេង ើតំបញ្ចតំា ិិអំ្នពិ ក្ដីញ្ញាា សេ ឆ្នាំន  ំ2014 ខំ្ញុំ ំបានចាំប់សេផ្តុំ ិម
តាំមដានសេ លនសេយ៉ាបាយ និងបសេង ើតំទំ្យានាក់្ដីទំ្យានងសេ តាំមប្រក្ដីងនានាចុ ំនួន 482 និងប្របសេទ្យា នានាចំនួន 58 សេដាយដឹក្ដីនាំ
សេវិទិ្យាកាសេ លនសេយ៉ាបាយតាំមអ្ន  ន ឺណិ៍តំ។ ខំ្ញុំ ំយល់ពិ បញិ្ញាប្របឈ្នះមជាសេប្រច នថ្លៃនរដាឋ ភិិបាលមូលដាឋ នរប ់សេយ ង សេហ្វូ យបាន
ជ ឥទិ្យាពិលដលិ ់ការផ្លាែ  ់បិូរសេ រដឋធាន  សេទាំ ប ជា នភ្នាពិមិនប្រ ប ន យូរមក្ដីសេហ្វូ យក៏្ដីសេដាយ។ ទ្យានឹាមនឹងសេន  ការបសេង តំើ
បញ្ចតំា ិិសេប្រច នសេពិក្ដី និងការយក្ដីពិនិដ៏សេប្រច នហ្វូ សេហ្វូតំួ   បណី្ដាលឱយ នបរយ៉ាកា អាជិ  វិក្ដីមមិីនអំ្នសេណ្ដាយផ្តុំល ថ្លែដលនាឱយំ
 នការប្រគប់ប្រគងទ្យា ផ្តុំារសេដាយអ្ននក្ដីឈ្នះ ពិន  រសេ ប នាក់្ដី ថ្លែដលភ្នាគសេប្រច នជាក្ដីម ិីទិ្យារប ិ ់ប្រក្ដីមហ្វូុ ូ នបរសេទ្យា ។ ខំ្ញុំ ំមិនអាចឈ្នះរ
សេម ល ខ្ញុំណ៍ៈថ្លែដល ច  ់អាជ វិក្ដីមខីាន តំតូំចថ្លែដលជាមិតិំរមការងាររប ួ ់ខំ្ញុំ ំ (និងអ្ននក្ដីជិតំខាងរប ់អ្ននក្ដី) រងទ្យា ក្ដីខ រហ្វូតូំដល់ថ្នាំន ក់្ដី
នាឱយ នការសេ ំ  ើអ្នតិំឃ្លាតំ ខ្ញុំណ៍ៈថ្លែដល នការក្ដីីត់ំពាក្ដីយ នា និង នការលូតំលា ់ខាងទ្យា ផ្តុំារខ្ញុំ  ចាប់សេនា សេទ្យា ។ 
 នរសេបៀបជាសេប្រច នថ្លែដលរដឋកាល ហូ្វូយ៉ាើ ា អាចសេ  ើឱយប្របសេ  រជាងសេន  សេហ្វូ យសេន ជាមូលសេហ្វូតំ ថ្លែដលឥ ូវិសេន  ជាសេពិល ថ្លែដល
ប្រតំវិ នអ្នូ នក្ដីដឹក្ដីនា ំ សេហ្វូី  យ។ សេយ ង មនឹងទ្យាទួ្យាលបានឧ ាហ្វូក្ដីមក្ដីញ្ញាី ា ដ៏រង   លំ ូតំលា ់ និង នបទ្យាបញ្ចតំា ិិប្រតឹំមប្រតំវិ ូ
ឈ្នះរសេដាយសេ ទ្យានភ្នាពិសេ ថ្លែក្ដីីរអ្ននក្ដីថ្លៃចប្របឌ្ឍន ិតំ និង ហ្វូប្រគិនរប ់សេយ ង ថ្លែដលពិិភិពិសេលាក្ដីកំ្ដីពិ ង មឹែងសេម ល។ សេយ ងអាចនា
រដឋកាល ហូ្វូយ៉ាើ ា មក្ដីសេដ រសេល ផ្តុំែវិប្រតឹំមប្រតំវិសេ ូ ងវិ ញ ។ ិ សេបា សេឆ្នាំន តំឲ្យយ Jacqueline McGowan សេហ្វូ យអាចចូលសេម លបានសេល 
សេគហ្វូទំ្យាព័ិរ 
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952 School St., Suite 364, Napa, CA 94559
ទូ្យារ ័ពិា (925) 758-3335 | អ្ន  ថ្លែមល៖ vote@Jackie4Gov.org | Jackie4Gov.org
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លំំដាប់់លេលំខលេ ៀងនៃ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍គឺឺត្រូ វូបា កំ្តីណ៍ ់លេដាយកា ចាប់់លេ ះ  នៃចដ យ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍លេ លេលំ ទំព័ំ័ លេ  ត្រូ វូបា ផ្ដល់ីំលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង  ិងមិិ ទា ់ត្រូ វូបា ពិ័ ិ យ ត្រូ ប់់
ភាព័ត្រូ ឹមិត្រូ វូលេដាយទំ ភាន ក់្តីងា ផ្ដែ វកា ណាមិយួលេ លេ  យលេទំ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍  មិយួៗ ត្រូ វូបា ដាក់្តីលេ ន ជ  លេដាយ ះ័ត្រូគឺចិ  ី ិងត្រូ វូបា ប់ង់ត្រូបាក់្តីលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង។ លេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តី
 ំថ្លែណ៍ងថ្លែដលំមិិ បា ប់ញ្ជូូ  លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍ ក៏្តីអាច  លំក្តីខណ៍ៈត្រូគឺប់់ត្រូ  ់លេដ មិី ប់ងាា ញលេ លេលំ   ែឹក្តីលេ ន  បា ថ្លែដ ។

Daniel Mercuri | គណ៍បក្ដីសសាធារណ៍រដឋ
ក្ដីងនាមជាឪពិន  ក្ដីមួយរប ថ្លែដលយក្ដីប្រពិ សេយ ូ ូូជាប្រគឹ រប ់ខំ្ញុំ ំ។ ក្ដីងនាមជាអ្នតំន  តំយ ទ្យាជន ខ្ញុំិ ំ ំសេ ថ្លែតំរក្ដីាពាក្ដីយ ចាំច
រប ់ខំ្ញុំ ំ។ ក្ដីងនាមជា ន ច  ់អាជ វិក្ដីម ខ្ញុំី ំ ំសេជឿថ្នាំ សេយ ងជា ហ្វូគមន៍ មិនថ្លែមនជាអ្ននក្ដីខំ្ញុំរក្ដីប្របាក់្ដីចំសេណ៍ញសេទ្យា។ ក្ដីងនាមខ្ញុំន ំ ំជា
អ្ននក្ដីសេ ហាជាតំន ិ ខំ្ញុំ ំនឹងតំ ូូ សេដ មីបង តំអ ់រដាឋ ភិិបាល សេហ្វូ យយក្ដីសេ ចិញឹ្ចមប្របជាជន។ច

4335 Van Nuys Blvd., #340, Sherman Oaks, CA 91403
ទូ្យារ ័ពិា (805) 428-5315 | អ្ន  ថ្លែមល៖ danielmercuri@danielforcalgovernor.com
Danielforcalgovernor.com | Facebook: DanielMercuriforCAGov
Twitter: Dan_Mercuri | Instagram: danielmercuriforcagovernor
សេផ្តុំសងៗ៖ youtube.com/channel/UCy-bRErDbiJtjVEtk8VdKLg (Daniel Mercuri  
for Governor)

Dan Kapelovitz | គណ៍បក្ដីសថ្លៃបតំង
សេតំ អ្ននក្ដីអាចជ ក្ដីវ៉ាបានសេទ្យា?

7119 W. Sunset Blvd., #999, West Hollywood, CA 90046
ទូ្យារ ័ពិា៖ (323) 839-6227 | អ្ន  ថ្លែមល៖ Dan@radicallawcenter.com | Kapelovitz.com
Facebook: kapelovitz
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លំំដាប់់លេលំខលេ ៀងនៃ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍គឺឺត្រូ វូបា កំ្តីណ៍ ់លេដាយកា ចាប់់លេ ះ  នៃចដ យ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍លេ លេលំ ទំព័ំ័ លេ  ត្រូ វូបា ផ្ដល់ីំលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង  ិងមិិ ទា ់ត្រូ វូបា ពិ័ ិ យ ត្រូ ប់់
ភាព័ត្រូ ឹមិត្រូ វូលេដាយទំ ភាន ក់្តីងា ផ្ដែ វកា ណាមិយួលេ លេ  យលេទំ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍  មិយួៗ ត្រូ វូបា ដាក់្តីលេ ន ជ  លេដាយ ះ័ត្រូគឺចិ  ី ិងត្រូ វូបា ប់ង់ត្រូបាក់្តីលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង។ លេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តី
 ំថ្លែណ៍ងថ្លែដលំមិិ បា ប់ញ្ជូូ  លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍ ក៏្តីអាច  លំក្តីខណ៍ៈត្រូគឺប់់ត្រូ  ់លេដ មិី ប់ងាា ញលេ លេលំ   ែឹក្តីលេ ន  បា ថ្លែដ ។

Kevin Kiley | គណ៍បក្ដីសសាធារណ៍រដឋ
រដឋកាល ហូ្វូយ៉ាើ ា ធាែ ប់ជារដឋថ្លែដលប្របជាជនប្រគប់ ន អាចឈានសេ ម ខ្ញុំ។ បា ថ្លែនិឥ ូវិសេន  វ៉ាជារដឋថ្លែដល នប្របជាជនជាសេប្រច ន
មិនអាចរង់ចាំឱយដលំ ់សេពិលប្រតំវិចាំក្ដីសេចញ។ សេដូ  មីជាប្របសេយ៉ាជន ៍ដល់រដឋ ថ្លែដលសេយ ងប្រ ឡាញ់ ខំ្ញុំ ំ ូមអំ្នពាវិនាវិដល់
អ្ននក្ដីសេបា សេឆ្នាំន តំឱយចាំប់យក្ដីឱកា ផ្លាែ  ់បីូរសេន ។ កាលពិ ប្របាឆំ្នាំន មំ ន ខំ្ញុំ ំឈ្នះរសេឈីា សេបា សេឆ្នាំន តំ ប្រ ប់រដឋ ភ្នាក្ដីងនាមជាន 
អ្ននក្ដីថ្លែដលមក្ដីពិ សេប្រ ។ ខំ្ញុំ ំធាែ ប់បសេប្រងៀនសេ វិទ្យាាលិ ័យសេ ក្ដីងប្រក្ដីន ងុ Los Angeles ធាែ ប់សេចាំទ្យាប្របកាន់ក្ដីរណ៍ ប្របឆ្នាំងនំ ឹងឧប្រកិ្ដីដឋ
ក្ដីមហិី្វូងា និងការពាររដឋ មនី ញ្ចសេ ក្ដីា ងតំន  លាការរប ់សេយ ង។ ចាំប់តាំងពិំ  ចូលកាន់តំំថ្លែណ៍ងមក្ដី ខំ្ញុំ ំបានប្របយ ទ្យាប្របឆ្នាំិ ង ំ
សេដ មីល  បបំបាត់ំអំ្នសេពិ ពិ ក្ដីរលួយសេ ក្ដីងវិន  នរដិ ឋ ។ ខំ្ញុំ ំជាអ្ននក្ដីសេ  ើចាប់ថ្លែតំមួយគត់ំ ថ្លែដលបដិសេ  រាល់ការផី្តុំល់មូលនិ ិ
ផ្តុំលប្របសេយ៉ាជន៍ជាពិិសេ  ។ ខំ្ញុំ ំបានបដិសេ  ប្របាក់្ដីឧបតំម ប្របចាំភ ឆំ្នាំន ចំំនួន $40,000 សេហ្វូ យបដិសេ  ចំសេពា ការដំសេ ង 
ប្របាក់្ដីថ្លែខ្ញុំ។ ខំ្ញុំ ំបានសេចញចាប់ សេដ មីល  បបំបាត់ំលាប កាើ រៈសេចញពិ ម ខ្ញុំតំំថ្លែណ៍ង ដូចជាការយ៉ាលិ ័យ DMV ឯក្ដីជន ប្រ ប់
  ជិក្ដី ភ្នា។ ខំ្ញុំ ំបានបសេង ើតំចាប់   ី ពិិ សេ រភ្នាពិក្ដីី ងការបសេញ្ចន ញមតំច ិ   វិតិំភ្នាពិសាធារណ៍ៈ ជសេប្រម   សាលាសេរៀន 
កំ្ដីថ្លែណ៍ទ្យាប្រមង់យ តិិំ ម៌ប្រពិហ្វូទ្យាណ៍ី ិ  និងបញ្ញាា  ិបីនិមិតំ ។ បី ា  ថ្លែនិ ខំ្ញុំ ំក៏្ដីបានសេឃ ញថ្លែដរថ្នាំ រដាឋ ភិិបាលថ្លៃនរដឋរប ់សេយ ងពិិតំជា
 នភ្នាពិថ្លែបក្ដីបាក់្ដីថ្លែមន។ រ នរដិ ឋរប ់សេយ ងសេពារសេពិញសេដាយអំ្នសេពិ ពិ ក្ដីរលួយ។ ថ្នាំន ក់្ដីដឹក្ដីនានសេយ៉ាបាយរប ំ ់សេយ ងបសេប្រម 
ផ្តុំលប្របសេយ៉ាជន៍ពិិសេ   ជាជាងផ្តុំលប្របសេយ៉ាជន៍សាធារណ៍ៈ។ សេន ជាមូលសេហ្វូតំ ថ្លែដលសេយ ងបង់ពិនិសេប្របងឥនិនៈដ៏ខ្ញុំព ់បំផ្តុំ តំ 
ក្ដីងសេពិលក្ដីន ំពិ ងសេប ក្ដីបរសេ សេល ប្រគល ក្ដីដ៏សេប្រ បំផ្តុំ តំ។ សេន ជាមូលសេហ្វូតំ ថ្លែដលសេយ ងចំណ្ដាយប្របាក់្ដីរាប់ពាន់លានដ លាែ របថ្លែនម 
សេ សេល ភ្នាពិ ីនផ្តុំា  ថ្លែមីង សេពិលថ្លែដលបញិ្ញាកាន់ថ្លែតំអាប្រក្ដីក់្ដីសេ ៗ។ សេ រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  សេយ ងល បង់សេប្រច នបំផ្តុំ តំ សេហ្វូ យ
បានផ្តុំលតិំចបំផ្តុំ តំ។ ប្របជាជនថ្លៃនរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា   មនឹងទ្យាទួ្យាលបានប្របសេ  រជាងសេន ។ សេប ជាប់សេឆ្នាំន តំ ខំ្ញុំ ំនឹងសេកា សេ ភ្នាែ មៗ
ឲ្យយ ន ម័យប្របជំ ពិិសេ  ថ្លៃនរដឋ ភ្នា សេដ មីសេដា ប្រសាយបញ្ញា ិ សាលាសេរៀនថ្លែដលបរាជ័យរប ់សេយ ង ការសេក្ដី នសេ ងច ំណ្ដាយ
ថ្លៃនការរ ់សេ  ការសេក្ដី នសេ ងថ្លៃនអ្នប្រតាំឧប្រក្ដី ិដឋក្ដីម នី ិងបញិ្ញា ីនផ្តុំា  ថ្លែមីងដ៏គួរឲ្យយរខាន។ វ៉ាដលំ ់សេពិលថ្លែដលប្រតំវិប្រតំលបូ ់សេ អ្នើ ៗ
ជាមូលដាឋ នវិញ និ ិងសិារ  ចរតំភ្នាពិសេ ិ ងវិ ញដលិ ់រដាឋ ភិិបាលថ្លៃនរដឋ។
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សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជនជំនួេអ្នកដកតថំណង បន្ត

