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សេ�តុអំី�ត្រូតូវសេ�ះសេ�ោ ត ?

ការបោះ�ះបោះ�ោ តគឺឺជាធាតុសំំខាន់់នៃន់លទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិ��បោះតយ្យយរ�ស់ំ
បោះយ្យើង ។ ការ បោះ�ះ បោះ�ោ ត អាច ផ្លាា ស់ំ �ូ�រ ដំំបោះ�ើ រ នៃន់ ប្រ�បោះទ្ធិសំ ជាត�
រ�ស់ំបោះយ្យើង រដំឋ រ�ស់ំ បោះយ្យើង ន់�ង សំហគឺមន៍់ ដែដំល បោះយ្យើង រស់ំ 
បោះ� ។ ការបោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោកជួួយ្យបោះប្រជួើសំបោះរ ើសំប្រ�ធានាធិ��តី 
អ្នោកតំណាងរ�ស់ំបោះយ្យើងបោះ�កោុងសំភា អ្នងគនី់ត��ញ្ញញតូ�រដំឋរ�ស់ំ
បោះយ្យើង សំមាជួ�កប្រកុមប្រ�ឹកាប្រកុង បោះ�ប្រកម ន់�ងអ្នោកបោះ�េងបោះទ្ធិៀត
ជាបោះប្រចើន់ដែដំលការសំបោះប្រមចច�តូរ�ស់ំពួួកបោះគឺមាន់�ល�ះះពាល់
ផ្លាា ល់ដំល់ជីួវិ �តប្រ�ចំាំនៃ�ៃរ�ស់ំបោះយ្យើង ។ តាមរយ្យៈប្រ�អ្ន�់
សំន់ាឹកបោះ�ោ ត អ្នោកក៏មាន់អំ្នណាចកោុងការជួួយ្យ�បោះងើើតចា�់�ីី ឬ
លុ�បោះចាំលចា�់ដែដំលអ្នោកម�ន់យ្យល់ស្រសំ��ងដែដំរ ។ 

សំ�ទ្ធិិ�បោះ�ះបោះ�ោ តប្រតូវិ�ន់ទ្ធិទួ្ធិលបោះ�យ្យការខិ�តខំិតសូំ�យ៉ាះង
លំ�ក ។ ស្ត្រីសំូី ជួន់ជាត�ភាគឺត�ច ន់�ងអ្នោកម�ន់ដែមន់ជាមាា ស់ំដីំប្រតូវិ
�ន់ហាមឃាត់ម�ន់ឱ្យយបោះ�ះបោះ�ោ តកាលពីួមុន់កោុងប្រ�វិតូ�សាស្ត្រីសំូ
ជាត�រ�ស់ំបោះយ្យើង ។ បោះ��ោ ំ 1911 ស្ត្រីសំូីទ្ធិទួ្ធិល�ន់សំ�ទ្ធិិ�
បោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�រដំឋ California ប្រ�ំ�ួន់�ោ ំមុន់សំ�ទ្ធិិ�បោះ�ះបោះ�ោ ត
រ�ស់ំស្ត្រីសំូីប្រតូវិ�ន់ធានាបោះ�កោុងវិ �បោះសាធិន់កមីបោះលើកទី្ធិ 19 នៃន់
រដំឋធិមីនុ់ញ្ញញរ�ស់ំសំហរដំឋអាបោះមរ �ក ។ កាលពីួ 56 �ោ ំមុន់ បោះ�ក
ប្រ�ធានាធិ��តី Lyndon Johnson �ន់ចុះហតថបោះលខាបោះលើចា�់
សំូីពីួសំ�ទ្ធិិ�បោះ�ះបោះ�ោ ត ដែដំលជាចា�់សំហព័ួន់ិដ៏ំសំំខាន់់ �ន់
�បោះងើើតបោះ�ើងបោះដំើមីីដំកបោះចញន់�វិឧ�សំគឺគកោុងការច�លរមួកោុង
ដំំបោះ�ើ រការបោះ�ះបោះ�ោ តសំប្រមា�់ជួន់ជាត�អាហ្រ្វិហិ�កអាបោះមរ �កកំាង 
បោះហើយ្យបោះប្រកាយ្យមកបោះទ្ធិៀតគឺឺជួន់ជាត�ភាគឺត�ចបោះ�េងៗបោះទ្ធិៀត ។ 
អ្នតីតយុ្យទ្ធិិជួន់រ�ស់ំជាត�បោះយ្យើងក៏�ន់ធានាថា បោះ�លការ�៍
ប្រ�ជាធិ��បោះតយ្យយរ�ស់ំបោះយ្យើង រមួទំាំងសំ�ទ្ធិិ�បោះ�ះបោះ�ោ តប្រតូវិ�ន់ការ
ពារ ។

តាមរយ្យៈការចុះបោះ�ីះបោះ�ះបោះ�ោ ត ន់�ងបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�នៃ�ៃ
បោះ�ះបោះ�ោ ត អ្នោកមាន់អំ្នណាចកោុងការពួប្រងឹងលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិ��បោះតយ្យយ
រ�ស់ំបោះយ្យើង ។ ប្រកសួំងការ�របោះទ្ធិសំរដំឋ California បោះ�ូជាា �ូល់
ក�តូ�យ្យសំដំល់បោះករដំំដែ�លរ�ស់ំអ្នោកដែដំល�ន់តសូំ�យ៉ាះង
អ្នង់អាចបោះដំើមីីលទ្ធិិ�ប្រ�ជាធិ��បោះតយ្យយរ�ស់ំបោះយ្យើង តាមរយ្យៈការ
ការពារសំ�ទ្ធិិ�បោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោក ។

បោះសំៀវិបោះ�ដែ�នំាបោះន់ះពួ�ពួ�៌នាអំ្នពីួសំ�ទ្ធិិ� ន់�ងទំ្ធិនួ់លខុិសំប្រតូវិ
ជាបោះប្រចើន់រ�ស់ំអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត ន់�ង�ូល់ព័ួត៌មាន់សំំខាន់់ៗដែដំល
អ្នោកប្រតូវិការបោះដំើមីីបោះ�ះបោះ�ោ ត ន់�ងឱ្យយសំំបោះ�ងរ�ស់ំអ្នោកប្រតូវិ
�ន់ដឹំងឮ ។

(ដែកសំប្រមួល 2/2022)
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សេតើខ្ញុំំុ ំអាចចុះសេ�ះ ះសេ�ះសេ�ោ ត
�នសេ� ?

បោះដំើមីចុីះបោះ�ីះបោះ�ះបោះ�ោ ត អ្នោកប្រតវូិដែត៖

•  ជាពួលរដំឋសំហរដំឋអាបោះមរ �ក

•  ជាអ្នោករស់ំបោះ�រដំឋ California

•  មាន់អាយុ្យចាំ�់ពីួ 18 �ោ បំោះ�ើងគឺ�តប្រតឹមនៃ�ៃ
បោះ�ះបោះ�ោ ត

•  �ចា�ុីន់ោបោះន់ះ ម�ន់   ជា�់ ពួន់និា�រ រដំឋ  ឬ 
សំហព័ួន់ិ សំប្រមា�់ ការ កាត់ បោះទាំសំ �ទ្ធិ 
ឧប្រក�ដំឋ ណាមួយ្យ ន់�ង 

•  �ចា�ុីន់ោ ម�ន់ ប្រតវូិ �ន់  រក បោះ�ើញ ថា មាន់
�ញ្ហាា �ា�វិច�តកូោងុ ការ បោះ�ះបោះ�ោ ត បោះ�យ្យ 
តុ�ការ បោះទ្ធិ ។

សេតើខ្ញុំំុ ំត្រូតូវចុះសេ�ះ ះសេ�ះសេ�ោ តសេ�យរសេ�ៀ�ណា ?