លំំដាប់់លេលំខលេ ៀងនៃ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍គឺឺត្រូ វូបា កំ្តីណ៍ ់លេដាយកា ចាប់់លេ ះ  នៃចដ យ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍លេ លេលំ ទំព័ំ័ លេ  ត្រូ វូបា ផ្ដល់ីំលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង  ិងមិិ ទា ់ត្រូ វូបា ពិ័ ិ យ ត្រូ ប់់
ភាព័ត្រូ ឹមិត្រូ វូលេដាយទំ ភាន ក់្តីងា ផ្ដែ វកា ណាមិយួលេ លេ  យលេទំ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍  មិយួៗ ត្រូ វូបា ដាក់្តីលេ ន ជ  លេដាយ ះ័ត្រូគឺចិ  ី ិងត្រូ វូបា ប់ង់ត្រូបាក់្តីលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង។ លេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តី
 ំថ្លែណ៍ងថ្លែដលំមិិ បា ប់ញ្ជូូ  លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍ ក៏្តីអាច  លំក្តីខណ៍ៈត្រូគឺប់់ត្រូ  ់លេដ មិី ប់ងាា ញលេ លេលំ   ែឹក្តីលេ ន  បា ថ្លែដ ។

   ូ ូ
S

Patrick Kilpatrick | គណ៍បក្ដីសប្របជា ិបសេតំយយ
ថ្លែខ្ញុំសភ្នាពិយនិចំនួន 200 សេរឿង/ក្ដីមវីិ ិ ទូ្យារទ្យា សន៍លីៗ ជាតាំរា ថ្លែម ិងឯក្ដី អ្ននក្ដី រសេ រសេរឿង អ្ននក្ដីផ្តុំលិតំថ្លែខ្ញុំសភ្នាពិយនិ 
អ្ននក្ដីជំនាញខាងហិ្វូរញ្ចវិតំា  ភ្នាពិយន ិសាក្ដីល។ Hollywood ប្រតំ ប់សេ កាន់រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  ។ នាយក្ដីនំ ូវិផ្តុំលិតំក្ដីមី
ថ្លែខ្ញុំសភ្នាពិយនិ/ទូ្យារទ្យា សន៍ ឧ ាហ្វូក្ដីមថ្លែដលគី ិតំគូរដល់ ផ្តុំលបា ពាល់បរសិា ន - ការងារទាំងអ្ន ំ ់សេនា ប្រតំ ប់មក្ដីវិញ ិ
តាំមរយៈការផី្តុំល់អ្នតំប្របសេយ៉ាជន ៍កាន់ ថ្លែតំសេប្រច ន ។ សេល ក្ដីក្ដីមព ់សាលាសេរៀនរប ់សេយ ង សេដាយធានាថ្នាំ ការផិ្តុំល់មូលនិ ិបាន
សេ ដល់ក្ដីមវីិ ិ រប ់ ក្ដី  រ និងប្រគបសេប្រងៀន។ ចាំបូ ់តាំងពិំ  សាលាមសេតិំយយ រហ្វូតំដលូ ់មហាវិទ្យាាលិ ័យ ហ្វូគមន៍រប ់សេយ ង
គួរថ្លែតំលបអ ំផ្តុំ តំសេ ក្ដីងប្របសេទ្យា ។ កាតំន ់បនយពិន អិាក្ដីរ។  ីនការអ្នត់ំឱនចំសេពា ឧប្រកិ្ដីដឋក្ដីមជាមី ួយនឹងការបណ៍ ិ  
បណិ្ដាល និងកំ្ដីថ្លែណ៍ទ្យាប្រមង់បាូល  ក្ដីប្រមិតំខ្ញុំព ់។ ល បបំបាត់ំភ្នាពិ ីនផ្តុំា  ថ្លែមីង តាំមរយៈ ការផិ្តុំល់សេ វ៉ាក្ដីម ី ំខាន់ៗ និង
ការងារដ៏ចាំបាចំ ់។ ការពារប្រពំិថ្លែដនឲ្យយ ន  វិតិំភ្នាពិ ផ្តុំ ល់ីយ តិិំ ម៌សេ  ភ្នាពិ ី  ប្រ ប់មន  សប្រគប់ ន  - ជាផូ្តុំែវិសេដ មីទ្យាទ្យា ួល
 ញ្ញាជ តិំ សេដាយ នការផ្លាក្ដីពិិន័យចំសេពា ការចូលសេដាយខ្ញុំ  ចាប់។  ូមពិាបាលរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា ! របរួ មរដួ ឋកាល ហ័្វូរញ៉ាើ ា
សេ ង - សេយ  ងរម ួ ន ថ្លែតំមួយ! ការអ្នន វិតិំឲ្យយបានឆ្នាំប់រហ័្វូ នូវិការ ងប្របាក់្ដីវិញិ 25%  ប្រ ប់ការចំណ្ដាយក្ដីងរដន ឋ  ប្រ ប់
ការប្រតំតំពិួ ិនិតំយថ្លែខ្ញុំសភ្នាពិយនិ/ប្របព័ិនិផ្តុំសពិើផ្តុំាយទូ្យារទ្យា សន៍ សេហ្វូមវិគ សេដអ្នី ូ និងគសេប្រ ង តំរបសេផ្តុំសងសេទ្យាៀតំ។ ការពិប្រងូ  ក្ដីផូ្តុំែវិសេលី ន
សេលឿនសេ ចំណ៍ ចរមតំួ ូចថ្លែបបក្ដីដប។ ប្របាក់្ដីឧបតំម រប ភ ់ ហ្វូព័ិនិ/រដឋ ប្រ ប់ការដំសេ ងថ្នាំមពិលប្រពិ អាទ្យា ិតំយ និងខ្ញុំយល់ថ្លែបប
សេអ្នកូ្ដី ការបថ្លែនមសេប្រគឿងឧបក្ដីរណ៍ ៍  រមទាំួ ងការឧបតំំ ម ីដល់ការដំសេ ងរប  ់ ច  ់ផ្តុំា ។ ការបសេង តំក្ដី ើ ែ ងពិលក្ដីមំ ប្រទ្យាងី ់ប្រទាំយ ំ 
 ប្រ ប់ការថ្លែ រក្ដីាថ្លៃប្រពិសេឈ្នះ ពិ សេភិ ែងសេ  ថ្លៃប្រពិ ក្ដីមវីិ ិ ថ្លែក្ដីថ្លៃចសេ ន ងវិ ញ ការ  ិ អ តំសេ នរ/ការអ្នភិិរក្ដីសមហា ម ប្រទ្យា សាលាសេរៀន ក្ដីថ្លែនែង
សេប ក្ដីចំហ្វូ និងការថ្លែក្ដីលមផ្តុំអ ូែវិហាយសេវិ។ ការអ្នន សេលាមតាំមចាប់ទូ្យាទាំងរដំ ឋ អំ្នពិ ការសេប្រប ប្របា ់ប្របដាប់ប្របដាផ្តុំា បាយ/  ភ រៈ
សេវិចខ្ញុំចប់ថ្លែដលសេប្រប មួយដងសេហ្វូ យអាចរលាយបានតាំមថ្លែបបជំ  វិសាប្រ ។ិ ការផ្លាក្ដីពិិន័យ ៃន់ ៃរចំសេពា អ្ននក្ដីបំពិ លបរសិា នក្ដីងន 
ឧ ាហ្វូក្ដីម។ សេ ចក្ដីី  ិបញ្ញាជ ឲ្យយ នរក្ដី ខជាតិំថ្លែដល ន់នឹងសេប្រ  រំាង ួតំ។ៃ

អ្ន  ថ្លែមល៖ kilpatrick203@gmail.com | patrickkilpatrick.com | kilpatrickforgovernor.com
udfilms.com | Facebook: ImPatKilpatrick | Instagram: patrickkilpatrick

 ីនរបូ តំបានដាក់្ដីជូនមក្ដីសេទ្យា

Denver Stoner | គណ៍បក្ដីសសាធារណ៍រដឋ
 នការខ្ញុំើ ខាតំយ៉ាា ង ៃន់ ៃរនូវិអ្នតិំចរតំខាង ិ  ល ម៌ និងភ្នាពិជាអ្ននក្ដីដឹក្ដីនាថ្លែដលសេច បសេប្រមំ   សេ ក្ដីងចន ំសេណ្ដាមមង្រ្គាន ិរដាឋ ភិិបាល
នាសេពិល ពិើថ្លៃ ៃ ថ្លែដលនាឲ្យយ នសេ ចក្ដីំ  ិពិ ក្ដីរលួយសេ ក្ដីងការអ្ននន  វិតិំទំ្យានួលខ្ញុំ  ប្រតំវិថ្លែផ្តុំូ ក្ដី ងន គម និងសារសេពិ ពិនិ ថ្លែដលជា
លទ្យាផ្តុំលនាិ ឲ្យយប្របជាជនថ្លៃនរដំ ឋរប ់សេយ ងមិនទ្យាទួ្យាលបាន ិទិ្យា និ ិងសេ រភ្នាពិដី ូច នថ្លែចងសេ ក្ដីងរដន ឋ មនី ញ្ចរប ា ់ពួិក្ដីសេគ និង
ថ្លែដលប្រពិ បានប្របទាំនមក្ដី។ វ៉ាដល់សេពិលថ្លែដលប្រតំវិយក្ដីប្រពិ ជា ូ ច  ់ប្រតំ ប់ចូលសេ ក្ដីងដន ំសេណ៍ រការប្រគប់ប្រគងរប ់សេយ ងវិញិ
សេហ្វូ យ សេដ មីសា ិ រឲ្យយរដឋ កាល ហូ្វូញ៉ាើ ា   នភ្នាពិអ្នសាច រយសារជា  ។ ខ្ញុំី ំ ំបានឧទិ្យា ជា  វិតំរប ិ ់ខំ្ញុំ ំក្ដីងការបសេប្រមន   សេហ្វូ យខំ្ញុំ ំទ្យាទួ្យាល
បានការសេ រពិយ៉ាា ងទូ្យាលំទូ្យាលាយសេ ក្ដីង ហ្វូគមនន ៍រប ់ខំ្ញុំ ំ ជាទ្យា ថ្លែដលខំ្ញុំ ំបានបសេប្រម ការជាអ្ននក្ដីសេ  ែយតំបការបនាា ន់ ក្ដីងនាមជា ន 
និងអ្ននក្ដីពិមង្រ្គាន ិបាូល   និងអ្ននក្ដីពិនែត់ំអ្នគ គភ័ិយអ្ន ់រយៈសេពិលជាង 19 ឆ្នាំន ។ ក្ដីំ ងនាមជាពិលរដន ឋអ្ន ់មួយជ វិតំ ិ ន ក់្ដីថ្លៃនរដឋកាល 
ហូ្វូញ៉ាើ ា  ខំ្ញុំ ំប្របាថ្នាំន ចង់ឲ្យយកូ្ដីនៗ និងសេ ៗរប ់សេយ ងទ្យាទួ្យាលបានអ្ននាគតំដ៏លប្របសេ អ  រ និងប្រតំច ប្រតំចង់។ ក្ដីងនាមជាប្រគន   បរា  ័ិទ្យា
ថ្លែបបអ្នភិិរក្ដីសនិយម ន ក់្ដី ថ្លែដល ប្រទ្យាប្រពិ ជា ំ ច  ់  ប្រទ្យាជំ  វិតំ  ិ ប្រទ្យាប្រគំ សារ  ួ ប្រទ្យាឲ្យយកានំ ់កាសេភិំ  ែង  ប្រទ្យាសេ រំ ភ្នាពិ នី ិង ប្រទ្យាដលំ ់
ការអ្នន វិតិំចាប់ ខំំ្ញុំសេជឿជាក់្ដីថ្នាំ ខំំ្ញុំអាចបំសេពិញភ្នារកិ្ដីចចថ្លែដលមក្ដីពិ ប្រពិ ក្ដីងនាមជាអ្នភិន ិបាលរដឋកាល ហ្វូញ៉ាើ ា  សេដ មីសេ   ើការផ្លាែ  ់បីរ
ប្របក្ដីបសេដាយ  ខ្ញុំភ្នាពិល នអ ិងសិាររដឋដ៏អ្នសាច រយរប ់សេយ ងសេ ងវិ ញ។ ិ tonerForGovernor@GMail.com

3015 E. Highway 4, Murphys, CA 95247
អ្ន  ថ្លែមល៖ stonerforgovernor@gmail.com
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22 | សេ ចកី្ដី ថ្លែ ែងការណ៍៍រប ់សេបក្ដីខជនជំនួ អ្ននក្ដីដក្ដីតំំថ្លែណ៍ង

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជនជំនួេអ្នកដកតថំណង បន្ត

លំំដាប់់លេលំខលេ ៀងនៃ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍គឺឺត្រូ វូបា កំ្តីណ៍ ់លេដាយកា ចាប់់លេ ះ  នៃចដ យ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍លេ លេលំ ទំព័ំ័ លេ  ត្រូ វូបា ផ្ដល់ីំលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង  ិងមិិ ទា ់ត្រូ វូបា ពិ័ ិ យ ត្រូ ប់់
ភាព័ត្រូ ឹមិត្រូ វូលេដាយទំ ភាន ក់្តីងា ផ្ដែ វកា ណាមិយួលេ លេ  យលេទំ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍  មិយួៗ ត្រូ វូបា ដាក់្តីលេ ន ជ  លេដាយ ះ័ត្រូគឺចិ  ី ិងត្រូ វូបា ប់ង់ត្រូបាក់្តីលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង។ លេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តី
 ំថ្លែណ៍ងថ្លែដលំមិិ បា ប់ញ្ជូូ  លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍ ក៏្តីអាច  លំក្តីខណ៍ៈត្រូគឺប់់ត្រូ  ់លេដ មិី ប់ងាា ញលេ លេលំ   ែឹក្តីលេ ន  បា ថ្លែដ ។

Jenny Rae Le Roux | គណ៍បក្ដីសសាធារណ៍រដឋ
Jenny Rae Le Roux កំ្ដីពិ ងឈ្នះរសេឈីា  សេដ មីរ សេដា រដំ ឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា ឲ្យយ នសេ រភ្នាពិ សេដី  មីពិលរដ ឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  អាចរ ់សេ  
សេ  ើការ និងដក្ដីដសេង មិបានជា  មីីងសេទ្យាៀតំ។ អ្ននក្ដីនសេយ៉ាបាយអាជ ពិបានសេ  ើឱយសេយ ងខ្ញុំក្ដីចិតិំ។ មន  សធាែ ប់ នក្ដី ី  បិនចង់
មក្ដីកាន់រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  សេដ មីចង ់បានសេ រភ្នាពិ នី ិងវិបិ លភ្នាពិ។ ឥ ូវិអ្ននក្ដីរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  កំ្ដីពិ ងថ្លែតំរត់ំសេចញពិ   បិនអាប្រក្ដីក់្ដី៖ 
ការចំណ្ដាយខ្ញុំព ់សេ ក្ដីងការរ  ន ់សេ  និងការបង់ពិនិកាន់ថ្លែតំខ្ញុំព ់ ក្ដីងសេពិលថ្លែដលឧប្រក្ដីន ិដឋក្ដីម នី ិងភ្នាពិ ីនការងារសេ  ើសេក្ដី នសេ ង 
ខ្ញុំព ់។ សាលាសេរៀនរប ់សេយ ងប្រតំវិបានប្រគបូ ់ប្រគងមិនប្រតឹំមប្រតំវិ សេដាយ នក្ដីមូ វីិ ិ  ិក្ដីាហ្វូ ួក្ដីប្រមិតំ។ អ្នគ គភ័ិយឆ្នាំបសេ   
ខ្ញុំើ ខាតំទឹ្យាក្ដី សេហ្វូ យសេយ ងថ្លែ មទាំងមំ ិនអាច នអ្នគិគ ន សេប្រប ផ្តុំង ។ ថ្នាំន ក់្ដីដឹក្ដីនារប ំ ់សេយ ង ីនប្រប ិទ្យាភ្នាពិ ពិិ ិបាក្ដីសេយ ង
និយ៉ាយជាមួយ សេហ្វូ យកំ្ដីពិ ងថ្លែតំរ ់សេ មិនខ្ញុំើល់ពិ ផ្តុំលវិបាក្ដី បិ ា  ថ្លែនិថ្លែបរជា បាយចិតិំនឹងចាំយល យរប ់សេយ ង និងប្របាប់
សេយ ងពិ រសេបៀបថ្លែដលប្រតំវិរ ូ ់សេ ។ Jenny Rae គឺមិនដូចសេន សេ យ។ អ្ន នក្ដីប្រ  ជាប គគលថ្លែដល នទំ្យានួលខ្ញុំ  ប្រតំវិ នូ ិង សេប្រមច
លទ្យាផ្តុំល។ អ្និ នក្ដីប្រ  ជាអ្ននក្ដីដឹក្ដីនាមួំយរប ថ្លែដលថ្លែក្ដីថ្លៃខ្ញុំវិបី មូ ៌។ អ្ននក្ដីប្រ  ជាអ្ននក្ដីជំនួញ ន ក់្ដី ថ្លែដលដឹក្ដីនាអ្នងំ គភ្នាពិសេផិ្លាតំសេ សេល 
លទ្យាផ្តុំល។ អ្និ នក្ដីប្រ  បានពិប្រង ក្ដីអាជ វិក្ដីមតូីំចៗឲ្យយកាែ យជាអាជ វិក្ដីមថ្លែបបសាក្ដីលសេលាក្ដី សេដាយកាតំី ់បនយច ំណ្ដាយ និងជំរញ 
ឲ្យយ នការផ្លាែ  ់បីូរ។ សេហ្វូ យអ្ននក្ដីប្រ  បានសេ  ើកិ្ដីចចការទាំងអ្ន ំ ់សេន  ក្ដីងសេពិលសេមន  លថ្លែ ប្រគសារមួ ួយផ្តុំងថ្លែដរ។  ប្រ ប់ Jenny 
Rae សេ វ៉ាសាធារណ៍ៈ គឺជាការសេបា បង់ ិទិ្យាកិ្ដីងការបសេប្រមន  ផ្តុំលប្របសេយ៉ាជន៍រប ់អ្ននក្ដីប្រ  ផ្លាា ល់ សេដ មីឲ្យយអ្ន នក្ដីប្រ  អាចបសេប្រម 
ដល់ប្របជាពិលរដឋសេ រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា ប្រគប់រប។ ក្ដីូ ងនាមថ្នាំន ន ក់្ដីដឹក្ដីនាជានំ ់ខ្ញុំព ់រប ់រដឋមួយរប អ្នូ នក្ដីប្រ  នឹងសេ  ើអ្នើ ថ្លែដលអ្ននក្ដីប្រ  
ថ្លែតំងថ្លែតំសេ  ើ៖ សេ  ើតាំមទិ្យាននន ័យសេ រក្ដីដំសេណ្ដា ប្រសាយប្របក្ដីបសេដាយ  ភិនិច័យ ។ ក្ដីា ងនាមជាអ្នន នក្ដីខាងសេប្រ  អ្ននក្ដីប្រ  ជំពាក់្ដីគ ណ៍
ប្របជាពិលរដឋសេ រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា ថ្លែតំបា សេណ្ដាៈ  ។ ក្ដីងនាមជាអ្នន នក្ដីរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា ថ្លែដលសេ  ើការ អ្ននក្ដីប្រ  នឹងមិន ំ ឲ្យយអ្ននក្ដីសេ  ើអ្នើ មួយ 
ថ្លែដលអ្ននក្ដីប្រ  មិនប្រពិមសេ  ើសេនា សេ យ។ សេហ្វូ  យក្ដីងនាមជាអ្នន នក្ដី ីយមួយរប សេនា អ្នូ នក្ដីប្រ  សេជឿថ្នាំ កូ្ដីនៗរប ់ប្របជាពិលរដឋសេ 
រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  ័កីិ្ដី មទ្យាទួ្យាលបានប្របសេ  រជាងសេន ៖ ពួិក្ដីសេគ ័កីិ្ដី មទ្យាទួ្យាលបានអ្ននាគតំមួយថ្លែដល នសេ រភ្នាពិ នី ិង
វិបិ លភ្នាពិសេ ក្ដីងរដន ឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  ។ អ្ននក្ដីប្រ  នឹងឱយអ្ននក្ដីនសេយ៉ាបាយទ្យាទួ្យាលខ្ញុំ  ប្រតំវិ នូ ិងកាែ យជា ំសេ ង ប្រ ប់អ្ននក្ដី ីន
 ំសេ ង ប្របយ ទ្យា សេដិ  មីសេ រ ភ្នាពិក្ដីី ងការរ ន ់សេ  សេ  ើការ និងដក្ដីដសេង មិមិងសេទ្យាៀតំ។

1095 Hilltop Drive, Suite 277, Redding, CA 96003
ទូ្យារ ័ពិា៖ (530) 691-0434 | អ្ន  ថ្លែមល៖ hello@jennyraeca.com | jennyraeca.com
Facebook: jennyraeca | Twitter: jennyraeca | Instagram: jennyraeca
សេផ្តុំសងៗ៖ youtube.com/c/jennyraelerouxca

Michael Loebs |  ីនគណ៍បក្ដីសថ្លែដល នគ ណ៍ មីតិិំអាទិ្យាភ្នាពិ
គណ៍បក្ដីសប្របជា ិបសេតំយយ និងគណ៍បក្ដីសសាធារណ៍រដឋកំ្ដីពិ ងថ្លែតំសេ  ើឲ្យយរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា ខ្ញុំក្ដីចិតិំ សេដាយតំំណ្ដាងឱយគណ៍បក្ដីស ឬ
អាជ ពិរប ់ពួិក្ដីសេគ មិនថ្លែមនតំំណ្ដាងឲ្យយផ្តុំលប្របសេយ៉ាជន៍រប ់សេយ ងសេទ្យា។ ក្ដីងនាមជាសាប្រសាន ិ ចាំរយថ្លែផ្តុំក្ដីវិន ទ្យាាសាប្រ ិ នសេយ៉ាបាយ ិ
ថ្លែដល នសេដ មកំ្ដីសេណ៍ តំសេ រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  និងជាប្របធានគណ៍បក្ដីសជាតិំកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  ខំ្ញុំ ំនឹងប្របគល់នសេយ៉ាបាយថ្លៃនរដឋកាល ហូ្វូើ
ញ៉ាា ដល់អ្ននក្ដីសេបា សេឆ្នាំន តំ ។

1017 L St., #294, Sacramento, CA 95814
អ្ន  ថ្លែមល៖ michael.loebs@californianational.party | LoebsForCA.com
Facebook: VoteCNP | Twitter: vote_cnp | Instagram: vote_cnp
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សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជនជំនួេអ្នកដកតថំណង បន្ត

លំំដាប់់លេលំខលេ ៀងនៃ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍គឺឺត្រូ វូបា កំ្តីណ៍ ់លេដាយកា ចាប់់លេ ះ  នៃចដ យ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍លេ លេលំ ទំព័ំ័ លេ  ត្រូ វូបា ផ្ដល់ីំលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង  ិងមិិ ទា ់ត្រូ វូបា ពិ័ ិ យ ត្រូ ប់់
ភាព័ត្រូ ឹមិត្រូ វូលេដាយទំ ភាន ក់្តីងា ផ្ដែ វកា ណាមិយួលេ លេ  យលេទំ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍  មិយួៗ ត្រូ វូបា ដាក់្តីលេ ន ជ  លេដាយ ះ័ត្រូគឺចិ  ី ិងត្រូ វូបា ប់ង់ត្រូបាក់្តីលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង។ លេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តី
 ំថ្លែណ៍ងថ្លែដលំមិិ បា ប់ញ្ជូូ  លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍ ក៏្តីអាច  លំក្តីខណ៍ៈត្រូគឺប់់ត្រូ  ់លេដ មិី ប់ងាា ញលេ លេលំ   ែឹក្តីលេ ន  បា ថ្លែដ ។

ំ ំ ូ

David Lozano | គណ៍បក្ដីសសាធារណ៍រដឋ
David Lozano គឺជាសេបក្ដីខជនថ្លែតំ ន ក់្ដីគត់ំ ថ្លែដល នដំសេណ្ដា ប្រសាយពិិតំប្របាក្ដីដចំសេពា ភ្នាពិ ីនផ្តុំា  ថ្លែមីង។  ូមចូលសេ 
សេគហ្វូទំ្យាព័ិរ Lozanoforcalifornia.com សេដ មីអានអ្ន ំពិ ដំសេណ្ដា ប្រសាយរប ់ ត់ំចំសេពា បញិ្ញាសេផ្តុំសងៗ រប ់រដឋកាល ហូ្វូើ
ញ៉ាា  ដូចជាកំ្ដីថ្លែណ៍ទ្យាប្រមង់បាូល   លំសេ ដាឋ នតំថ្លៃមែ មរមយ ការកាត់ំបនយពិន ិដារ និងបញិ្ញាជាសេប្រច នសេផ្តុំសងសេទ្យាៀតំ។ David  ន
សេដ មកំ្ដីសេណ៍ តំជាអ្ននក្ដីរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  ជាសេមធាវិ ីន ក់្ដីថ្លែដល នបទ្យាពិិសេសា ន៍ជាង 28 ឆ្នាំន  ជាអ្នតំំ  តំបាូល  ប្រក្ដីងុ Los Angeles 
 ន ក់្ដី សេហ្វូ យបានសេ  ើការសេ តាំមបណី្ដាប្របសេទ្យា ជាង 10 ជំ វិញពិិ ិភិពិសេលាក្ដី ដូចជា សេអ្នហ្វូស ប ទ្យា ួរគ អូ្នប្រសិាល  មិ ក្ដី ិ ក្ដី  ា ល់ឌ្ឍ វិ 
និងប្រកិ្ដីក្ដី។ David  ន ញ្ញាា បប្រតំថ្លែផ្តុំក្ដីវិន ទ្យាាសាប្រ ិ នសេយ៉ាបាយ និ ិង ញ្ញាា បប្រតំបណិិ៍តំថ្លែផ្តុំក្ដីចាបន ់។ បច ចបីន Daន vid 
គឺជាមង្រ្គាន ិប្របតិំបតិិំ និងជាអ្ននក្ដីចរចាំកំ្ដីពូិលមួយរប។  ូ ូមសេ  ើឲ្យយ នឹែក្ដីសេឆ្នាំន តំរប ់អ្ននក្ដី នតំថ្លៃមែ សេដ មីល  បបំបាតំភ្នាពិ ់ ី ន
ផ្តុំា  ថ្លែមីង សេដាយសេបា សេឆ្នាំន តំជូន David Lozano ជាអ្នភិិបាលរដឋ។

P.O. Box 1090, San Gabriel, CA 91778-1090
ទូ្យារ ័ពិា៖ (626) 521-5660 | អ្ន  ថ្លែមល៖ davidlozanolaw@gmail.com | lozanoforcalifornia.com

 ីនរបូ តំបានដាក់្ដីជូនមក្ដីសេទ្យា

Denis Lucey |  ីនគណ៍បក្ដីសអាទិ្យាភ្នាពិ
ក្ដីងនាមជាប្រគន បសេប្រងៀនមូ ួយរប ខ្ញុំូ ំ ំបាន ី សេបីជំា ប្រទ្យាដលំ ់រដឋ មនី ញ្ច ហ្វូរដា ឋអាសេមរក្ដី។  ិ ិ សក្ដីប្រមិតំមសេតិំយយ ថ្លែដល
ពិិបាក្ដីចិតិំ ន ក់្ដី បានយំប្របាប់ខំ្ញុំ ំថ្នាំ “ខំ្ញុំ ំប្រ ឡាញ់ ីយខំ្ញុំ ំ សេហ្វូ យខំ្ញុំ ំប្រ ឡាញ់បាា ខំ្ញុំ ំ សេហ្វូតំ អ្នើ បានជាខំ្ញុំ ំមិនអាចប្រ ឡាញ់ពួិក្ដី
 ត់ំសេ  ៗ ី ន  សេដាយយក្ដីសេពិលពាក់្ដីក្ដីណិ្ដាលរ ់សេ ជាមួយពួិក្ដី ត់ំ ន ក់្ដីៗ?” និ សិតំថ្លែដលប្រ ក់្ដីទឹ្យាក្ដីថ្លែភិក្ដីរប ន ់ខំ្ញុំ ំចង់បាន
ការសេរៀបចំសេម លថ្លែ ក្ដី  រថ្លែបប 50 50 ដូច នថ្លែចងសេ ក្ដីង ប្រតាំចាបន ់អំ្នពិ ការការពារសេ  ភ្នាពិថ្លៃនវិី សេសា នក្ដីមិ ទី្យា  14  ខ្ញុំ ម
សេ រពិ ិ សនិ សិតំថ្លៃនរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា ។