អ្នោកអាចច�លបោះ�កាន់់ RegisterToVote.ca.gov ឬទ្ធិ�រសំពួាបោះ�បោះលខិ
ទំ្ធិនាក់ទំ្ធិន់ង�នាា ន់់អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តនៃន់ការ �យ៉ាល័យ្យប្រកសួំងការ�របោះទ្ធិសំ តាមរយ្យៈ
បោះលខិ (800) 345-2692។

ពាកយសំុំចុះបោះ�ីះបោះ�ះបោះ�ោ តប្រតវូិ�ន់�ល់ូជួ�ន់បោះ�កដែន់ាងជាបោះប្រចើន់ទ្ធិ�ទំាំងរដំឋ ៖

•  ការ�យ៉ាល័យ្យបោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិ ឬសា�ប្រកងុ

•  ម�ឌ លបោះ�ះបោះ�ោ ត ឬសាខាការ�យ៉ាល័យ្យ (ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើមាន់)

•  �ណាា ល័យ្យសាធារ�ៈ

•  ការ�យ៉ាល័យ្យនៃប្រ�សំ�ីយ៍្យ

•  ការ�យ៉ាល័យ្យនៃន់ប្រកសួំងយ៉ាន់យ្យន់ូ

•  ការ�យ៉ាល័យ្យបោះសំវាសំងគមរដំឋ ន់�ងបោះខាន់ធីិ

•  ការ�យ៉ាល័យ្យសុំខិភាពួ�ា�វិច�តរូដំឋ ន់�ងបោះខាន់ធីិ 

•  ការ�យ៉ាល័យ្យនៃន់ប្រកសួំងសូារនី់ត�សំមីទាំ

•  មជួឈម�ឌ លរស់ំបោះ�បោះ�យ្យឯករាជួយ

•  មជួឈម�ឌ លថាោ ក់តំ�ន់់នៃន់ប្រកសួំងបោះសំវាអ្នភិ�វិឌ្ឍឍន៍់

•  ការ�យ៉ាល័យ្យសំង្កាើ ត់នៃន់ Franchise Tax Board

•  ការ�យ៉ាល័យ្យបោះប្រជួើសំបោះរ ើសំកងកមាា ងំប្រ���់អាវិធុិ

ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើអ្នោកមាន់អ្នតសូំញ្ហាញ ���ារដំឋ California ឬ��ាបោះ�ើក�រ អ្នោក
ប្រតវូិដែត�ល់ូបោះលខិបោះ�បោះលើពាកយសំុំចុះបោះ�ីះអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោក ។ 
ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើអ្នោកម�ន់មាន់��ាណាមួយ្យកោងុចំបោះណាម��ាទំាំងពីួរប្រ�បោះភិទ្ធិបោះន់ះ
បោះទ្ធិ សំ�ម�ល់ូបោះលខិ�ួន់ខិាង់ចុងបោះប្រកាយ្យនៃន់បោះលខិសំន់ូ�សុំខិសំងគមរ�ស់ំអ្នោក ។ 
ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើអ្នោកម�ន់មាន់បោះលខិសំន់ូ�សុំខិសំងគមបោះទ្ធិ អ្នោកនឹ់ងប្រតវូិ�ន់�ល់ូបោះលខិ
អ្នតសូំញ្ហាញ �ដែតមួយ្យគឺត់សំប្រមា�់បោះ�ល�ំ�ងបោះ�ះបោះ�ោ តដែត�ះបុោះណាា ះ ។
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សេតើខ្ញុំំុ ំចុះសេ�ះ ះសេ�ះសេ�ោ តសេ�សេពីលណា ?

ខិ�ៈបោះពួលដែដំលអ្នោកអាចចុះបោះ�ីះបោះ�ះបោះ�ោ ត ឬចុះបោះ�ីះបោះ�ើងវិ �ញ
បោះ�បោះពួលណាក៏�ន់ កោុងករ�ីភាគឺបោះប្រចើន់ អ្នោកប្រតូវិដែតចុះបោះ�ីះបោះ�ះបោះ�ោ ត
យ៉ាះងបោះហាចណាស់ំ 15 នៃ�ៃមុន់នៃ�ៃបោះ�ះបោះ�ោ ត បោះដំើមីីមាន់សំ�ទ្ធិិ�បោះ�ះបោះ�ោ ត
បោះ�កោុងការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះនាះ ។ �នាា �់ពីួហួសំនៃ�ៃកំ�ត់ បោះនាះអ្នោកនឹ់ង
ប្រតូវិបោះ�ការ �យ៉ាល័យ្យបោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិរ�ស់ំអ្នោក ឬទី្ធិតំាងបោះ�ះបោះ�ោ ត 
បោះដំើមីី�ញ្ញា �់ដំំបោះ�ើ រការចុះបោះ�ីះអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ� “នៃ�ៃដែតមួយ្យ” បោះដំើមីី
ចុះបោះ�ីះ ន់�ងបោះ�ះបោះ�ោ ត ។ ដំំបោះ�ើ រការបោះន់ះ បោះ�ថាការចុះបោះ�ីះ
អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តតាមលកខខិ�ឌ  (conditional voter registration, CVR) ។  
បោះ�បោះពួលដែដំលមហ្រ្វិន់ូីបោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិរ�ស់ំអ្នោក�ន់បោះ�ា�ងផ្លាា ត់ការ
ចុះបោះ�ីះអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោក សំន់ាឹកបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោកនឹ់ងប្រតូវិ�ន់
ដំំបោះ�ើ រការ ន់�ងរា�់�ញ្ញា� ល ។ 

អ្នោកគួឺរដែតចុះបោះ�ីះបោះ�ើងវិ �ញបោះដំើមីីបោះ�ះបោះ�ោ ត ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើអ្នោកផ្លាា ស់ំទី្ធិ
លំបោះ� �ូ�របោះ�ីះ ឬចង់បោះប្រជួើសំបោះរ ើសំ ឬផ្លាា ស់ំ�ូ�រគឺ��កេន់បោះយ៉ា�យ្យដែដំល
បោះពួញច�តូរ�ស់ំអ្នោក ។ មបោះធិោ�យ្យង្កាយ្យស្រសំលួ�ំ�ុតបោះដំើមីីបោះធិិើ�ចាុ�ីន់ោភាពួ
ចុះបោះ�ីះរ�ស់ំអ្នោកបោះ�បោះលើអីុ្នន់ធឺិ�� តតាមរយ្យៈ RegisterToVote.ca.gov ។

ទាំក់ទ្ធិងមហ្រ្វិនីូ់បោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិរ�ស់ំអ្នោក ឬច�លបោះមើល sos.ca.gov 
សំប្រមា�់ ព័ួត៌មាន់�ដែន់ថម ។

សេតើខ្ញុំំុ ំសេត្រូើើ�សេរ ើ�គ��ក្តីសនសេ��យរ��់ខ្ញុំំុ ំសេ�យ
រសេ�ៀ�ណា ?
អ្នោកអាចបោះប្រជួើសំបោះរ ើសំគឺ��កេន់បោះយ៉ា�យ្យណាមួយ្យដែដំលមាន់លកខ�ៈ
សំមីតូ�ប្រគឺ�់ប្រ�ន់់រ�ស់ំរដំឋ California បោះ�បោះពួលអ្នោកចុះបោះ�ីះបោះ�ះបោះ�ោ ត ។  
ការបោះប្រជួើសំបោះរ ើសំ  គឺ��កេ ន់បោះយ៉ា�យ្យ ដែដំលអ្នោកបោះពួញច�តូធានា ថា  អ្នោក 
អាច បោះ�ះបោះ�ោ ត ឱ្យយ បោះ�កខជួន់ រ�ស់ំ គឺ��កេ បោះនាះ កោុង ការបោះ�ះបោះ�ោ ត �ឋម
បោះប្រជួើសំបោះរ ើសំ ប្រ�ធានាធិ��តី ។

អ្នោកក៏អាច�ង្កាា ញថាអ្នោកម�ន់ចង់បោះប្រជួើសំបោះរ ើសំគឺ��កេន់បោះយ៉ា�យ្យ ដែដំល
មាន់ន័់យ្យថា អ្នោកនឹ់ងប្រតូវិ�ន់ចុះបោះ�ីះជាអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត �ីន់គឺ��កេ
ដែដំលបោះពួញច�ត ូ(No Party Preference, NPP) ។ គឺ��កេន់បោះយ៉ា�យ្យ
មួយ្យចំនួ់ន់អ្ននុ់ញ្ហាញ តឱ្យយអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត NPP ជួួយ្យបោះប្រជួើសំបោះរ ើសំបោះ�កខជួន់
រ�ស់ំពួួកបោះគឺ បោះ�កោុងការបោះ�ះបោះ�ោ ត�ឋមបោះប្រជួើសំបោះរ ើសំប្រ�ធានាធិ��តី។ 
បោះ�កោុងការបោះ�ះបោះ�ោ តទំាំងអ្នស់ំ អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត NPP អាចបោះ�ះបោះ�ោ ត
សំប្រមា�់វិ �ធាន់ការបោះ�ះបោះ�ោ ត ន់�ងបោះ�កខជួន់ឈរបោះ�ីះសំប្រមា�់សំភា
សំហរដំឋអាបោះមរ �ក ការ �យ៉ាល័យ្យធិមីនុ់ញ្ញញរ�ស់ំរដំឋ អ្នងគនី់ត��ីញ្ញញតូ�រដំឋ 
ការ �យ៉ាល័យ្យកោុងតំ�ន់់ ន់�ងម�ន់ប្រ�កាន់់គឺ��កេ ។
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សេតើ ការ សេ�ះសេ�ោ ត �ឋម និង �ូសេ� �ូទាំងំ រដ្ឋឋ ដ្ឋំសេ�ើ រការ សេ�យ 
រសេ�ៀ� ណា ?

ការបោះ�ះបោះ�ោ ត�ឋមកំ�ត់ថា បោះ�កខជួន់ណាខិាះប្រតូវិ�ន់ដែតងតំាងបោះដំើមីី
�ន់បោះ�ការបោះ�ះបោះ�ោ តទ្ធិ�បោះ�ដែដំលបោះធិិើបោះ�ើង�ះុនីាន់ដែខិបោះប្រកាយ្យមក ។ សំភា
សំហរដំឋអាបោះមរ �ក ការ �យ៉ាល័យ្យធិមីនុ់ញ្ញញរដំឋ ន់�ងការ �យ៉ាល័យ្យនី់ត��ីញ្ញញតូ�
រ�ស់ំរដំឋ ប្រតូវិ�ន់បោះគឺសាគ ល់ថាជាការ �យ៉ាល័យ្យដែដំលប្រតូវិ�ន់ដែតងតំាង
បោះ�យ្យអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត ។ បោះ�កោុងការបោះ�ះបោះ�ោ ត�ឋម បោះ�កខជួន់ទំាំងអ្នស់ំ
សំប្រមា�់ការ �យ៉ាល័យ្យដែដំលប្រតូវិ�ន់ដែតងតំាងបោះ�យ្យអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តទំាំងបោះន់ះ
ប្រតូវិ�ន់ចុះ�ញីី្ញបោះ�បោះលើសំន់ាឹកបោះ�ោ តមួយ្យ ។ អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តអាចបោះ�ះបោះ�ោ ត
ឱ្យយបោះ�កខជួន់ណាមាោ ក់កោុងការប្រ�កួតនី់មួយ្យៗ បោះ�យ្យម�ន់គឺ�តពីួគឺ��កេ
ន់បោះយ៉ា�យ្យរ�ស់ំអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត ឬបោះ�កខជួន់បោះ�ើយ្យ ។ បោះ�កខជួន់កំពួ�លទំាំងពីួរ
ចុងបោះប្រកាយ្យ បោះ�យ្យម�ន់គឺ�តពីួគឺ��កេដែដំលបោះពួញច�តូ ដែដំលទ្ធិទួ្ធិល�ន់
សំំបោះ�ងបោះប្រចើន់ជាងបោះគឺកោុងការប្រ�កួត�ឋមនី់មួយ្យៗ ប្រតូវិ�ន់ូបោះ�ការបោះ�ះបោះ�ោ ត
សំកល ។ �នាា �់ពីួការបោះ�ះបោះ�ោ ត�ឋមបោះប្រជួើសំបោះរ ើសំបោះ�កខជួន់កំពួ�លទំាំងពីួរ
ចុងបោះប្រកាយ្យ ការបោះ�ះបោះ�ោ តទ្ធិ�បោះ�ប្រតូវិដែតបោះធិិើបោះ�ើង បោះ�ើបោះទាំះ�ីជាបោះ�កខជួន់មាោ ក់
ទ្ធិទួ្ធិល�ន់សំំបោះ�ងភាគឺបោះប្រចើន់ (យ៉ាះងបោះហាចណាស់ំ 50 ភាគឺរយ្យ +1) ន់�ងបោះ�ើ
បោះទាំះ�ីជាមាន់បោះ�កខជួន់ដែតមួយ្យរ��បោះ�កោុងការបោះ�ះបោះ�ោ ត�ឋមក៏បោះ�យ្យ ។

ប្រ�ព័ួន់ិ�ឋមបោះប្រជួើសំបោះរ ើសំបោះ�កខជួន់កំពួ�លទំាំងពីួរចុងបោះប្រកាយ្យបោះន់ះម�ន់អ្ននុ់វិតូ
ចំបោះពាះបោះ�កខជួន់ដែដំលកំពុួងឈរបោះ�ីះជាប្រ�ធានាធិ��តីសំហរដំឋអាបោះមរ �ក 
គឺ�ៈកមីាធិ�ការកណូាលបោះខាន់ធីិ ឬការ �យ៉ាល័យ្យកោុងតំ�ន់់បោះទ្ធិ ។ 

សេតើ ការ សេ�ះសេ�ោ ត �ឋម ត្រូ�ធានាំធិិ�ត� ដ្ឋំសេ�ើ រការ ដ្ឋូចសេមីច ?
សំប្រមា�់ការបោះ�ះបោះ�ោ ត�ឋមបោះប្រជួើសំបោះរ ើសំប្រ�ធានាធិ��តី គឺ��កេ
ន់បោះយ៉ា�យ្យរ�ស់ំអ្នោកមាន់ឥទ្ធិិ�ពួលបោះលើបោះ�កខជួន់ណាមួយ្យដែដំលអ្នោកអាច
បោះ�ះបោះ�ោ តសំប្រមា�់តំដែ�ងប្រ�ធានាធិ��តីសំហរដំឋអាបោះមរ �ក ។ ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើ
អ្នោក�ន់ចុះបោះ�ីះជាមួយ្យគឺ��កេន់បោះយ៉ា�យ្យ អ្នោកអាចបោះ�ះបោះ�ោ ត�ន់ដែត
បោះ�កខជួន់ប្រ�ធានាធិ��តីរ�ស់ំគឺ��កេបោះនាះបោះ�បោះពួលបោះ�ះបោះ�ោ ត�ឋម ។ 

បោះទាំះជាយ៉ាះងណាក៏បោះ�យ្យ គឺ��កេមួយ្យចំនួ់ន់អ្ននុ់ញ្ហាញ តឱ្យយអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត
ដែដំល�ន់ចុះបោះ�ីះជាមួយ្យ បោះ�យ្យ�ីន់គឺ��កេដែដំលបោះពួញច�តូ អាច
បោះ�ះបោះ�ោ តឱ្យយបោះ�កខជួន់ប្រ�ធានាធិ��តីរ�ស់ំពួួកបោះគឺបោះ�កោុងការបោះ�ះបោះ�ោ ត�ឋម ។  
អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តដែដំល�ីន់គឺ��កេបោះពួញច�តូប្រតវូិដែតបោះសំោើសំុំសំន់ាឹកបោះ�ោ តមួយ្យ
កោុងចំបោះណាមសំន់ាឹកបោះ�ោ ត "ឆ្លាងគឺ��កេ" ទំាំងបោះន់ះពីួមហ្រ្វិនីូ់បោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់
ធីិរ�ស់ំខិាួន់ ឬបោះ�ឯកដែន់ាងបោះ�ះបោះ�ោ ត ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើពួួកបោះគឺចង់បោះ�ះបោះ�ោ តឱ្យយ
បោះ�កខជួន់ប្រ�ធានាធិ��តីរ�ស់ំគឺ��កេណាមួយ្យ ។

ច�លបោះមើលវិ ��សាយ្យ howtovoteforpresident.sos.ca.gov សំប្រមា�់
ព័ួត៌មាន់�ដែន់ថមអំ្នពីួរបោះ�ៀ�ច�លរមួកោុងការបោះ�ះបោះ�ោ ត�ឋមបោះប្រជួើសំបោះរ ើសំ
ប្រ�ធានាធិ��តីរដំឋ California ។

សេតើខ្ញុំំុ ំត្រូតូវ�នចុះសេ�ះ ះសេ�ះសេ�ោ តសេ� ?
បោះដំើមីីពួ�ន់�តយបោះមើលសាថ ន់ភាពួចុះបោះ�ីះអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោក 
សំ�មច�លបោះ�វិ ��សាយ្យ voterstatus.sos.ca.gov ឬទ្ធិ�រសំពួាបោះ�
ការ �យ៉ាល័យ្យបោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិរ�ស់ំអ្នោក ។

http://howtovoteforpresident.sos.ca.gov
http://voterstatus.sos.ca.gov
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សេតើខ្ញុំំុ ំអាចសេ�ះសេ�ោ តតាម�ំ�ុត្រូត�នសេ� ?