សេផ្តុំសងៗ៖ linkedin.com/in/denis-lucey-88554991

mailto:davidlozanolaw@gmail.com
http://www.Lozanoforcalifornia.com
http://www.linkedin.com/in/denis-lucey-88554991
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លំំដាប់់លេលំខលេ ៀងនៃ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍គឺឺត្រូ វូបា កំ្តីណ៍ ់លេដាយកា ចាប់់លេ ះ  នៃចដ យ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍លេ លេលំ ទំព័ំ័ លេ  ត្រូ វូបា ផ្ដល់ីំលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង  ិងមិិ ទា ់ត្រូ វូបា ពិ័ ិ យ ត្រូ ប់់
ភាព័ត្រូ ឹមិត្រូ វូលេដាយទំ ភាន ក់្តីងា ផ្ដែ វកា ណាមិយួលេ លេ  យលេទំ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍  មិយួៗ ត្រូ វូបា ដាក់្តីលេ ន ជ  លេដាយ ះ័ត្រូគឺចិ  ី ិងត្រូ វូបា ប់ង់ត្រូបាក់្តីលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង។ លេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តី
 ំថ្លែណ៍ងថ្លែដលំមិិ បា ប់ញ្ជូូ  លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍ ក៏្តីអាច  លំក្តីខណ៍ៈត្រូគឺប់់ត្រូ  ់លេដ មិី ប់ងាា ញលេ លេលំ   ែឹក្តីលេ ន  បា ថ្លែដ ។

Adam Papagan |  ីនគណ៍បក្ដីសអាទិ្យាភ្នាពិ
ប្រ ឡាញ់អ្ននក្ដីទាំងអ្ន ំ ់ ន

6727 ¹⁄8 Hollywood Blvd., Los Angeles, CA 90028 
ទូ្យារ ័ពិា៖ (310) 614-4163 | អ្ន  ថ្លែមល៖ ADAMPAPAGAN@gmail.com | adamforgov.com
Facebook: ADAMPAPAGAN | Twitter: ADAMPAPAGAN | Instagram: ADAMPAPAGAN
សេផ្តុំសងៗ៖ TikTok@ADAMFORGOV | youtube.com/c/deltalkshow

Robert C. Newman II | គណ៍បក្ដីសសាធារណ៍រដឋ
មិនថ្លែមនជានសេយ៉ាបាយសេទ្យា ថ្លែតំជាអ្ននក្ដីបសេប្រម សាធារណ៍ៈ ន ក់្ដី ថ្លែដល នលក្ដីខណ៍ៈ មីតិិំប្រគប់ប្រ ន់ សេដាយ ន AA, BA 
( តំើសាប្រ /គិ  ម វិទ្យាាិ ), MA (ប្រទឹ្យា  /ិការប្រសាវិប្រជាវិ), Ph.D (ចិតិំវិទ្យាាប្រសាវិប្រជាវិគិ  ែនិក្ដី ការសេបា ពិ មពផ្តុំាយវិទ្យាាសាប្រ ិ ), ិ
បានសេរៀបការអ្ន ់រយៈសេពិល 60 ឆ្នាំន  សេដាយ នក្ដីំ ូន 2 នាក់្ដី និងសេ  2 នាក់្ដី ។ បានផ្លាែ  ់បីូរទ្យា លំសេ ពិ  Michigan សេ  
San Diego (1944) ជាក្ដីថ្លែនែង ថ្លែដលឪពិ ក្ដីរប ់ខំ្ញុំ ំបានបសេប្រម ជាទាំហានសេជ ងទឹ្យាក្ដីសេ ទ្យា សេនា ។ ជាអ្ននក្ដី ប្រទ្យាប្រពិ ជា ំ ច  ់ 
 ប្រទ្យាជំ  វិតំ អាពាហ្វូិ ៍ពិិពាហ៍្វូថ្លែបបប្របថ្លៃពិណ៍  រដឋ មនី ញ្ច ហ្វូរដា ឋអាសេមរក្ដី  ិ ិទិ្យាវិិសេសា នក្ដីមិ សេលី  លទ្យា ពិ រ អ្នសេនិាប្របសេវិ ន៍
ប្រ បចាប់ ក្ដី ិក្ដីម អាជី  វិក្ដីមខីាន តំតូំច អ្ននក្ដីដឹក្ដីទំ្យានិញតាំមរ យនិ ំ ជសេប្រម  សាលាសេរៀន។ អ្ននក្ដីសេ ហាជាតំន ិថ្លែដលសេ រពិដល់
អ្នតំ តំយ ទ្យាជន។ រដិ ឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  នក្ដីប្រមិតំខ្ញុំព ់សេ ក្ដីងភ្នាពិប្រក្ដីន  ប្រក្ដី ភ្នាពិអ្នត់ំការងារសេ  ើ ឧប្រកិ្ដីដឋក្ដីមហិី្វូងា និងពិនិអាក្ដីរ ខ្ញុំណ៍ៈ
សេពិលថ្លែដលសាលាសេរៀនវិញ  ិ ិតំក្ដី ងចន ំសេណ្ដាមក្ដីប្រមិតំអ្នន់បំផ្តុំ តំ។ បរយ៉ាកា បទ្យាបញ្ចិ តំា ិិថ្លែដលសេ  ើឱយរំាង  ក្ដីា ំពិ ងថ្លែតំបំផ្លាែ ញ
អាជ វិក្ដីមនានា។ ដាក្ដីី ់កំ្ដីណ៍ត់ំរដាឋ ភិិបាល សេដាយ ងើត់ំ ៃន់សេល ការទ្យាទួ្យាលខ្ញុំ  ប្រតំវិរប ូ ់ប គគល។ សេ ចក្ដី ិប្របកា ឯក្ដីរាជយ 
រដឋ មនី ញ្ច ហ្វូរដា ឋអាសេមរក្ដី ថ្លែដលប្រតំិ វិបានបូ ំផ្តុំ  សេ ងសេដាយសេ ចក្ដី  ិជំសេនឿសេល ប្រពិ ជា ច  ់រប ់បិតាំសា បនិក្ដីថ្លៃនសេយ ងពិិតំជា
អ្នសាច រយណ្ដា ់។ ការពារអ្ន ិបសេតំយយភ្នាពិរដឋ  សេប ក្ដីរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  បសេង ើនប្របាក់្ដីថ្លែខ្ញុំ  ទ្យាសេប្រកាយកាតំិ ់ពិនិ  នសំប្របាក់្ដីសេសា ន
និវិតិំន៍ ប្របគល់ការប្រគប់ប្រគងសាលាសេរៀនដល់ថ្នាំន ក់្ដីមូលដាឋ ន ថ្លែបងថ្លែចក្ដីទឹ្យាក្ដីកាន់ថ្លែតំសេប្រច នសេ ឲ្យយក្ដី ិក្ដីរ កាត់ំបនយពិន ិអាក្ដីរ 
កាត់ំបនយបទ្យាបទ្យាបញ្ច តំា ិិ សិារ ិទិ្យា មិ នី ញ្ចសេ ា ងវិ ញ រិ មទាំួ ង ំ ិទិ្យាសេប្របិ  ប្របា ់កាសេភិំ  ែង និងបប្រងញរដាួ ឋ ភិិបាលឲ្យយកាន់ថ្លែតំតូំច។ 
ដំសេណ្ដា ប្រសាយជាក់្ដីថ្លែ ង ប្រ បី ់ភ្នាពិ ីនផ្តុំា  ថ្លែមីង។

P.O. Box 7074, Redlands, CA 92375
ទូ្យារ ័ពិា៖ (909) 801-4630 | អ្ន  ថ្លែមល៖ Newman4governor@gmail.com
Newman4governor.com 

mailto:ADAMPAPAGAN@gmail.com
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http://www.TikTok.com/TikTok@ADAMFORGOV
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សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជនជំនួេអ្នកដកតថំណង បន្ត

លំំដាប់់លេលំខលេ ៀងនៃ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍គឺឺត្រូ វូបា កំ្តីណ៍ ់លេដាយកា ចាប់់លេ ះ  នៃចដ យ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍លេ លេលំ ទំព័ំ័ លេ  ត្រូ វូបា ផ្ដល់ីំលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង  ិងមិិ ទា ់ត្រូ វូបា ពិ័ ិ យ ត្រូ ប់់
ភាព័ត្រូ ឹមិត្រូ វូលេដាយទំ ភាន ក់្តីងា ផ្ដែ វកា ណាមិយួលេ លេ  យលេទំ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍  មិយួៗ ត្រូ វូបា ដាក់្តីលេ ន ជ  លេដាយ ះ័ត្រូគឺចិ  ី ិងត្រូ វូបា ប់ង់ត្រូបាក់្តីលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង។ លេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តី
 ំថ្លែណ៍ងថ្លែដលំមិិ បា ប់ញ្ជូូ  លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍ ក៏្តីអាច  លំក្តីខណ៍ៈត្រូគឺប់់ត្រូ  ់លេដ មិី ប់ងាា ញលេ លេលំ   ែឹក្តីលេ ន  បា ថ្លែដ ។

John R. Drake | គណ៍ៈបក្ដីសប្របជា ិបតិំយយ
សេលាក្ដី John គឺជានិ សិតំបញ្ចបច ់ការ ិក្ដីា  សេថ្នាំី ី ង ន ក់្ដីសេ មហាវិទ្យាាលិ ័យ ហ្វូគមន៍ ថ្លែដល ន ញ្ញាា បប្រតំថ្លែផ្តុំក្ដីវិន ទ្យាាសាប្រ ិ ិ
នសេយ៉ាបាយ។  សេ លសេ ថ្លៃនការអ្នប់របនំ ិរប ់សេលាក្ដី គឺរដាឋ ភិិបាល និងការបសេង ើតំសេ លនសេយ៉ាបាយ។

8338 Lakewood Circle, Ventura, CA 93004
ទូ្យារ ័ពិា៖ (805) 794-7950 | អ្ន  ថ្លែមល: johnrobertdanieldrake@gmail.com | johnrdrake.com
Facebook:  JohnDrakeforGovernorofCalifornia | Twitter: johnrobertdrake
Instagram: johnrobertdrake | សេផ្តុំសងៗ៖ instagram.com/john.r.drake

Ted Gaines | គណ៍ៈបក្ដីសសាធារណ៍រដឋ
ប្រគសាររប ួ ់ខំ្ញុំ ំបានមក្ដីកាន់រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា សេ ក្ដីងឆ្នាំន ន  1853 ំ សេហ្វូ យបានរក្ដីចសេប្រមី  នសេ ក្ដីងសេ ដន ឋកិ្ដីចច វ៉ាល   ថ្លែដល
ពិិបាក្ដី។ ខំ្ញុំ ំ ូមថ្លែ ែងអំ្នណ៍រគ ណ៍ចំសេពា រដឋមួយសេន ជាសេរៀងរហ្វូតូំ សេហ្វូ យខំ្ញុំ ំសេបិជំាសេ  ើឲ្យយរដឋសេន  នអ្ននាគតំភឺិែសាើ ងដូច
អ្នតំ តំកាលរប ់សេយ ង។ បា ថ្លែនិ សេយ ង នលក្ដីខណ៍ៈខ្ញុំ   ន ប្រ   ពិ បរយ៉ាកា រក្ដី ិ   ដ៏  ខ្ញុំប្រ ល ថ្លែដលបានទាំក្ដីួ ់ទាំញអ្ននក្ដី
ថ្លែដល ន  បិនក្ដីងទ្យា វិតំសឆ្នាំន ន  ំ1849។ រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា មិនអាច ន វ៉ាល   បានសេទ្យានា ពិើថ្លៃ ៃសេន ។ រដាឋ ភិិបាលនឹង
ដក្ដីវ៉ាសេចញជាបនាា ន់ ប្រគប់ប្រគង និងយក្ដីពិនិពិ វ៉ាឲ្យយសេខ្ញុំា បាត់ំប្រ សេ ល។ ក្ដីងនាមជាអ្នភិ ន ិបាលរដឋ ខំ្ញុំ ំនឹងសិារឲ្យយ នសេ រភ្នាពិី
សេ ងវិ ញ សេហ្វូិ  យ នាសេ  ើឱយរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា កាែ យជាសេ លសេ មួយថ្លែដល ីនគូសេប្របៀប ប្រ ប់ប្រក្ដីមហ្វូុ ូ នសាង ង់ និង
ប្រក្ដីមហ្វូុ ូ នផ្តុំលិតំសេផ្តុំសងៗមក្ដីពិ ជំ វិញពិិ ិភិពិសេលាក្ដី សេហ្វូ យខំ្ញុំ ំនឹងជំរញឱយ នផ្តុំ ា តំថ្លៃមែ មរមយ សេដ មីឲ្យយប្រគ សារវិណ៍ួ ៈៈក្ដីណិ្ដាលថ្លៃន
រដឋរប ់សេយ ង នលទ្យាភ្នាពិអាចទ្យាិ ិញបាន។ ខំ្ញុំ ំជាអ្ននក្ដីបសេង ើតំចាប់ជាប់ចំណ្ដាត់ំថ្នាំន ក់្ដី A សេដាយ  គមអ្ននក្ដីបង់ពិនិ Howard 
Jarvis សេហ្វូ យនឹងការពារយ៉ាា ងសេពិញសេលញនូវិ ំសេណ៍ ប្របជាមតិំទ្យា  13 និងប្របឆ្នាំងដលំ ់ការបា នបាងដំសេ ងពិន ិ។ ខំ្ញុំ ំនឹង
កាត់ំបនយបទ្យាបីញ្ច តំា ិ ិនានា និងថ្លៃ ែសេ វ៉ាសេផ្តុំសងៗ ថ្លែដលសេ  ើឱយតំថ្លៃមែលំសេ ដាឋ នហ្វូ ួពិ លទ្យាភ្នាពិថ្លែដលអាចទ្យាិ ិញបាន ប្រ ប់
ប្រគសារវិួ យសេក្ដី័ ង។ ខ្ញុំី ំ ំនឹងល បសេចាំលពិនិសេល សេប្របងឥនិនៈ សេហ្វូ យសេប្រប ប្របា ់មូលនិ ិទូ្យាសេ ដ៏សេប្រច ន និឹក្ដី និាប់រប ់រដឋ សេដ មី 
ជួ ជ លប្របព័ិនិផូ្តុំែវិសេ ងវិ ញ ថ្លែដលធាិ ែ ប់អ្នសាច រយរប ់សេយ ង សេដាយ ីនតំថ្លៃមែសេប្របង $5 ក្ដីងមន ួយហាគ   ងសេទ្យា។ ឧប្រកិ្ដីដឋជន
នឹងប្រតំវិទ្យាទ្យាូ ួលខ្ញុំ  ប្រតំវិ សេហ្វូូ  យខំ្ញុំ ំនឹងមិនដក្ដីហ្វូតូំកាសេភិំ  ែងសេចញពិ ពិលរដឋថ្លែដលសេ រពិចាប់ ថ្លែដលផ្តុំ ាយសេ វិញសេបិ  ក្ដីថ្លៃដឲ្យយ ន
ឧប្រកិ្ដីដឋជនចំនួន 70,000 នាក់្ដីសេ តាំមផូ្តុំែវិរប ់សេយ ងសេនា សេ យ។ ខ្ញុំ ំ ំនឹងប្របយ ទ្យា សេដិ  មីអាងរក្ដីាទ្យា ឹក្ដី   ដី ូចជា Sites 
Reservoir ដូសេច ប្រគន សារនានាមួ ិនទ្យាទួ្យាលបានតាំមរបបថ្លែដល នកំ្ដីណ៍ត់ំសេ យ សេហ្វូ  យក្ដី ិក្ដីរអាច នទឹ្យាក្ដីប្រគប់ប្រ ន់តាំម
តំប្រមវិថ្លែដលពិូ ួក្ដីសេគប្រតំវិការ។ ខ្ញុំូ ំ ំនឹង ប្រទ្យាឲ្យយ នថ្នាំមពិលថ្លែដល ំ ិតំសេ  រ  នតំថ្លៃម ែ មរមយ និង មីរថ្លែបប ដូ ូសេច  សេយន  ងមិន
ទ្យាទួ្យាលរងការដាច់ចរនិអ្នគិគ ន  និងបសេង ើតំឲ្យយ នភ្នាពិប្រក្ដីខ្ញុំសត់ំខាងថ្នាំមពិលសេ យ។   ប្រទ្យាដលំ ់ជ វិតំ  ិ ប្រទ្យាដលំ ់ប្រក្ដីមប្រគុ សារ។ ួ
“ទ្យា ណ្ដាថ្លែដល ីនចក្ដី ខវិ ័ិយ មន  សប្រតំវិវិូ នា ។ិ ”   ភ្នា ិតំ 29:18។  
TedGaines.com