�ន់ អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តដែដំល�ន់ចុះបោះ�ីះសំកមីទំាំងអ្នស់ំបោះ�កោុង
រដំឋ California នឹ់ងទ្ធិទួ្ធិល�ន់សំន់ាឹកបោះ�ោ តបោះ�ះតាមសំំ�ុប្រត
រាល់ការបោះ�ះបោះ�ោ ត ។ បោះខាន់ធីិនានានឹ់ងចាំ�់បោះ�ូើមបោះ�ាើសំន់ាឹកបោះ�ោ ត
បោះ�ះតាមសំំ�ុប្រតបោះ�អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តម�ន់បោះលើសំពីួ 29 នៃ�ៃមុន់
ការបោះ�ះបោះ�ោ ត ។

សំន់ាឹកបោះ�ោ តបោះ�ះតាមសំំ�ុប្រតអាចបោះ�ាើប្រតល�់មកវិ �ញ�ន់តាម ៖ 

•  ប្រៃត្រូ���� យ៖៍ សំន់ាឹកបោះ�ោ តដែដំល�ន់បោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោកប្រតូវិដែត
ប្រតូវិ�ន់��ទ្ធិដែតមនៃប្រ�សំ�ីយ៍្យបោះ�នៃ�ៃបោះ�ះបោះ�ោ ត ឬមុន់នៃ�ៃ
បោះ�ះបោះ�ោ ត បោះហើយ្យប្រតវូិ�ន់ទ្ធិទួ្ធិលបោះ�យ្យការ �យ៉ាល័យ្យបោះ�ះបោះ�ោ ត
បោះខាន់ធីិរ�ស់ំអ្នោកម�ន់បោះលើសំពីួប្រ�ំពីួរនៃ�ៃ �នាា �់ពីួនៃ�ៃបោះ�ះបោះ�ោ ត ។

•  សេ�យផ្ទាា ល៖់ អ្នោកក៏អាច�ញី្ញ� ន់សំន់ាឹកបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោកបោះ�
ការ �យ៉ាល័យ្យបោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិរ�ស់ំអ្នោក ប្រ�អ្ន�់ទ្ធិមាា ក់
សំន់ាឹកបោះ�ោ តបោះ�ះតាមសំំ�ុប្រត ទី្ធិតំាងទ្ធិមាា ក់សំន់ាឹកបោះ�ោ តបោះ�ះ
តាមសំំ�ុប្រត ឬកដែន់ាងបោះ�ះបោះ�ោ តណាមួយ្យកោុងរដំឋមុន់បោះមាះ ង 
8:00 យ្យ�់ បោះ�នៃ�ៃបោះ�ះបោះ�ោ ត ។

ខ្ញុំំុ ំសេ�ណែតអាចសេ�ះសេ�ោ តសេ�យផ្ទាា ល�់ន ?

បោះទាំះ�ីជាអ្នោកនឹ់ងប្រតូវិ�ន់បោះ�ាើសំន់ាឹកបោះ�ោ តបោះ�ះតាមសំំ�ុប្រតរាល់
ការបោះ�ះបោះ�ោ តក៏បោះ�យ្យ អ្នោកបោះ�ដែតអាចបោះប្រជួើសំបោះរ ើសំបោះ�ះបោះ�ោ ត
បោះ�យ្យខិាួន់ឯងបោះ�កដែន់ាងបោះ�ះបោះ�ោ ត ឬម�ឌ លបោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំ
អ្នោក�ន់ ។

អ្នោកគួឺរដែតយ្យកសំន់ាឹកបោះ�ោ តបោះ�ះតាមសំំ�ុប្រតរ�ស់ំអ្នោកមកជាមួយ្យ
បោះ� 
ទី្ធិតំាងបោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោក បោះដំើមី�ូី�រវាបោះ�ជាសំន់ាឹកបោះ�ោ តផ្លាា ល់ ។ 
ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើអ្នោកម�ន់យ្យកសំន់ាឹកបោះ�ោ តបោះ�ះតាមសំំ�ុប្រតមកផ្លាា ស់ំ�ូ�របោះទ្ធិ 
អ្នោកអាចនឹ់ងទ្ធិទួ្ធិល�ន់សំន់ាឹកបោះ�ោ ត�បោះណូាះអាសំន់ោ ដែដំលនឹ់ងប្រតវូិ
�ន់រា�់បោះ�បោះពួលដែដំលការ �យ៉ាល័យ្យបោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិរ�ស់ំអ្នោក
�ញី្ហាក់ថាអ្នោកម�ន់ទាំន់់�ន់បោះ�ះបោះ�ោ តរចួបោះហើយ្យ ។

សេតើខ្ញុំំុ ំអាចតាម�នស្ថាា នភាពីប្រៃន�នឹ�ក្តីសេ�ោ តសេ�ះតាម
�ំ�ុត្រូតរ��់ខ្ញុំំុ ំ�នសេ� ?

ប្រកសួំងការ�របោះទ្ធិសំ�ន់�បោះងើើតប្រ�ព័ួន់ិមួយ្យដែដំលមហ្រ្វិន់ូីបោះរៀ�ចំ
ការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិបោះប្រ�ើបោះដំើមីីអ្ននុ់ញ្ហាញ តឱ្យយអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត
ចុះបោះ�ីះ�ីីទ្ធិទួ្ធិល�ន់ការជួ�ន់ដំំ�ឹងតាមអីុ្នដែមល សារជាអ្នកេរ 
ឬសារជាសំំបោះ�ងទាំក់ទ្ធិងនឹ់ងសាថ ន់ភាពួនៃន់សំន់ាឹកបោះ�ោ តបោះ�ះតាម
សំំ�ុប្រតរ�ស់ំពួួកបោះគឺ ។ 

សំប្រមា�់ព័ួត៌មាន់�ដែន់ថមអំ្នពីួរបោះ�ៀ�ចុះបោះ�ីះ សំ�មច�លបោះ�វិ ��
សាយ្យ wheresmyballot.sos.ca.gov ។

http://wheresmyballot.sos.ca.gov


05

សេតើខ្ញុំំុ ំអាច��លួ�ន�នឹ�ក្តីសេ�ោ តើនំ�ួ�នសេ� ?
ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើអ្នោកម�ន់�ន់ទ្ធិទួ្ធិលសំន់ាឹកបោះ�ោ តបោះ�ះតាមសំំ�ុប្រតរ�ស់ំអ្នោកសំប្រមា�់
ការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះទ្ធិ អ្នោកអាចបោះសំោើសំុំសំន់ាឹកបោះ�ោ តជំួនួ់សំបោះ�ះតាមសំំ�ុប្រត
រហ�តដំល់ប្រ�ំពីួរនៃ�ៃមុន់នៃ�ៃបោះ�ះបោះ�ោ ត ។ អ្នោកក៏អាចបោះសំោើសំុំសំន់ាឹកបោះ�ោ តជំួនួ់សំ 
ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើអ្នោក�ត់ ខិ�ច ឬមាន់កំហុសំបោះលើសំន់ាឹកបោះ�ោ តបោះ�ះតាមសំំ�ុប្រត
រ�ស់ំអ្នោក ។ 

ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើអ្នោកប្រតវូិការសំន់ាឹកបោះ�ោ តជំួនួ់សំ អ្នោកក៏មាន់ជួបោះប្រមើសំកោុងការបោះសំោើសំុំ
សំន់ាឹកបោះ�ោ តបោះ�ះតាមសំំ�ុប្រត (RAVBM) ដែដំលអាចដំំបោះ�ើ រការ�ន់ពីួ
ចមាៃ យ្យ ពីួមហ្រ្វិនីូ់បោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិរ�ស់ំអ្នោក ។ ប្រ�ព័ួនិ់ RAVBM អ្ននុ់ញ្ហាញ តឱ្យយ
អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តគឺ�សំការបោះប្រជួើសំបោះរ ើសំរ�ស់ំពួួកបោះគឺបោះ�បោះលើកំុពួយ�ទ័្ធិរ ឬបោះ�បោះ�ាត
រ�ស់ំពួួកបោះគឺផ្លាា ល់ ។ �នាា �់មកអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តប្រតវូិដែតប្រពីួន់បោះចញ ន់�ងប្រ�គឺល់
ការបោះប្រជួើសំបោះរ ើសំដែដំល�ន់គឺ�សំរ�ស់ំពួួកបោះគឺបោះ�កោុងបោះស្រសាមសំំ�ុប្រតដែដំល�ន់
ចុះហតថបោះលខាតាមនៃប្រ�សំ�ីយ៍្យ ឬបោះ�យ្យផ្លាា ល់ ។ 