5170 Golden Foothill Parkway, El Dorado Hills, CA 95762
ទូ្យារ ័ពិា៖ (916) 773-8000 | អ្ន  ថ្លែមល៖ Ted@TedGaines.com | TedGaines.com
Facebook: TedGaines | Twitter: TedGaines
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26 | សេ ចកី្ដី ថ្លែ ែងការណ៍៍រប ់សេបក្ដីខជនជំនួ អ្ននក្ដីដក្ដីតំំថ្លែណ៍ង

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជនជំនួេអ្នកដកតថំណង បន្ត

លំំដាប់់លេលំខលេ ៀងនៃ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍គឺឺត្រូ វូបា កំ្តីណ៍ ់លេដាយកា ចាប់់លេ ះ  នៃចដ យ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍លេ លេលំ ទំព័ំ័ លេ  ត្រូ វូបា ផ្ដល់ីំលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង  ិងមិិ ទា ់ត្រូ វូបា ពិ័ ិ យ ត្រូ ប់់
ភាព័ត្រូ ឹមិត្រូ វូលេដាយទំ ភាន ក់្តីងា ផ្ដែ វកា ណាមិយួលេ លេ  យលេទំ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍  មិយួៗ ត្រូ វូបា ដាក់្តីលេ ន ជ  លេដាយ ះ័ត្រូគឺចិ  ី ិងត្រូ វូបា ប់ង់ត្រូបាក់្តីលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង។ លេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តី
 ំថ្លែណ៍ងថ្លែដលំមិិ បា ប់ញ្ជូូ  លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍ ក៏្តីអាច  លំក្តីខណ៍ៈត្រូគឺប់់ត្រូ  ់លេដ មិី ប់ងាា ញលេ លេលំ   ែឹក្តីលេ ន  បា ថ្លែដ ។

Sam L. Gallucci | គណ៍ៈបក្ដីសសាធារណ៍រដឋ
ខំ្ញុំ ំកំ្ដីពិ ងឈ្នះរសេឈីា ជាអ្នភិិបាលរដឋ សេដាយសេប្រពា ថ្លែតំរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  ថ្លែដលសេយ ងធាែ ប់សាគ ល់ ប្រតំវិបានយក្ដីសេចញពិូ  ពួិក្ដីសេយ ង
សេហ្វូ យ។ វ៉ាថ្លែលងជារដឋដ៏រងសេរឿងសេទ្យាៀតំសេហ្វូ  យ។ អ្ននក្ដីរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  ជាសេប្រច ននាក់្ដី នអារមណ៍ី៍ថ្នាំ សេយ ងថ្លែលង ន ំសេ ង
សេទ្យាៀតំសេហ្វូ យ។ សេយ ង ីនទំ្យាន ក្ដីចិតិំសេល កិ្ដីចចការសេបា សេឆ្នាំន តំរប ់សេយ ងសេទ្យា សេហ្វូ យសេយ ងសេជឿថ្នាំ សេយ ងកំ្ដីពិ ងថ្លែតំបាត់ំបង់គ ណ៍តំថ្លៃមែ
រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា រប ់សេយ ង។ សេយ ងប្រតំវិថ្លែតំនាូ រដំ ឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា  ប្របគល់សេ ឲ្យយប្របជាជនរប ់រដឋសេន វិញ។ សេយិ  ងប្រតំវិថ្លែតំផ្តុំូ ិល់នូវិ
ភ្នាពិជាអ្ននក្ដីដឹក្ដីនាប្របក្ដីបសេដាយ ំ  ល ម៌ សេ ចក្ដី ិពិិតំ និងតំ ែ ភ្នាពិ។ សេយ ងប្រតំវិថ្លែតំការពារក្ដីូ ូនៗរប ់សេយ ង ប្រក្ដីមប្រគុ សាររប ួ ់
សេយ ង អាជ វិក្ដីមខីាន តំតូំចរប ់សេយ ង ការងាររប ់សេយ ង សេហ្វូ យសេយ ងប្រតំវិថ្លែតំសេដា ប្រសាយវិូ បតំិ ិិ ីនផ្តុំា  ថ្លែមីង។ ក្ដីងនាមន 
ជានាយក្ដីប្របតិំបតិិំអាជ វិក្ដីមមួីយ ខំ្ញុំ ំ នបទ្យាពិិសេសា ន៍ពិិតំៗក្ដីងការបសេងន  ើតំការងារ សេហ្វូ យក្ដីងនាមជាប្រគន គងាូ ើ ល ន ក់្ដី ខំ្ញុំ ំ
 នបទ្យាពិិសេសា ន៍ថ្លៃនចិតិំកីួ្ដីលអាណិ៍តំក្ដីងការសេដា ប្រសាយវិន បតំិ ិិ ីនផ្តុំា  ថ្លែមីងសេ ក្ដីងប្រក្ដីន ងរប ុ ់ខំ្ញុំ ំអ្ន ់រយៈសេពិលជាង 14 
ឆ្នាំន ។ ខ្ញុំំ ំ ំ នថ្លែផ្តុំនការទូ្យាលំទូ្យាលាយក្ដីងការសេដា ប្រសាយវិន បតំិ ិិមន  ស ម៌សេន ។  ពិើថ្លៃ ៃសេន  ទាំងអ្នំ នក្ដី ន ទាំងអ្នំ នក្ដីប្រក្ដី ទាំងអ្នំ នក្ដី
 ីនផ្តុំា  ថ្លែមីង និងទាំងជនអ្នសេនាំ ិ ប្របសេវិ ន៍   ទ្យាថ្លែតំសេ ខ្ញុំិ ំ ំថ្នាំជាប្រគគងាូ ើ លរប ់ពួិក្ដីសេគ។ សេយ ងប្រតំវិការអ្នូ នក្ដីរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា ដ៏
ពិិតំប្របាក្ដីដ ន ក់្ដី មិនថ្លែមនជាអ្ននក្ដីនសេយ៉ាបាយអាជ ពិ ន ក់្ដីសេទ្យាៀតំសេនា សេ យ។ ក្ដី ងនាមជាអ្នភិន ិបាលរដឋរប ់អ្ននក្ដី ខំ្ញុំ ំនឹងសេ  ើការជា
សេរៀងរាល់ថ្លៃ ៃ សេដ មីប្របគល ់រដាឋ ភិិបាលរប ់សេយ ងសេ ឲ្យយប្របជាជនរប ់រដឋសេន វិញ។  ខ្ញុំិ ំ ំកំ្ដីពិ ងថ្លែតំសេ   ន ំ  ឲ្យយអ្ននក្ដីសេបា សេឆ្នាំន តំជូនខំ្ញុំ ំ 
សេដ មីសា ិ រក្ដី ី  បិនរដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា សេ ងវិ ញិ!  ូមសេម ល SamGallucci.com។

P.O. Box 1032, Oxnard, CA 93032
ទូ្យារ ័ពិា៖ (949) 445-0154 | អ្ន  ថ្លែមល៖ gallucciforgovernor@gmail.com | samgallucci.com
Facebook: SamGallucciForGovernor | Twitter: @Gallucci4C
Instagram: gallucci4california

Anthony Trimino | គណ៍ៈបក្ដីសសាធារណ៍រដឋ
សេលាក្ដី Anthony Trimino គឺជានាយក្ដីប្របតិំបតិិំប្រក្ដីមហ្វូុ ូ នឯក្ដីជន ថ្លែដលរក្ដីចសេប្រមី  នសេលឿនយ៉ាា ងបំផ្តុំ តំមួយរប ់អាសេមរក្ដី។ ិ
 ត់ំក៏្ដីជាសេ ប្រប រប ុ ់ជនអ្នសេនិាប្របសេវិ ន៍ ន ក់្ដីថ្លែដលបានសេភិៀ ខួ្ញុំែនសេចញពិ ប្របសេទ្យា ក្ដី មយន ី ិ គិ យបា សេដ មីសេដញតាំម 
ចាំប់យក្ដីក្ដី ិ  បិនរប ់អាសេមរក្ដី។ ក្ដីិ  ិ  បិនមួយថ្លែដល ត់ំសេជឿជាក់្ដី កំ្ដីពិ ងសាែ ប់សេ បនីិចមីងៗសេ ទ្យា សេន  ក្ដីងរដន ឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា ។ 
Anthony នឹងសិារសេ ងវិ ញនិ ូវិសេ ចក្ដី ិ នាអំ្នពិ សេ រភ្នាពិ ប្រ បី ់កូ្ដីនៗរប ់សេយ ង  ប្រ ប់ប្រគសាររប ួ ់សេយ ង និង ប្រ ប់
អ្ននាគតំរប ់សេយ ង។ ការសេបា សេឆ្នាំន តំសេប្រជ  សេរ យក្ដី ី Anthony នឹងធានាថ្នាំ សេយ ង នវិ ិ សាប្រ ប្រគិ សារជាទ្យាួ  មួយសេ ក្ដីងន 
សេ លនសេយ៉ាបាយថ្លែដលប្រតំវិបាន ងូ ់សេ ងសេ សេល  មូលដាឋ នប្រគឹ ដ៏រង  ថ្លៃនជំ ំសេនឿរប ់ ត់ំ។ សេលាក្ដីនឹងការពារកូ្ដីនៗរប ់
សេយ ង ការពារអាជ វិក្ដីមរប ី ់សេយ ង ការពារ ិទិ្យាកិ្ដីងការថ្នាំ ន ើ យបងំគរប ់សេយ ង សេហ្វូ យនឹងខិ្ញុំតំខំ្ញុំ សេដ មីរ សេដា រដំ ឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា ពិ 
ក្ដីណិ្ដាប់ថ្លៃដរប ់រដាឋ ភិិបាលថ្លែដលប្រជលនុ ិយម ថ្លែតំមួយដង គឺរចជាសេប្រ ច។ួ

874 Spectrum Center Dr., Irvine, CA 92618 
ទ្យារ ពិ៖ (562) 271-3878 | អ្នថ្លែមល៖ ូ ័ ា   ATrimino@AnthonyTrimino.com | AnthonyTrimino.com
Twitter: ATrimino | Instagram: @atrimino

mailto:gallucciforgovernor@gmail.com
mailto:ATrimino@AnthonyTrimino.com
http://www.SamGallucci.com
http://www.SamGallucci.com
http://www.facebook.com/SamGallucciForGovernor
http://www.twitter.com/@Gallucci4C
http://www.instagram.com/gallucci4california
http://www.AnthonyTrimino.com
http://www.twitter.com/@ATrimino
http://www.instagram.com/@atrimino
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សេចក្ដីថ្លែងការណ៍របេ់សបក្ខជនជំនួេអ្នកដកតថំណង បន្ត

លំំដាប់់លេលំខលេ ៀងនៃ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍គឺឺត្រូ វូបា កំ្តីណ៍ ់លេដាយកា ចាប់់លេ ះ  នៃចដ យ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍លេ លេលំ ទំព័ំ័ លេ  ត្រូ វូបា ផ្ដល់ីំលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង  ិងមិិ ទា ់ត្រូ វូបា ពិ័ ិ យ ត្រូ ប់់
ភាព័ត្រូ ឹមិត្រូ វូលេដាយទំ ភាន ក់្តីងា ផ្ដែ វកា ណាមិយួលេ លេ  យលេទំ។ លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍  មិយួៗ ត្រូ វូបា ដាក់្តីលេ ន ជ  លេដាយ ះ័ត្រូគឺចិ  ី ិងត្រូ វូបា ប់ង់ត្រូបាក់្តីលេដាយលេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តីដំថ្លែណ៍ង។ លេប់ក្តីខជ ជំ ួ អ្ននក្តីដក្តី
 ំថ្លែណ៍ងថ្លែដលំមិិ បា ប់ញ្ជូូ  លេ ចក្តីី ថ្លែ ែងកា ណ៍៍ ក៏្តីអាច  លំក្តីខណ៍ៈត្រូគឺប់់ត្រូ  ់លេដ មិី ប់ងាា ញលេ លេលំ   ែឹក្តីលេ ន  បា ថ្លែដ ។