សេតើខ្ញុំំុ ំអាចចុះសេ�ះ ះ និងសេ�ះសេ�ោ តសេ�យរសេ�ៀ�ណា 
ត្រូ��ិនសេ�ើខ្ញុំំុ ំជាសេ�ធា ឬអំោក្តីសេ�ះសេ�ោ តសេ�សេត្រូ�ត្រូ�សេ�� ?
ការចុះសេ�ះ ះសេ�ះសេ�ោ ត និង/ឬការសេ�ោើ�ុំ�នឹ�ក្តីសេ�ោ ត ៖ 

អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តជាបោះយ៉ាធា ឬបោះ�បោះប្រ�ប្រ�បោះទ្ធិសំអាចចុះបោះ�ីះបោះ�ះបោះ�ោ ត
បោះ�យ្យ�ំបោះពួញពាកយសំុំចុះបោះ�ីះបោះ�យ្យបោះប្រ�ើទ្ធិប្រមង់ដែ���ទ្ធិតាមអីុ្នន់ធឺិ�� ត
រ�ស់ំប្រកសួំងការ�របោះទ្ធិសំតាមវិ ��សាយ្យ RegisterToVote.ca.gov ឬ
បោះ�យ្យការ�ំបោះពួញពាកយបោះសំោើសំុំ��ានៃប្រ�សំ�ីយ៍្យសំហព័ួន់ិ (Federal Post 
Card Application, FPCA) តាមរយ្យៈវិ ��សាយ្យ fvap.gov/uploads/FVAP/
Forms/fpca.pdf

បោះទាំះ�ីជាអ្នោកប្រតវូិ�ន់ចុះបោះ�ីះបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�កោុងបោះខាន់ធីិរ�ស់ំអ្នោកក៏បោះ�យ្យ 
បោះដំើមីទី្ធិទួ្ធិល�ន់សំមាា របោះ�ះបោះ�ោ ត ន់�ងបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�បោះពួលអ្នោកអ្នវិតូមាន់
ពីួបោះខាន់ធីិរ�ស់ំអ្នោក បោះពួលកំពុួង�បោះប្រមើការ ន់�ង/ឬ រស់ំបោះ�បោះប្រ�ប្រ�បោះទ្ធិសំ អ្នោក
ប្រតវូិ�ក់ពាកយសំុំសំន់ាឹកបោះ�ោ តបោះ�ះតាមសំំ�ុប្រតបោះ�យ្យ�ំបោះពួញពាកយសំុំ
ចុះបោះ�ីះអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តតាមអីុ្នន់ធឺិ�� តបោះ� RegisterToVote.ca.gov ឬ
បោះ�យ្យ�ំបោះពួញ FPCA តាមវិ ��សាយ្យ fvap.gov ដំ�ចដែដំល�ន់បោះរៀ�រា�់លមិ�ត
ខាងបោះលើ ។

http://RegisterToVote.ca.gov
http://fvap.gov/uploads/FVAP/Forms/fpca.pdf
http://fvap.gov/uploads/FVAP/Forms/fpca.pdf
http://RegisterToVote.ca.gov
http://fvap.gov
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ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �ឈ្មោះ��ឈ្មោះ�ោ តតាមអ៊ីះ�នធឺឺណិិត | www.RegisterToVote.ca.gov

ការ�ញូូ្ជូន�នឹ�ក្តីសេ�ោ តណែដ្ឋល�នសេ�ះរួច ៖ 

ព័ួត៌មាន់អំ្នពីួសំន់ាកឹបោះ�ោ តបោះ�ាើប្រត��់មកវិ �ញ រមួទំាំងវិ �ធីិសាស្ត្រីសំសូំប្រមា�់ការ
�ញី្ញ� ន់សំន់ាកឹបោះ�ោ ត សំប្រមា�់បោះខាន់ធីិរដំឋ California នី់មួយ្យៗ មាន់�ង្កាា ញ
បោះ�បោះលើបោះគឺហទំ្ធិព័ួររ�ស់ំប្រកសួំងការ�របោះទ្ធិសំ https://www.sos.ca.gov/
elections/voter-registration/military-overseas-voters ។ សំន់ាកឹបោះ�ោ ត
ដែដំល�ន់បោះ�ះរចួអាចម�ន់ប្រតវូិ�ន់�ញី្ញ� ន់មកវិ �ញតាមអីុ្នដែមលបោះទ្ធិ ។

សេតើខ្ញុំំុ ំអាចសេ�ះសេ�ោ តសេ�យរសេ�ៀ�ណា សេពីលខ្ញុំំុ ំសេ��ា យ
សេ�មហាវ�ិាលយ័ ?
កោុងនាមជាប្រ�ជាជួន់រដំឋ California ដែដំលរស់ំបោះ��ៃ យ្យពីួ�ាះបោះពួលកំពុួង
សំ�កាបោះ�មហាវិ�ទ្ធិោល័យ្យ អ្នោកមាន់ជួបោះប្រមើសំកោុងការចុះបោះ�ីះបោះ�ះបោះ�ោ ត
បោះ�យ្យបោះប្រ�ើអាសំយ្យ�ឋ ន់�ាះរ�ស់ំអ្នោក ឬអាសំយ្យ�ឋ ន់មហាវិ�ទ្ធិោល័យ្យរ�ស់ំ
អ្នោក ។ បោះ�បោះពួលចុះបោះ�ីះបោះ�ះបោះ�ោ ត អ្នោកអាច�ញី្ហាក់អាសំយ្យ�ឋ ន់ដែដំល
អ្នោកចង់ចុះបោះ�ីះ បោះហើយ្យអ្នោកអាចបោះសំោើសំុំសំន់ាឹកបោះ�ោ តបោះ�ះតាមសំំ�ុប្រតឱ្យយ
បោះ�ាើបោះ�អ្នោកបោះ�បោះពួលច�លបោះរៀន់បោះ�មហាវិ�ទ្ធិោល័យ្យ ។

សេតើខ្ញុំំុ ំដ្ឋ�ងថា ន�ងមានអំី�សេ�សេលើ�នឹ�ក្តីសេ�ោ តរ��់ខ្ញុំំុ ំសេ�យ
រសេ�ៀ�ណា ? 
សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំពំីត័ម៌ានអំោក្តីសេ�ះសេ�ោ តរដ្ឋឋ ៖ 

បោះសំចកូីដែ�នំាព័ួត៌មាន់អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តរដំឋប្រតូវិ�ន់បោះ�ាើបោះ�ប្រគឺ�់ប្រគឺួសារ
អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តពីួរ�ីសំ�ូហ៍មុន់នៃ�ៃបោះ�ះបោះ�ោ ត ។ បោះសំចកូីដែ�នំាបោះ�យ្យម�ន់
ប្រ�កាន់់គឺ��កេបោះន់ះមាន់ព័ួត៌មាន់លមិ�តអំ្នពីួវិ �ធាន់ការបោះ�ះបោះ�ោ តទ្ធិ�ទំាំង
រដំឋ បោះ�កខជួន់មួយ្យចំនួ់ន់ ន់�ងសំ�ទ្ធិិ�អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត ។ បោះសំចកូីដែ�នំាប្រតូវិ�ន់
�ូល់ជួ�ន់ជា 10 ភាសា៖ អ្នង់បោះគឺាសំ ច�ន់ ហ��ឌ�  ជួ�ះុន់ ដែខិីរ ក�បោះរ ះ បោះអ្នសំាញ 
តាកា�ុក នៃ� ន់�ងបោះវិៀតណាម ។ អាចបោះមើលបោះសំចកូីដែ�នំាតាមអីុ្នន់ធឺិ�� ត
�ន់�ងដែដំរបោះ�បោះលើវិ ��សាយ្យ voterguide.sos.ca.gov ។ 

បោះសំចកូីដែ�នំាជាភាសាអ្នង់បោះគឺាសំ ម�ន់ដែមន់ភាសាអ្នង់បោះគឺាសំ  
អ្ន�ឌី្ឍយ្យះ� ន់�ងប្រពីួន់ជាអ្នកេរខាោ តធំិ អាចទ្ធិទួ្ធិល�ន់បោះ�យ្យម�ន់គឺ�តនៃ�ា  
បោះ�យ្យទ្ធិ�រសំពួាបោះ�បោះលខិទំ្ធិនាក់ទំ្ធិន់ង�នាា ន់់រ�ស់ំអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តនៃន់ប្រកសួំង
ការ�របោះទ្ធិសំ (800) 345-2692 ឬច�លបោះ�វិ ��សាយ្យ sos.ca.gov ។ 

សេ�ចក្តីី�ណែ�នាំពំីត័ម៌ានអំោក្តីសេ�ះសេ�ោ តសេ�នធិ� ៖ 

មហ្រ្វិន់ូីបោះរៀ�ចំការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិ បោះ�ាើបោះសំចកូីដែ�នំាព័ួត៌មាន់អ្នោកបោះ�ះ 
បោះ�ោ តបោះខាន់ធីិ បោះ�អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តដែដំល�ន់ចុះបោះ�ីះនី់មួយ្យៗ ។ បោះសំចកូី
ដែ�នំាបោះន់ះ�ង្កាា ញថាបោះតើសំន់ាឹកបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោកមាន់លកខ�ៈដំ�ចបោះមូច 
បោះហើយ្យរមួ�ញ្ញា� លទំាំងព័ួត៌មាន់អំ្នពីួបោះ�កខជួន់កោុងតំ�ន់់ វិ �ធាន់ការបោះ�ះបោះ�ោ ត
កោុងតំ�ន់់ អាសំយ្យ�ឋ ន់កដែន់ាងបោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោក កមីវិ �ធីិសំប្រមា�់
សំន់ាឹកបោះ�ោ តបោះ�ះតាមសំំ�ុប្រត ន់�ងបោះប្រចើន់បោះទ្ធិៀត ។ បោះសំចកូីដែ�នំាបោះន់ះ
ក៏ពួ�ពួ�៌នាអំ្នពីួរបោះ�ៀ�ដែដំលអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តដែដំលមាន់ពួ�ការភាពួអាច
បោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�យ្យឯកជួន់ ន់�ងបោះ�យ្យឯករាជួយ ។

https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters
https://www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/military-overseas-voters
http://voterguide.sos.ca.gov
http://sos.ca.gov
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សេតើខ្ញុំំុ ំអាចសេ�ះសេ�ោ តមុន�នសេ�យរសេ�ៀ�ណា ?

ប្រ�ជាជួន់រដំឋ California អាចបោះ�ះបោះ�ោ តមុន់បោះ�ការ �យ៉ាល័យ្យបោះ�ះបោះ�ោ ត
បោះខាន់ធីិរ�ស់ំពួួកបោះគឺ បោះ�យ្យចាំ�់បោះ�ូើម 29 នៃ�ៃមុន់ការបោះ�ះបោះ�ោ ត ។ បោះខាន់
ធីិរ�ស់ំអ្នោកអាចមាន់ម�ឌ លបោះ�ះបោះ�ោ ត ន់�ងទី្ធិតំាងសាខា ដែដំល�ូល់
ការបោះ�ះបោះ�ោ តមុន់កាលកំ�ត់ ។ សំប្រមា�់�ញីី្ញបោះ�ីះទី្ធិតំាងបោះ�ះបោះ�ោ ត
មុន់ ម�ឌ លបោះ�ះបោះ�ោ ត ន់�ងប្រ�អ្ន�់ទ្ធិមាា ក់សំន់ាឹកបោះ�ោ ត សំ�មច�លបោះ�វិ ��
សាយ្យ caearlyvoting.sos.ca.gov ។

សេតើខ្ញុំំុ ំសេ�ះសេ�ោ តសេ�ក្តីណែនឹងសេ�ះសេ�ោ តសេ�យរសេ�ៀ�ណា ?
ណែ�ីងរក្តីក្តីណែនឹងសេ�ះសេ�ោ តរ��់អំោក្តី ៖ 

បោះ�បោះពួលអ្នោកទ្ធិទួ្ធិល�ន់បោះសំចកូីដែ�នំាព័ួត៌មាន់អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់
ធីិរ�ស់ំអ្នោកបោះ�កោុងប្រ�អ្ន�់សំំ�ុប្រតមុន់ការបោះ�ះបោះ�ោ តនី់មួយ្យៗ កដែន់ាង
បោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោកនឹ់ងមាន់�ញី្ហាក់បោះ�បោះលើប្រក�ខាងបោះប្រកាយ្យ ។ ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើ
អ្នោកម�ន់ទ្ធិទួ្ធិល�ន់បោះសំចកូីដែ�នំារ�ស់ំអ្នោកបោះទ្ធិ សំ�មទាំក់ទ្ធិងការ �យ៉ាល័យ្យ
បោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិរ�ស់ំអ្នោក ។ អ្នោកក៏អាចដែសំងិរកកដែន់ាងបោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំ
អ្នោកបោះ�យ្យច�លបោះ�វិ ��សាយ្យ voterstatus.sos.ca.gov ទ្ធិ�រសំពួាបោះ�
បោះលខិទំ្ធិនាក់ទំ្ធិន់ង�នាា ន់់អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំប្រកសួំងការ�របោះទ្ធិសំបោះលខិ 
(800) 345-2692 ឬបោះ�ាើសារជាពាកយ “Vote” បោះ� GoVote (468-683)។

សេ�ក្តីណែនឹងសេ�ះសេ�ោ តរ��់អំោក្តី ៖ 

ការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ើកបោះ�រដំឋ California ចាំ�់ពីួបោះមាះ ង 7:00 ប្រពឹួក ដំល់ 
8:00 យ្យ�់ បោះ�នៃ�ៃបោះ�ះបោះ�ោ ត ។ បោះ�កដែន់ាងបោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោក អ្នោកនឹ់ង
ចុះបោះ�ីះជាមួយ្យ�ុគឺគល�កបោះ�ះបោះ�ោ ត បោះហើយ្យពួួកបោះគឺនឹ់ងពួន់យល់ពីួ
ដំំបោះ�ើ រការនៃន់ការបោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោក ។ �ុគឺគល�កបោះ�ះបោះ�ោ ត
នឹ់ង�ូល់ឱ្យយអ្នោកន់�វិសំន់ាឹកបោះ�ោ តជាប្រក�សំ បោះលខិសំមាៃ ត់
ដែតមួយ្យគឺត់ ឬកាតអ្នងគចងចំាំកំុពួយ�ទ័្ធិរ អាស្រស័ំយ្យបោះលើប្រ�ព័ួន់ិ
បោះ�ះបោះ�ោ តដែដំលបោះខាន់ធីិរ�ស់ំអ្នោកបោះប្រ�ើ ។ ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើ
អ្នោកម�ន់ដឹំងពីួរបោះ�ៀ�គឺ�សំសំន់ាឹកបោះ�ោ ត ឬគឺ�សំខុិសំបោះលើ
សំន់ាឹកបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោក សំ�មសួំរអ្នោក�ុគឺគល�កបោះ�ះបោះ�ោ ត
សំប្រមា�់ការដែ�នំា ។

សេ�ម�ឌ លសេ�ះសេ�ោ ត ៖

បោះខាន់ធីិខិាះកំពុួងបោះប្រ�ើម�ឌ លបោះ�ះបោះ�ោ ត ។ ម�ឌ ល
បោះ�ះបោះ�ោ តនឹ់ងបោះ�ើករហ�តដំល់ 10 នៃ�ៃមុន់នៃ�ៃ
បោះ�ះបោះ�ោ ត បោះហើយ្យស្រសំបោះដំៀងនឹ់ងកដែន់ាងបោះ�ះបោះ�ោ ត
ដែដំរ ។ សំប្រមា�់ព័ួត៌មាន់�ដែន់ថម សំ�មច�ល
វិ ��សាយ្យ voterschoice.sos.
ca.gov ទាំក់ទ្ធិងការ �យ៉ាល័យ្យ
បោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិរ�ស់ំអ្នោក ។

http://caearlyvoting.sos.ca.gov
http://voterstatus.sos.ca.gov
http://voterschoice.sos.ca.gov
http://voterschoice.sos.ca.gov