Daniel Watts | គណ៍ៈបក្ដីសប្របជា ិបសេតំយយ
ចូរប្រ ថ្លៃមសេម លអំ្នពិ រដឋកាល ហូ្វូញ៉ាើ ា មួយ ថ្លែដល នមហាវិទ្យាាលិ ័យសាធារណ៍ៈឥតំគិតំថ្លៃ ែ ថ្លែដលសេ រពិដល់ការបសេញ្ចញមតំច ិ
សេដាយសេ រ។ ការពារ ី ិទិ្យារដិ ឋ មនី ញ្ចភ្នាពិ នា ិងការអ្នប់រសេ ថ្នាំំ ន ក់្ដីឧតិំម ិក្ដីា។  ូមសេបា សេឆ្នាំន តំសេ   
WattsforGovernor.com។

407 Alvarado Terrace, Vista, CA 92084
ទូ្យារ ័ពិា៖ (619) 663-5833 | អ្ន  ថ្លែមល៖ governorwatts@gmail.com | wattsforgovernor.com
Facebook: governorwatts | Twitter: governorwatts | Instagram: governorwatts
សេផ្តុំសងៗ៖ youtube.com/governorwatts

Nickolas Wildstar | គណ៍ៈបក្ដីសសាធារណ៍រដឋ
ខំ្ញុំ ំជាសេបក្ដីខជនអ្នភិិបាលរដឋថ្លែតំ ន ក់្ដីគត់ំ ថ្លែដលនឹងសិារគណ៍សេនយយភ្នាពិ ការទ្យាទួ្យាលខ្ញុំ  ប្រតំវិ នូ ិង មនី ញ្ចភ្នាពិដលា ់រដឋកាល ហូ្វូើ
ញ៉ាា សេ ងវិ ញ។ ប្របជាជាតំិ ិរប ់សេយ ងប្រតំវិបានក្ដីសាងសេ ូ ងសេ សេល  ប្រគឹ ថ្លៃនសេ រភ្នាពិ បី ា  ថ្លែនិឥ ូវិសេន  វ៉ាប្រតំវិបានសេគចាំតំូ ់ទ្យា ក្ដីថ្នាំជា
គំនិតំ ួើតំ ប់សេ វិញ។ សេន សេហ្វូិ  យជាមូលសេហ្វូតំ ថ្លែដលខំ្ញុំ ំសេ   ន ំ  ឱយសេលាក្ដីអ្ននក្ដី នក្ដី ីរសេភិំ  ប សេហ្វូ យសេបា សេឆ្នាំន តំសេប្រជ  សេរ សេលាក្ដី ី
Wildstar សេ  ើជាអ្នភិិបាលរដឋ ឥ ូវិសេន !

P.O. Box 13033, Fresno, CA 93794
ទូ្យារ ័ពិា៖ (818) 538-4878 | អ្ន  ថ្លែមល៖ wildstar@governorwildstar.com | Wildstar2022.com
Facebook: wildstar2022 | Twitter: therealqball | Instagram: governorwildstar
សេផ្តុំសងៗ៖ youtube.com/governorwildstar

mailto:governorwatts@gmail.com
mailto:wildstar@governorwildstar.com
http://www.WattsforGovernor.com
http://www.WattsforGovernor.com
http://www.facebook.com/governorwatts
http://www.twitter.com/@governorwatts
http://www.instagram.com/governorwatts
http://www.youtube.com/governorwatts
http://www.Wildstar2022.com
http://www.facebook.com/wildstar2022
http://www.twitter.com/@therealqball
http://www.instagram.com/governorwildstar
http://www.youtube.com/governorwildstar
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ការចុះ ឈ្មោះ  អ្នកឈ្មោះ  ឈ្មោះ តះ ះ ន ន
បើ ើសិិនអ្ននកបានចុះះ បើ ះ  បើបា បើ ន តរួចុះបើ ួ ើយ អ្ននកមិិនចាំបាចុះំ ់ចុះះ បើ ះ  សារួជាថ្មីើបើ  ះ ឈ្មោះ ើកលែ ងលែត អ្ននក  ូរួបើ ះ   អាសិយដ្ឋាា នផ្ទះះ  
អាសិយដ្ឋាា នអ្នះើមែមិលរួ ស់ិអ្ននក ឬប្រ សិិនបើ ើអ្ននកចុះង់់  ូរួ ឬបើប្រ ើសិបើរួសិគណ កសនបើ បាយណាមិ ួយ។ 
អ្ននកអាចុះចុះះ បើ ះ  បើបា បើ ន តតាមិអ្ននឡាញបើ  registertovote.ca.gov ឬ  រួស័ិព្ទះបើ  ណូាញទាន់បើ តះការួណ៍ 
អ្ននកបើបា បើ ន តឥតគិតថ្លៃថ្មីៃរួ ស់ិរួដ្ឋាបើលខាធិិការួ តាមិបើលខ (888) 345-4917 បើដ្ឋើមិីឲ្យយបើគបើផ្ទះើ ើ ើ ប្រមិង់់មែ    មិកអ្ននកតាមិថ្លៃប្រ សិណើ យ៍។

ពាកយសំិះចុះះ បើ ះ  អ្ននកបើបា បើ ន តអាចុះរួកបានបើ ការួ លិ ័យថ្លៃប្រ សិណើ យ៍ភាគបើប្រចុះើន  ណាា ល័យ ការួ លិ ័យរួដ្ឋាា ភិិបាលប្រកង់ នុ ិង់បើខានធិើ 
ការួ លិ ័យបើបា បើ ន តបើខានធិើ និង់ការួ លិ ័យរួដ្ឋាបើលខាធិិការួ រួដ្ឋា កាលើ ញូ៉ាា ។ 
ការចុះះ ឈ្មោះ ះ  អ្ននកឈ្មោះ  ឈ្មោះ ន តមាន កខខណ្ឌឌ
កង់អ្ននះ ំឡុះង់បើព្ទល 14 ថ្លៃថ្មីៃ មិះនថ្លៃថ្មីៃបើបា បើ ន ត និង់រា ់ ញ្ចូ លទាូ ង់ថ្លៃថ្មីំ ៃបើបា បើ ន ត អ្ននកអាចុះបើ ការួ លិ ័យមិន្ត្រីនើូបើបា បើ ន តប្រ ចាំបើខានធិំ ើរួ ស់ិអ្ននក 
មិណឌ លបើបា បើ ន ត ឬកមែនៃង់បើបា បើ ន តបើដ្ឋើមិីចុះើ ះ បើ ះ  បើបា បើ ន តបើដ្ឋាយមានលកខខណឌ បើ ើយបើ បើបា បើ ន ត។ បើដ្ឋើមិីមែសិើ ង់យលូ ់ មែនមិ សិែ  មិ
ចុះ លបើ  sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg/។

ព័័ត៌មានស្តីើីព័ើឯកជនភាព័ការចុះះ ឈ្មោះ ះ  អ្ននកឈ្មោះ  ឈ្មោះ ន ត
កម្មវិះ ធិីើចុះះ ឈ្មោះ ះ  អ្ននកឈ្មោះ  ឈ្មោះ ន តស្តីមាា ត់ឈ្មោះ តាម្មឈ្មោះ ហដ្ឋាា នឈ្មោះដ្ឋាយមានស្តីះវិត ភិាព័៖ អ្ននកបើបា បើ ន តមួិយចំុះនួនមែដ្ឋលកំព្ទះង់ប្រ ឈមិនឹង់
សាែ នភាព្ទគំរាមិកំមែ ង់ដ្ឋល់អាយះ ើវិត (បើពាល គិ ឺ នរួង់បើប្រ   និង់អ្ននករួស់ិរានព្ទើអំ្នបើព្ទើ ិង់ាកង់ប្រគនះ សារួ ការួឈួ  ចាំ ៃ ់ ការួបើ ៀតបើ ៀនផ្ទះ ៃវិបើភិ  
ការួ ួញដ្ឋ រួមិនះសិស ការួរួបើ ភិ ំ ំពាន មិនះសិសចាំស់ិ/មិនះសិសបើព្ទញវិយក័ ង់ ននះ ះ ះក) អាចុះមានគះណសិមិីតូិប្រ  ់ប្រ ន់សិប្រមា ់សាែ នភាព្ទ
អ្ននកបើបា បើ ន តសិមាៃ ត់ បើ ើសិិនពួ្ទកបើគជាសិមា ិកសិកមិថ្លៃនកមិះ វិះ ធិិើសិះវិតិភាព្ទបើ តាមិបើគ ដ្ឋាែ ា ន។ សិប្រមា ់ព័្ទត៌មាន មែនមិ សិែ  មិទាក់ ង់កមិវិះ ធិិើ
សិះវិតិភាព្ទបើ តាមិបើគ ដ្ឋាែ ា នរួ ស់ិរួដ្ឋាបើលខាធិិការួតាមិបើលខ  រួសិព្ទ័ ះមិិនគិតថ្លៃថ្មីៃ (877) 322-5227 ឬចុះ លបើ កាន់បើគ  ំព័្ទរួ  
sos.ca.gov/registries/safe-home/។

ឯកជនភាព័ព័័ត៌មានអ្ននកឈ្មោះ  ឈ្មោះ ន ត៖ ព័្ទត៌មានបើ បើលើលិខិតីញ្ជាា ក់ការួចុះះ បើ ះ  អ្ននកបើបា បើ ន តរួ ស់ិអ្ននករួ ស់ិបើ កអ្ននកនឹង់ប្រតវិបានយកូ
មិកបើប្រ ើប្របាស់ិ បើដ្ឋាយមិន្ត្រីនើបូើបា បើ ន ត បើដ្ឋើមិី ញ្ចូើ  នព្ទា ័ត៌មានតាមិផ្ទះ ៃវិការួរួ ស់ិអ្ននកអំ្នព្ទើដំ្ឋបើណើ រួការួបើបា បើ ន ត ដ្ឋ ចុះជា ើតាង់ថ្លៃន ំ ើកមែនៃង់បើបា បើ ន ត 
និង់ ញ្ជាា  និង់បើ កខ នមែដ្ឋលមានបើ ះ  បើ បើលើសិនឹៃកបើ ន ត។ ការួបើប្រ ើប្របាស់ិព័្ទត៌មានការួចុះះ បើ ះ  អ្ននកបើបា បើ ន តសិប្រមា ់ពាណិ ាកមិ គះ ឺប្រតវូិ
បានហាមិឃាត់ បើដ្ឋាយចុះា ់ និង់មានបើទាសិកប្រមិិតមិ ិមិ។ ព្ទិ ័ត៌មានអ្ននកបើបា បើ ន តប្រ មែ លជាប្រតវិបានផ្ទះូ ល់ូបើ បើ កខ នសិប្រមា ់មិះខតំមែណង់ 
គណៈកមាះ ធិិការួវិធានការួសិនិ ឹ ៃកបើ ន ត ឬ នដ្ឋថ្លៃ បើ ៀតសិប្រមា ់ការួបើបា បើ ន ត សិប្រមា ់បើ ល ំណង់លកខណៈសិិកាប្រសាវិប្រជាវិ សារួព័្ទត៌មាន
នបើ បាយ ឬរួដ្ឋាា ភិិបាល ដ្ឋ ចុះមែដ្ឋលប្រតវិបានសិបើប្រមិចុះបើដ្ឋាយរួដ្ឋូ ាបើលខាធិិការួ។  ័ណាបើ ើក រួ បើលខសិនូិសិះខសិង់គមិ ឬ តបើលខារួ សិែ ់អ្ននក 
ដ្ឋ ចុះមែដ្ឋលបាន ង្ហាា ញបើលើ ័ណាចុះះ បើ ះ  អ្ននកបើបា បើ ន តរួ ស់ិអ្ននក មិិនអាចុះ បើញ្ចូញសិប្រមា ូ ់បើ ល ំណង់ទាង់បើន បើ ។ បើ ំ ើសិិនអ្ននកមានសំិណួរួ
ទាក់ ង់នឹង់ការួបើប្រ ើប្របាស់ិព័្ទត៌មានអ្ននកបើបា បើ ន ត ឬមាន ំណង់ចុះង់់រាយការួណ៍អំ្នព្ទើការួបើប្រ ើប្របាស់ិខះសិបើលើព័្ទត៌មានទាង់បើន  មែដ្ឋលគំ ួរួបើអាយ
សិង់ស័យ សិ មិ  រួស័ិព្ទះបើ  ណូាញទាន់បើ តះការួណ៍អ្ននកបើបា បើ ន តឥតគិតថ្លៃថ្មីៃរួ ស់ិរួដ្ឋាបើលខាធិិការួតាមិបើលខ (888) 345-4917។

ព័ ន តយឈ្មោះម្មើ សិ្ថានភាព័អ្ននកឈ្មោះ  ឈ្មោះ ន តរបស់្តីអ្ននកតាម្មអ្ននឡាញ
ចុះលបើមិលអ្នព្ទសានភាព្ទអ្នកបើបា បើ តរួរួ សិខ រួ សិរួដ្ឋបើលខាធិការួបើ បើលបើគ  ព្ទរួ  ើ ំ ើ ែ ន ន ់ ើះំ ់ ា ិ ើ ំ ័
voterstatus.sos.ca.gov ជាកមែនៃង់មែដ្ឋលអ្ននកអាចុះពិ្ទនិតយសាែ នភាព្ទអ្នន កបើបា បើ ន ត
រួ ស់ិអ្ននក  មែសិង់រួកការួូ  លិ ័យបើបា បើ ន ត ឬមិណឌ លបើបា បើ ន តរួ ស់ិអ្ននក និង់មាន
បើប្រចុះើនបើ ៀត។

បើប្រ ើ សិ្ថានភាព័អ្ននកឈ្មោះ  ឈ្មោះ ន តរបស់្តីខ ះំ បើដ្ឋើមិី៖ើ
• បើមិើលថា បើ ើអ្ននកប្រតវិបានចុះូ ះ បើ ះ   បើដ្ឋើមិីបើបា បើ ើ ន ត និង់បើ ើសិិនពិ្ទតមែមិនបើ កង់បើខានធិនះ ើណា
• ព្ទនិតយិ បើមិើលគណ កសនបើ បាយអា ិភាព្ទរួ ស់ិអ្ននក
• មែសិង់រួក ូ ើកមែនៃង់បើបា បើ ន តរួ ស់ិអ្ននក
• មែសិង់មិណូ ឌ លបើបា បើ ន តរួ ស់ិអ្ននក
• មែសិង់រួកការួបើបា បើ ូ ន តនាបើព្ទលខាង់មិះខបើ កង់តន ំ ន់រួ ស់ិអ្ននកះ
•   ួលយកមិគះគបើ សិកះ ៍សិប្រមា ់ព័្ទត៌មានអ្ននកបើបា បើ ន ត (VIG) រួ ស់ិអ្ននកតាមិអ្នះើមែមិ លមិះនបើព្ទលការួបើបា បើ ន ត  ទាង់រួដ្ឋំ ានើមួិយៗ
• មែសិង់រួកព្ទូ ័ត៌មានទាក់ ង់សិប្រមា ់ការួ លិ ័យការួបើបា បើ ន តបើខានធិើរួ ស់ិអ្ននក
• ពិ្ទនិតយបើមិើលសាែ នភាព្ទបើបា បើ ន តតាមិសំិ ះប្រត ឬ សិនឹៃកបើ ន ត បើណូា អាសិនរួ សិន ់អ្ននក