08

ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �ឈ្មោះ��ឈ្មោះ�ោ តតាមអ៊ីះ�នធឺឺណិិត | www.RegisterToVote.ca.gov

ចុះសេ�ើខ្ញុំំុ ំពីិការ ឬត្រូតូវការើំនួយក្តីោុងការសេ�ះសេ�ោ ត ?
ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើអ្នោកប្រតូវិការជំួនួ់យ្យកោុងការគឺ�សំសំន់ាឹកបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោក អ្នោកអាច
បោះប្រជួើសំបោះរ ើសំមនុ់សំេមាោ ក់ ឬពីួរនាក់បោះដំើមីីជួួយ្យអ្នោក អាចជាន់�បោះយ៉ាជួក ឬ
ភាោ ក់ង្ការន់�បោះយ៉ាជួករ�ស់ំអ្នោក បោះមដឹំកនំាសំហជីួពួការង្ការរ�ស់ំអ្នោក ឬ
ភាោ ក់ង្ការរ�ស់ំសំហជីួពួការង្ការរ�ស់ំអ្នោក ។

អំោក្តីសេ�ះសេ�ោ តណែដ្ឋលមានពិីការភាពី ៖

ចា�់រដំឋ ន់�ងសំហព័ួន់ិតប្រមូវិឱ្យយកដែន់ាងបោះ�ះបោះ�ោ ត ន់�ងម�ឌ លបោះ�ះបោះ�ោ ត
អាចឱ្យយអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តដែដំលមាន់ពួ�ការភាពួអាចច�លបោះ�ះបោះ�ោ ត�ន់ ។ 
មហ្រ្វិន់ូីបោះរៀ�ចំបោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិ ប្រតួតពួ�ន់�តយទី្ធិតំាងនី់មួយ្យៗ បោះហើយ្យ 
ជាបោះរឿយ្យៗបោះធិិើការដែកដែប្រ�ទី្ធិតំាង�បោះណូាះអាសំន់ោសំប្រមា�់នៃ�ៃបោះ�ះបោះ�ោ ត ។ 
�ុគឺគល�កប្រគឺ�់រ��ដែដំលបោះធិិើការបោះ�កដែន់ាងបោះ�ះបោះ�ោ ត ឬម�ឌ លបោះ�ះបោះ�ោ ត
ប្រតូវិ�ន់��ុូះ�ណូាលអំ្នពីួចា�់បោះ�ះបោះ�ោ ត ន់�ងសំ�ទ្ធិិ�អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត 
ដែដំលមាន់ពួ�ការភាពួ ។

បោះលើសំពីួបោះន់ះ ចា�់រដំឋ ន់�ងសំហព័ួន់ិក៏តប្រមូវិឱ្យយអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តទំាំងអ្នស់ំ
អាចបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�យ្យឯកជួន់ ន់�ងបោះ�យ្យឯករាជួយ ។ កដែន់ាងបោះ�ះបោះ�ោ ត ឬ
ម�ឌ លបោះ�ះបោះ�ោ តនី់មួយ្យៗ ប្រតូវិដែតមាន់មាះ សីុំន់បោះ�ះបោះ�ោ តមួយ្យ ដែដំល
អាចឱ្យយអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត រមួទំាំងជួន់ពួ�ការដែភិោក ឬ�ញ្ហាា កោុងការបោះមើល អាច
បោះ�ះបោះ�ោ ត�ន់បោះ�យ្យ�ីន់ជំួនួ់យ្យ ។ មាះ សីុំន់បោះ�ះបោះ�ោ តអាចឱ្យយអ្នោក
បោះ�ា�ងផ្លាា ត់ជួបោះប្រមើសំនៃន់ការបោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោក បោះហើយ្យប្រ�សំ�ន់បោះ�ើមាន់
កំហុសំ អាចឱ្យយអ្នោកដែកតប្រមូវិជួបោះប្រមើសំទំាំងបោះនាះមុន់បោះពួល�ក់�ញី្ញ� ន់
សំន់ាឹកបោះ�ោ តចុងបោះប្រកាយ្យរ�ស់ំអ្នោក ។ 

ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើមាន់ការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�យ្យម�ន់ចំាំ�ច់ចុះពីួយ៉ាន់ជំួន់�ះ អ្នោក
អាចច�លបោះ�ជួ�តកដែន់ាងបោះ�ះបោះ�ោ តតាមដែដំលអាចបោះធិិើបោះ��ន់ បោះហើយ្យ
មហ្រ្វិន់ូីបោះរៀ�ចំការបោះ�ះបោះ�ោ តនឹ់ងនំាយ្យកសំមាា របោះ�ះបោះ�ោ តមកជួ�ន់អ្នោក ។ 
ទាំក់ទ្ធិងការ �យ៉ាល័យ្យបោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិរ�ស់ំអ្នោក បោះដំើមីីកំ�ត់ថាបោះតើមាន់
ការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�យ្យម�ន់ចំាំ�ច់ចុះពីួយ៉ាន់ជំួន់�ះដែដំរឬបោះទ្ធិ ។

បោះខាន់ធីិទំាំងអ្នស់ំ�ូល់ជួ�ន់ន់�វិជួបោះប្រមើសំដែដំលអាចបោះប្រ�ើ�ន់បោះ�ថា RAVBM 
(ការបោះ�ះបោះ�ោ តតាមសំំ�ុប្រតអាចច�លបោះប្រ�ើ�ន់ពីួចមាៃ យ្យ) ។ RAVBM អាច
ឱ្យយអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តទ្ធិទួ្ធិល�ន់សំន់ាឹកបោះ�ោ តរ�ស់ំពួួកបោះគឺបោះ��ាះ បោះហើយ្យគឺ�សំ
បោះប្រជួើសំបោះរ ើសំបោះ�យ្យឯករាជួយ ន់�ងជាឯកជួន់ មុន់បោះពួល�ញី្ញ� ន់វាប្រត��់បោះ�
មហ្រ្វិន់ូីបោះរៀ�ចំការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិរ�ស់ំពួួកបោះគឺ ។ ទាំក់ទ្ធិងមហ្រ្វិន់ូីបោះរៀ�ចំ
ការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិរ�ស់ំអ្នោកសំប្រមា�់ព័ួត៌មាន់�ដែន់ថមអំ្នពីួការបោះសំោើសំុំ 
RAVBM ។