ចុះ លបើ បើគ  ំព័្ទរួ voterstatus.sos.ca.gov បើដ្ឋើមិីចាំ ើ ់បើផ្ទះើ ូមិ។

https://registertovote.ca.gov
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg/
https://www.sos.ca.gov/registries/safe-home
https://voterstatus.sos.ca.gov
https://voterstatus.sos.ca.gov
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បោះ ះបោះឆំ្នាំតបោះ យសុីវិត ិភាពបោះ ទីីតាំងបោះ ះបោះឆ្នាំ ំ តមុុនបោះពលក ណត់

ទី តាងបោះ ះបោះ ំ ោ តរិសរានឹួ ់មួយ ឬបោះត្រច នឹនឹឹងអាចបោះត្រប់ ត្រ ស់ នឹបោះ កងបោះ នឹធីោុ  ជាបោះត្រច នឹចាប់់បោះ  ើម ការិបោះ ះបោះ ោ តថ្ងៃ ៃទី  
14 ខែ កញ្ញាា  ឆំ្នាំ  2021,។ ទី តាងបោះ ះបោះ ំ ោ តនឹឹង ើល់័ជិ នឹការិចុះបោះ ះ ះដ្ឋល់័អ្នោកបោះ ះបោះ ោ ត សនឹឹឹកបោះ ោ តជិ  ំនួឹស ម្គាា ស ុនឹបោះ ះបោះ ោ ត ជិនឹ
ពិីការិ និឹងជំិនួឹយដែ កភាសា។ ោ

អ្នោកអាចជួិយរិកាទី តាងបោះ ះបោះ ំ ោ តឲ្យយម្គានឹសុវិតិភាពី សត្រម្គាប់ិ ់អ្នោកបោះ ះបោះ ោ ត និឹងបុ់គាលិ័កបោះ ះបោះ ោ តបោះ កងវិោុ ធិី ទាំងពីំ  រិបោះនឹះ៖

1 រំំលងបន្ទាា ត់។
អ្នោកអាចត្រប់គល់័សនឹឹឹកបោះ ោ ត ដែដ្ឋល័ នឹបំ់បោះពីញរិច ួ តាំមុសី បុត្រត បោះដាយមិនឹចា ចំ ់បោះ ះត្រតា បោះ តាម 
ត្របអប់ ក់សីន ឹកបោះឆំ្នាំតសុវិតិភាពី ឬបោះ តាម ិ ទីីតាំងបោះ ះបោះឆ្នាំ ំ ត។ ទី តាងបោះ ះបោះ ំ ោ តនឹឹងម្គានឹប់ន្ទាា ត់
ដាច់បោះដាយដែ ក សត្រម្គាប់់អ្នោកបោះ ះបោះ ោ តទីមឹ្គាក់សនឹឹឹកបោះ ោ តដែដ្ឋល័ នឹបំ់បោះពីញរិច។ួ

ដែសងរិកត្រប់អ្នប់ូ ់ដាក់សនឹឹឹកបោះ ោ តដែដ្ឋល័បោះ ជិិត សត្រម្គាប់់ទី តាងបោះ ះបោះ ំ ោ តរិសរានឹួ ់បោះ តាមបោះគហ្វូទំីព័ីរិ 
caearlyvoting.sos.ca.gov ឬ vote.ca.gov។

2 បោះ ះបោះឆំ្នាំតឲ្យយ នរំសីរានួ ់។
បោះប់ សិនឹអ្នោកបោះ ទី តាងបោះ ះបោះ ំ ោ តបោះដាយផ្ទាា ល់័ ស មបោះ មុនឹថ្ងៃ ៃបោះ ះបោះ ោ ត។ ទី តាងបោះ ះបោះ ំ ោ តមួយ ឬបោះត្រច នឹ
បោះ កងបោះ នឹធីោ  ជាបោះត្រច នឹនឹឹងបោះប់ កមុនឹថ្ងៃ ៃបោះ ះបោះ ោ ត។ុ

ការិយាល័ិ ័យបោះ ះបោះ ោ តនឹឹងចាប់់បោះ  ើមប់ញ្ជូ នឹសនឹូ ឹ ឹកបោះ ោ តបោះ ះតាមសំបុ់ត្រត បោះ អ្នោកបោះ ះបោះ ោ តបោះ រិដ្ឋឋកាល័ ហ្វូ ញូ៉ាា មិនឹឲ្យយហ្វូសួពី  
ថ្ងៃ ៃទី  16 ខែ សីីហា ឆំ្នាំ  2021។ សនឹឹឹកបោះ ោ តបោះ  ើមកវិញតាមសិ ំបុ់ត្រត ត្រតវិសម្គាូ ា ល់័ថា បោះ  ើតាមថ្ងៃត្រប់សណី យ៍បោះ ត្រតឹម ថ្ងៃ ៃទី  
14 

 
ខែ កញ្ញាា  ឆំ្នាំ  2021។ សនឹឹឹកបោះ ោ តដែដ្ឋល័ត្រប់គល់័មកតាមត្រប់អ្នប់់ដាក់សនឹឹឹកបោះ ោ តសុវិតិភាពីត្រតិ វិបោះ ូ  ើមកត្រតឹមបោះម្គាា ង 8:00 យប់់ 

បោះ ថ្ងៃ ៃទី  14 ខែ  វិចិ្ឆិ កា ឆ្នាំិ ំ   2021។ 

ជំ នួយសីត្រ ប់អំកបោះ ះបោះឆំ្នាំត នព ការំភាព
រិដ្ឋឋកាល័ ហ្វូញូ៉ាា  បោះបី់ជាើ ចិតីធាន្ទាថា អ្នោកបោះ ះបោះ ោ តត្រគប់់រិប់អាចបោះ ះបោះ  ោ ត នឹត្រប់កប់បោះដាយឯកជិនឹភាពី និឹងឯករាជិយភាពី។ 

ត្រប់ព័ីនិឹបោះ ះបោះ ោ តតាមសំបុ់ត្រតពី ចម្គាៃ យ (RAVBM)  ីល់័នឹ វិជិបោះត្រម សអាចបោះធី ូ នឹសត្រម្គាប់់អ្នោកបោះ ះបោះ ោ តម្គានឹពិីការិភាពី បោះដ្ឋ មបទីទី ួល័
សនឹឹឹកបោះ ោ តរិប់ស់ខឹួ័នឹបោះ ឯលំ័បោះ ដាឋ នឹ បោះហ្វូ យគ សវាបោះដាយឯករាជិយ និឹងបោះដាយឯកជិនឹមុនឹនឹឹងបោះ  ើវាបោះ មន្ត្រីនឹ ីដែ កបោះ ះបោះ ោ ោ ត។ 

សត្រម្គាប់់ព័ីត៌ម្គានឹល័មិតប់ដែនឹិ មបោះទីៀតអ្និ ំពី ជំិនួឹយ ដែដ្ឋល័បោះ នឹធី រិប់ស់អ្នោក ីល់័ជិ នឹអ្នោកបោះ ះបោះ ោ តម្គានឹពិីការិភាពី ស មពិីនិឹតយបោះម ល័
មគាបោះទីសកា ៍ព័ីត៌ម្គានឹអ្នោកបោះ ះបោះ ោ តកងបោះ នឹធីោ  រិប់ស់អ្នោក ឬទាំក់ទីងមកបោះ នឹធី រិប់ស់អ្នោក។ ព័ីត៌ម្គានឹទំីន្ទាក់ទំីនឹងបោះ នឹធី អាចរិក នឹបោះ  
sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/។ 

ការំចុ្ឆិះបោះ ះ ះអំកបោះ ះបោះឆំ្នាំតបោះ ថ្ងៃ ៃខែតមួុយ
បោះត អ្នោកបោះ ឹចចុះបោះ ះ ះ ឬបោះធី ូប់ចុុប់បនឹភាពីទីត្រមងោ ់ចុះបោះ ះ ះអ្នោកបោះ ះបោះ ោ តរិប់ស់អ្នោកឬ? កុំ រិមអ្នភ  ! អ្នោកអាចចុះបោះ ះ ះ បោះដ្ឋ មបបោះ ះបោះ  ោ ត 
និឹងបោះ ះបោះ ោ តរិហ្វូ តដ្ឋល់័បោះម្គាា ង 8:00 យប់់បោះ ថ្ងៃ ៃបោះ ះបោះ ោ ត បោះ ការិយាល័ិ ័យបោះ ះបោះ ោ តត្រប់ចាបោះ នឹធីំ  រិប់ស់អ្នោក ឬបោះ មជិឈមណីឌ ល័
បោះ ះបោះ ោ ត ឬកដែនឹឹងបោះ ះបោះ ោ តណាមួយបោះ កងបោះ នឹធីុោ  រិប់ស់អ្នោក។ ដំ្ឋបោះណី រិការិបោះនឹះត្រតវិបោះគបោះ ថា ការិចូ ុះបោះ ះ ះអ្នោកបោះ ះបោះ ោ តម្គានឹ
ល័័កខខ័័ណីឌ  បោះហ្វូ យត្រតវិ នឹបោះគសូ ំបោះ ជាទី បោះ ថាជាការិចុះបោះ ះ ះអ្នោកបោះ ះបោះ ោ តបោះ ថ្ងៃ ៃដែតមួយ។ បោះនឹះគឺជារិបោះប់ៀប់ដែដ្ឋល័វាដំ្ឋបោះណី រិការិ៖

1. បោះ កាន់ឹការិយាល័ិ ័យបោះ ះបោះ ោ តកងបោះ នឹធីោុ   មជិឈមណីឌ ល័បោះ ះបោះ ោ ត ឬកដែនឹឹងបោះ ះបោះ ោ តបោះ កងបោះ នឹធីោុ  រិប់ស់អ្នោក ទី តាងអាចំ
រិក នឹបោះ កងបោះសៀវិបោះ មគោុ ុ ាបោះទីសក៍ព័ីត៌ម្គានឹអ្នោកបោះ ះបោះ ោ តកងបោះ នឹធីោុ  រិប់ស់អ្នោក ឬតាមបោះគហ្វូទំីព័ីរិ vote.ca.gov។

2. បំ់បោះពីញទីត្រមង់ចុះបោះ ះ ះសត្រម្គាប់់អ្នោកបោះ ះបោះ ោ ត ឬពាកយសុំតាមអ្ននឹឡាញ។
3. បោះ ះសនឹឹឹកបោះ ោ តរិប់ស់អ្នោកបោះ ការិយាល័ិ ័យបោះ ះបោះ ោ តត្រប់ចាបោះ នឹធីំ   មជិឈមណីឌ ល័បោះ ះបោះ ោ ត ឬកដែនឹឹងបោះ ះបោះ ោ តរិប់ស់អ្នោក។
4. បោះ បោះពីល័មន្ត្រីនឹ ីបោះ ះបោះ ោ តកងបោះ នឹធីោុ  ដំ្ឋបោះណី រិការិការិចុះបោះ ះ ះរិប់ស់អ្នោក បោះហ្វូ យកំណីត់ថា អ្នោកម្គានឹសិទិី អ្និ ោកនឹឹងត្រតវិ នឹូ
ចុះបោះ ះ ះបោះ ះបោះ ោ ត បោះហ្វូ យសនឹឹឹកបោះ ោ តរិប់ស់អ្នោកនឹឹងត្រតវិ នឹរាប់ូ ់។

បោះដ្ឋ មបដែស ងយល័ូ ់ប់ដែនឹមបោះទីៀតអ្និ ំពី ការិចុះបោះ ះ ះអ្នោកបោះ ះបោះ ោ តម្គានឹល័កខខ័ណីឌ  ស មច ល័បោះ កាន់ឹបោះគហ្វូទំីព័ីរិ vote.ca.gov។

 

ុ ុ

https://caearlyvoting.sos.ca.gov
https://vote.ca.gov
https://sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices
https://vote.ca.gov
https://vote.ca.gov
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បោះ ះបោះ � ោ តបោះ យសុុវត ិភាពជាមួួយនឹឹងសុនឹឹោកបោះ ោ តបោះ ះតាមួសំុបុុត្រត
របុស់ុអ្នោក

ការិយាល័ិ ័យបោះ ះបោះ ោ តនឹឹងចាប់់បោះ  ើមបោះ  ើសនឹឹឹកបោះ ោ តការិបោះ ះបោះ ោ តតាមសំបុ់ត្រត ដែ ល័ត្រសបោះ ៀងនឹឹងរិប់ភាពខាងបោះត្រកាម បោះ កានឹូ ់អ្នោកបោះ ះបោះ ោ តរិ ឋកា
ល័ ហ័្វ័រិញ៉ា័ ា មិនឹឲ្យយហ្វ័សួព ថ្ងៃ ៃទី  16 ខែ សីុហា� ោ �ំ2021។ សនឹឹឹកបោះ ោ ត ដែ ល័ត្រប់គល់័មកតាមសំបុ់ត្រត ត្រតវដាកូ ់សញ្ញាា សម្គាា ល់័ថ្ងៃត្រប់សណី យ៍បោះ ត្រតឹម 
ថ្ងៃ ៃទី  14 ខែ កញ្ញាា � ោ �ំ2021។ សនឹឹឹកបោះ ោ តដែ ល័ត្រប់គល់័មកតាមត្រប់អ្នប់់ទីមឹ្គាក់សនឹឹឹកបោះ ោ តសុវតិភាពត្រតិ វដាកូ ់មកត្រតឹមបោះម្គាា ង 8:00 ល្ងាៃ ច បោះ 
ត្រតឹមថ្ងៃ ៃទី  14 ខែ កញ្ញាា � ោ �ំ2021។

Vote-by-mail 
Official ballot
ការិបោះ ះបោះ ោ  តតាមសំបុ់ត្រត 
សនឹលឹ័ បោះ ោ  តជា លូ័ក័ារិ

Franklin County 
Elections Department 
4321 Franklin Avenue  
Franklin, HN 99999-1234

RETURN SERVICE REQUESTED

OFFICIAL VOTE-BY-MAIL BALLOT MATERIAL

Valentina Q. Voter
5678 Seventh Ave, Apt 9863 
Franklin, HN 99999 –1278

ការបោះ ះបោះ ោ តតាមួសំុបុុត្រត�គឺឺ�សុុវត ិភាព�នឹ ង�ងាយត្រសុលួ។
បោះត្រកាយបោះពល័គូសជូបោះត្រម សរិប់ស់អ្នោកបោះ បោះល័ សនឹឹឹកបោះ ោ តបោះហ្វ័ យ អ្នោកត្រ ន់ឹដែត៖

បុ ទបោះត្រ មួសំុបុុត្រត។
ដាក់សនឹឹឹកបោះ ោ តរិប់ស់អ្នោក បោះ ខាងកងបោះត្រសាមសោុ ំបុ់ត្រតព ការិយាល័ិ ័យបោះ ះបោះ ោ តបោះខានឹធី រិប់ស់អ្នោក។

ចុុះះហតិបោះលខាបោះលីវា។
ត្រតវត្រ ក ថា ហ្វ័តូ បោះល័ខាបោះ បោះល័ិ  បោះត្រសាមសំបុ់ត្រតសនឹឹឹកបោះ ោ តរិប់ស់អ្នោក គឺត្រតវ ូ ោ ជាមួយនឹឹងហ្វ័តបោះល័ខា បោះ បោះល័ិ  
ប័់ណីណបោះប់ កប់រិរិ ឋកាល័ ហ័្វ័រិញ៉ា័ ា រិប់ស់អ្នោកឬ អ្នតើសញ្ញាា ណីប័់ណីណត្រប់ចារិ ំ ឋរិប់ស់អ្នោកឬ ហ្វ័តបោះល័ខាដែ ល័អ្និ ោក នឹ ដល់័បោះ បោះពល័ចុះបោះ ះ ះ។ 
ការិយាល័ិ ័យបោះ ះបោះ ោ ត ត្រប់ចាបោះខានឹធីំ  រិប់ស់អ្នោកនឹឹង បោះត្រប់ៀប់បោះធីៀប់ហ្វ័តបោះល័ខាទាំិ ងបោះ ះ បោះ ំ  មីការិពារិសនឹ ឹ ឹកបោះ ោ តរិប់ស់អ្នោក។

បោះ ីើវាត្រតឡប់ុមួកវញិ។
តាមសំបុ់ត្រត—សូមត្រ ក ថា  
សនឹឹឹកបោះ ោ តរិប់ស់អ្នោកត្រតវ នឹសម្គាូ ា ល់័ថា បោះ  ើ
តាមថ្ងៃត្រប់សណី យ៍បោះ ត្រតឹម ថ្ងៃ ៃទី  14 ខែ កញ្ញាា � ោ �ំ
2021។ មិនឹចា ចំ ់បិ់ទីដែតមបោះទី!

ឬ
បោះដាយផ្ទាទ ល់័— ដាក់សនឹឹឹកបោះ ោ តរិប់ស់អ្នោកបោះ កដែនឹឹងត្រប់អ្នប់់ដាក់
សនឹឹឹកបោះ ោ តដែ ល័ម្គានឹសុវតិភាព កដែនឹិ ឹងបោះ ះបោះ ោ ត មជូឈមណីឌ ល័
បោះ ះបោះ ោ ត ឬការិយាល័ិ ័យបោះ ះបោះ ោ ត ត្រប់ចាបោះខា នឹធីំ  បោះ ត្រតឹមបោះម្គាា ង 
8:00 យប់់ បោះ ថ្ងៃ ៃទី  14 ខែ កញ្ញាា � ោ �ំ2021។ 

តាមួ នឹវា។
អ្នោកអាចចុះបោះ ះ ះបោះ បោះគហ្វ័ទំីព័រិ wheresmyballot.sos.ca.gov សត្រម្គាប់់ការិជូូនឹ ំណឹីងតាមសារិអ្នកសរិ (SMS)  
អុ្ន ដែមល័ ឬ ការិបោះ ទូីរិស័ពទជាសំបោះ ងអំ្នព សិានឹភាពថ្ងៃនឹសនឹឹឹកបោះ ោ តបោះ ះតាមសំបុ់ត្រតរិប់ស់អ្នោក។

ទី តាងបោះ ះបោះ ំ ោ តនឹឹង ំបោះណី រិការិបោះ ងបោះ ត្រគប់ ់បោះខានឹធី ទាំងអ្នសំ ់បោះ មុនឹថ្ងៃ ៃបោះ ះបោះ ោ ត។ ទី តាងបោះ ះបោះ ំ ោ តនឹឹង ដល់័ជូូនឹការិចុះបោះ ះ ះ ល់័
អ្នោកបោះ ះបោះ ោ ត សនឹឹឹកបោះ ោ តជំូនួឹស ម្គាា ស ុនឹបោះ ះបោះ ោ ត ជូនឹពិការិ និឹងជំូនួឹយដែ កភាសា។ោ

https://wheresmyballot.sos.ca.gov
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កាលបរិបោះចទីខែ លត្រូតវចងចាំ!

សូីមក ំបោះ េចបោះ បោះ ះបោះឆំ្នាំត!
កដែនែងសៅ ះសៅ ោ  សៅ  កទ្វាើ រិចា ់ពុ សៅមាោ ង	7:00	ប្រពឹុក	រិហូ ូដំល់សៅមាោ ង	8:00  
យ ់សៅ ថ្ងៃ ៃសៅ ះសៅ ោ  !

    

 

 

 

 

	

ខែ សីហា
អា	 ច	 អ	 ពុុ	 ប្រ 	 សុុ	 សៅ 

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

 

 

 

 

 

ថ្ងៃ ៃទីី 16 ខែ សីីហា ឆំ្នាំ 2021 
ថ្ងៃ ៃដំំ ូងដែដំលប្រ វសៅ ះសៅ ូ ោ  តាមសំុ ុប្រ 

ថ្ងៃ ៃទីី 30 ខែ សីីហា ឆំ្នាំ  2021
ថ្ងៃ ៃចុងសៅប្រ យដែដំលប្រ វចូ ុះសៅ ះ ះសៅ ះសៅ ោ  ។	អោក
អាចសៅ  ើ ន	“សៅ យមានលកខខណ្ឌឌ ”ចុះសៅ ះ ះ	
និងសៅ ះសៅ ោ  សៅ តាម រិយាលិ ័យសៅ ះសៅ ោ  កងោុ
សៅ ន  	ឬទី តាងសៅ ះសៅ ំ ោ  រិ ស់ុអោក	 ន្ទាា  ់ពុ ថ្ងៃ ៃ
ផុុ កំណ្ឌ ់ចុះសៅ ះ ះអោកសៅ ះសៅ ោ  	ដែដំលមាន
រិយៈសៅពុល	រិហូ ូដំល់ថ្ងៃ ៃសៅ ះសៅ ោ  ។	

ខែ កញ្ញា
អា	 ច	 អ	 ពុុ	 ប្រ 	 សុុ	 សៅ 

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

ថ្ងៃ ៃទីី 14 ខែ កញ្ញាា  ឆំ្នាំ  2021

ថ្ងៃ ៃបោះ ះបោះឆំ្នាំត!

ី

ា

ិ េ ូ  
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ការបោះ ះបោះ ោ តដកដំណែ ងហ្គូ ូបឺឺបោះ ធរយី៉ាា ល រដឋកាលីហ្គូ ូញ៉ាា
ថ្ងៃ ៃអង្គាា រ ទីី 14 ខែ កញ្ញាា  ឆំ្នាំ  2021

All California voters will receive a vote-by-mail ballot for the 
September 14, 2021, election. Learn more inside.
English: (800) 345-VOTE (8683) TTY/TDD: (800) 833-8683

Todos los votantes de California recibirán una boleta electoral  
de voto por correo para la elección del 14 de septiembre de 2021. 
Para preguntas o asistencia al votante, llame al número  
a continuación.
Español /Spanish: (800) 232-VOTA (8682)

所有加州選民將收到用於 2021 年 9 月 14 日選舉的郵
寄投票選票。如有疑問或需要提供選民協助，請致電
下列號碼。
中文中文  /Chinese: (800) 339-2857

្ន ្ន ំ ់ ្ននុ ្ឋ ឹ ួ ្ ឹ ្ន
ំ នុ ់ ្ន ងៃ ី ញា ្ន ំ

់ ំ ួ ំ ួ ្ន ្ន ូ
មែ

कलिफोर्निया क सभी मतदाताओं को 14 लसतंबर, 2021 क चु्ाव क 
लिए “डाक द्ारा मतदा् करें” मतपत्र प्ापत होगा। प्श्नों या मतदाता 
सहायता क लिए, कपया ्ीचे ददए गए ्ंबर पर कॉि करें। 

ै े े े

े ृ
हहहहनिदीनिदी /Hindi: (888) 345-2692

すべてのカリフォルニア州有権者には 2021 年 9 月 14 日
選挙の郵便投票用紙が送られます。お問い合わせまた
は有権者の支援に関しては、以下の番号までお電話く
ださい。 
日日本本語 語 /Japanese: (800) 339-2865

អកបោះប្តទាងអសបៅកងរដ California នងទទលោនសនកប្ត
បោះតាមសបតតសតរាបការបោះប្តបៅថ្ទ 14 ខែកញ្ ្ 2021។ 
សតរាបសណរ ឬជនយអកបោះប្ត សមបៅមកបលែខាងបតកាម។
ខែខែរ រ មែ /Khmer: (888) 345-4917

모든 캘리포니아 유권자는 2021년 9월 14일 선거를 위한 우
편 투표지를 받게 됩니다. 문의 사항 또는 유권자 지원을 
원하시면, 아래 전화번호로 연락해주십시오.
한국어한국어 /Korean: (866) 575-1558

Tatanggap ang lahat ng botante ng California ng balota para 
sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa halalan sa 
Setyembre 14, 2021. Para sa mga katanungan o tulong sa 
botante, mangyaring tawagan ang numero sa ibaba.
Tagalog: (800) 339-2957

ผ้ออกเสยงลงคะแนนในรฐแคลฟอรเนยทกคนจะได
รบบัตรเลอกตงประเภทลงคะแนนเสยงทางไปรษณย
สาหรบการเลอกตงในวนท 14 กนยายน 2021 หากม
คาถามหรอตองการความชวยเหลอ กรณาตดตอท
หมายเลขดานลางน

ู ี ั ิ ์ ี ุ ้
ั ื ั ้ ี ี ์
ำ ั ื ั ้ ั ี ่ ั ี
ำ ื ้ ่ ื ุ ิ ่ ี ่

้ ่ ี้
ภาษาไทยภาษาไทย/Thai: (855) 345-3933

Tất cả các cử tri California đều sẽ nhận được lá phiếu 
bầu bằng thư cho kỳ bầu cử vào ngày 14 tháng Chín, 
2021. Nếu có thắc mắc hoặc cần giúp về bầu cử, xin 
gọi số điện thoại dưới đây. 
VViệt ngữiệt ngữ/Vietnamese: (800) 339-8163

 

KHMER  21 151602


	ការបោះ ះបោះ ោតបោះកាះ បោះ ហ្គូ ូបឺឺបោះ ធរយ៉ាីាល រដ្ឋឋកាលីហ្គូ ូញ៉ាាថ្ងៃ ៃទីី 14 ខែ កញ្ញាា ឆ្នាំំ 2021
	នៃ អ្នកបោះ ះបោះ នកម្រ ងសិទ្ធិិិិនត
	តារាងមាតិកា 
	ណែ ែងរកការយាលិ័យសេបាះសេ នតិ ឬមូ ឌលសេបាះសេ នតិ រប ់អំនក
	អំនកបរច្ចាិាគកំព័ូលៗសេ សេលី សេបកខជនរដឋ និងវិធានការ និ ែកសេ នតិ
	រដ្ឋឋលេ ខាធិិការ
	សន្លឹ ឹកឆ្នោ ោតដែ លបាន្លឹបង់់ថ្លៃ ឹដែតមថ្លៃ បសណីីយ៍៍ជាមុន្លឹ
	ឆ្នោសៀវឆ្នោ មគ្គុុុឆ្នោទសក៍ ័ត៌មាន្លឹអ្នោកឆ្នោបាះឆ្នោ ោតដែ លបាន្លឹឆ្នោបាះ ុមជាអ្នកសរធំភំៗ ឬជាសំឆ្នោ ង់
	ការបោះ ះបោះ ោតបោះកាះបោះ ហ្គូ បឺូឺបោះ ធរយ៉ាីាលរដ្ឋឋកាលីហ្គូ ញ៉ាូា ក្នុោ ងរដ្ឋឋកាលីហ្គូ ញ៉ាូា
	ព័័ត៌មា អំំព័ីបោះបឺក្នុខជ ជំ ួសអំោក្នុដ្ឋក្នុតំណែ ង
	តម្លៃ ៃប្របឺមា បោះដ្ឋី ីីចាត់ណែ ងការបោះកាះបោះ ការបោះ ះបោះ ោតហ្គូ បឺូឺបោះ ធបោះរៀលរដ្ឋឋកាលីហ្គូ ញ៉ាូា
	សេ ចក្តី ីថ្លែ ែងការណ៍៍រប ់អ្ននក្តីគាំទ្រ ំ ីពី មូូលសេ តុុ ទ្រ ប់ការសេកាះសេ សេ ះសេ នតុសេ ងវិញិ និិងចសេមូ ែយរប ់អ្នភិិ ល
	ទឡ្ហីករណ៍ ី៍នៃ ការដកតំណែណ៍ងរបស់ំ់របស់់អ្នកគាំនទ្រទំ
	ទឡ្ហីករណ៍ ៍នៃ ការដកតំណែណ៍ងរបស់ំ់អ្នភិបាលរដិឋ
	ព័ត៌័មានអំ៌ំព័សេ ចក្ដីីថ្លែ ីីងការណ៍ែ៍រប ់សេបក្ដីជនដាក្ដីខជ់ំនួ អំក្ដីដក្ដីត៌នថ្លែណ៍ងំ
	សេ ចក្ដីថ្លែ ីងការណ៍ែ៍រប ់សេបក្ដីជនជខំនួ អ្នក្ដីដក្ដីតំនថ្លែណ៍ងំ
	ការចុះ ឈ្មោះ អ្នកឈ្មោះ ឈ្មោះ ត
	ព័័ត៌មានស្តីើីព័ើឯកជនភាព័ការចុះះ ឈ្មោះ ះ អ្ននកឈ្មោះ ឈ្មោះ នត
	ព័ ន តយឈ្មោះម្មើ ស្ថាិនភាព័អ្ននកឈ្មោះ ឈ្មោះ នតរបស្តី់អ្ននកតាម្មអ្ននឡាញ
	បោះ ះបោះឆ្នាំំតបោះ យសីុវិត ិភាពបោះ ទីីតាំងបោះ ះបោះឆ្នាំ ំតមុុនបោះពលក ណត់
	ជំ នួយសីត្រ ប់អំកបោះ ះបោះឆ្នាំំត នព ការំភាព
	ការំច្ឆិុះបោះ ះះអំកបោះ ះបោះឆ្នាំំតបោះ ថ្ងៃ ៃខែតមុួយ
	បោះ ះបោះ �ោតបោះ យសុុវត ិភាពជាមួួយនឹឹងសុនឹឹោកបោះ ោតបោះ ះតាមួសុំបុុត្រតរបុសុ់អ្នោក
	កាលបរិបោះចទីខែ លត្រូតវចងចាំ!