ើំនួយភាស្ថា ៖ 

រដំឋមហ្រ្វិន់ូីប្រកសួំងការ�របោះទ្ធិសំ ន់�ងការ �យ៉ាល័យ្យបោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិ �ូល់
ជួ�ន់ន់�វិសំមាា រ ន់�ងជំួនួ់យ្យជាបោះប្រចើន់ទាំក់ទ្ធិងនឹ់ងការបោះ�ះបោះ�ោ តជាភាសា
ដែដំលប្រគឺ�ដំ�ូ�់បោះប្រកាមចា�់សំូីពីួសំ�ទ្ធិិ�បោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំសំហព័ួន់ិ ។ 
ភាសាដែដំលប្រគឺ�ដំ�ូ�់អាចខុិសំ�ោ តាមបោះខាន់ធីិ �ះុដែន់ូអាចរមួ�ញ្ញា� ល៖ 
ច�ន់ ហ��ឌ�  ជួ�ះុន់ ដែខិីរ ក�បោះរ ះ បោះអ្នសំាញ តាកា�ុក នៃ� ន់�ងបោះវិៀតណាម ។ 
ទាំក់ទ្ធិងការ �យ៉ាល័យ្យបោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិរ�ស់ំអ្នោកសំប្រមា�់ព័ួត៌មាន់�ដែន់ថម ។
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សេតើខុំ្ញុំតំ្រូតវូ�ង្ហាា ញអំតី�ញ្ញាា �សេ�សេពីលសេ�ះសេ�ោ តណែដ្ឋរ ឬសេ� ?
កោុងករ�ីភាគឺបោះប្រចើន់ អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តរដំឋ California ម�ន់តប្រមវូិឱ្យយ�ង្កាា ញ
អ្នតូសំញ្ហាញ �មុន់បោះពួលពួួកបោះគឺបោះ�ះបោះ�ោ តបោះនាះបោះទ្ធិ ។ ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើអ្នោកកំពុួង
បោះ�ះបោះ�ោ តជាបោះលើកដំំ��ង�នាា �់ពីួចុះបោះ�ីះតាមនៃប្រ�សំ�ីយ៍្យ ឬតាម
អីុ្នន់ធឺិ�� ត បោះហើយ្យម�ន់�ន់�ូល់បោះលខិអ្នតូសំញ្ហាញ ���ារដំឋ California 
បោះលខិ��ាបោះ�ើក�រ ឬបោះលខិ�ួន់ខិាង់ចុងបោះប្រកាយ្យនៃន់បោះលខិសំនូ់�សុំខិសំងគម
រ�ស់ំអ្នោកបោះ�បោះលើពាកយសំុំចុះបោះ�ីះរ�ស់ំអ្នោក អ្នោកអាចនឹ់ងប្រតវូិ�ន់
បោះសំោើសំុំឱ្យយ�ង្កាា ញទ្ធិប្រមង់ដែ���ទ្ធិនៃន់អ្នតូសំញ្ហាញ �បោះ�បោះពួលអ្នោកបោះ�កដែន់ាង
បោះ�ះបោះ�ោ ត ។  
ប្រតវូិប្រ�កដំថា អ្នោកនំាយ្យកអ្នតូសំញ្ហាញ ���ាជាមួយ្យបោះ�បោះ�ះបោះ�ោ ត ឬ
�ញ្ញា� លចា�់ចមាងរ�ស់ំវាជាមួយ្យនឹ់ងសំន់ាឹកបោះ�ោ តបោះ�ះតាមសំំ�ុប្រត
រ�ស់ំអ្នោក ។ សំប្រមា�់�ញីី្ញបោះពួញបោះលញនៃន់ទ្ធិប្រមង់អ្នតូសំញ្ហាញ �ដែដំលអាច
ទ្ធិទួ្ធិលយ្យក�ន់ សំ�មទាំក់ទ្ធិងការ �យ៉ាល័យ្យបោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិរ�ស់ំអ្នោក ឬ
អាន់ “លកខខិ�ឌ តប្រមូវិអ្នតូសំញ្ហាញ ���ាកដែន់ាងបោះ�ះបោះ�ោ ត” តាមវិ ��សាយ្យ 
sos.ca.gov/elections/help-america-vote-act ។

ចុះ សេ�ើ សេ�ះ ះ ខ្ញុំំុ ំ មិន មាន សេ� ក្តីណែនឹង សេ�ះ សេ�ោ ត ?
ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើបោះ�ីះរ�ស់ំអ្នោកម�ន់មាន់បោះ�កោុង�ញីី្ញបោះ�ះបោះ�ោ តបោះទ្ធិ អ្នោកមាន់
សំ�ទ្ធិិ�បោះ�ះបោះ�ោ តបោះលើសំន់ាឹកបោះ�ោ ត�បោះណូាះអាសំន់ោ ។ 

បោះ�រដំឋ California សំន់ាឹកបោះ�ោ ត�បោះណាះ ះអាសំន់ោបោះប្រ�ើជាវិ �ធីិសាស្ត្រីសំដូែដំលមាន់
សុំវិតថ�ភាពួកោុងការធានាថាអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តទំាំងអ្នស់ំដែដំលមក�ង្កាា ញខិាួន់
បោះ�កដែន់ាងបោះ�ះបោះ�ោ តអាចបោះ�ះបោះ�ោ ត�ន់ ។ សំន់ាឹកបោះ�ោ ត�បោះណូាះអាសំន់ោ
ទំាំងអ្នស់ំប្រតវូិ�ន់ប្រតតួពួ�ន់�តយយ៉ាះងយ្យកច�តូទុ្ធិក�ក់បោះ�យ្យមហ្រ្វិនីូ់បោះរៀ�ចំ
ការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិ បោះដំើមី�ីញី្ហាក់ថាអ្នោកដែដំល�ន់បោះ�ះបោះ�ោ ត
�បោះណូាះអាសំន់ោ�ន់ចុះបោះ�ីះទំាំងពីួរ បោះហើយ្យថាពួួកបោះគឺម�ន់�ន់បោះ�ះបោះ�ោ ត
តាមនៃប្រ�សំ�ីយ៍្យ ឬបោះ�ទី្ធិតំាងបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�េងបោះទ្ធិៀតបោះ�នៃ�ៃបោះ�ះបោះ�ោ ត ។ 
អ្នោកអាចពួ�ន់�តយបោះមើល ថាបោះតើសំន់ាឹកបោះ�ោ ត�បោះណាះ ះអាសំន់ោរ�ស់ំអ្នោកប្រតវូិ�ន់
រា�់ឬអ្នត់ បោះហើយ្យប្រ�សំ�ន់បោះ�ើវាម�ន់ប្រតវូិ�ន់រា�់បោះទ្ធិ អាចប្រ��់អំ្នពីួម�លបោះហតុ 
បោះ�យ្យច�លបោះ�វិ ��សាយ្យ voterstatus.sos.ca.gov ។

សេតើចា��់ី�ពី�ើសេត្រូមើ�រ��់អំោក្តីសេ�ះសេ�ោ តជាអំី� ?
ចា�់សំូីពីួជួបោះប្រមើសំរ�ស់ំអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តរដំឋ California (Voter’s Choice 
Ac, VCA) គឺឺជាគំឺរ�នៃន់ការបោះ�ះបោះ�ោ តដែដំល�ូល់ជួបោះប្រមើសំកាន់់ដែតបោះប្រចើន់
ដំល់អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត បោះ�យ្យអ្ននុ់ញ្ហាញ តឱ្យយពួួកបោះគឺបោះប្រជួើសំបោះរ ើសំបោះ�បោះពួលណា 
កដែន់ាងណា ន់�ងរបោះ�ៀ�បោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំពួួកបោះគឺ ។ ម�ឌ លបោះ�ះបោះ�ោ ត�ូល់
ឱ្យកាសំបោះ�ះបោះ�ោ តមុន់កាលកំ�ត់ ន់�ងបោះសំវាកមីប្រ�បោះសំើរបោះ�ើងដែដំល
ចាំ�់បោះ�ូើម 10 នៃ�ៃមុន់នៃ�ៃបោះ�ះបោះ�ោ ត ។ 

បោះដំើមីីដែសំងិយ្យល់�ដែន់ថមអំ្នពីួចា�់សំូីពីួជួបោះប្រមើសំរ�ស់ំអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត ន់�ង
បោះដំើមីីដឹំងថាបោះតើបោះខាន់ធីិរ�ស់ំអ្នោកកំពុួងច�លរមួដែដំរឬបោះទ្ធិ សំ�មច�លបោះ�វិ ��
សាយ្យ voterschoice.sos.ca.gov ។

http://sos.ca.gov/elections/help-america-vote-act
http://voterstatus.sos.ca.gov
http://voterschoice.sos.ca.gov
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សេតើរដ្ឋឋ California ធានាំ�ុវតាិភាពីការសេ�ះសេ�ោ តរ��់
សេយើងសេ�យរសេ�ៀ�ណា ?
មហ្រ្វិន់ូីបោះរៀ�ចំការបោះ�ះបោះ�ោ តរដំឋ California ចាំត់វិ �ធាន់ការជាបោះប្រចើន់ បោះដំើមីី
ធានា�ន់ន់�វិភាពួប្រតឹមប្រតូវិ ន់�ងសុំចរ �តភាពួនៃន់ការបោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំបោះយ្យើង ។ 
California មាន់សំង់ូ�រវិ �ញ្ហាញ �ន់�ប្រតខិពស់ំ�ំ�ុតសំប្រមា�់ប្រ�ព័ួន់ិបោះ�ះបោះ�ោ ត
កោុងប្រ�បោះទ្ធិសំ ។ ប្រ�ព័ួន់ិបោះ�ះបោះ�ោ ត�ីីដែដំលអ្ននុ់វិតូសំប្រមា�់វិ �ញ្ហាញ �ន់�ប្រតបោះ�
រដំឋ California ឆ្លាងកាត់ការបោះធិិើបោះតសំជូាបោះប្រចើន់ដែខិ រមួទំាំងការបោះធិិើបោះតសំមុូខិង្ការ 
ការពួ�ន់�តយប្រ�ភិពួក�ដំ ការបោះធិិើបោះតសំសុូំវិតថ�ភាពួប្រកុមប្រកហមដែដំលពាក់ព័ួន់ិ
នឹ់ងអ្នោកជំួនាញដែដំលពួោយ៉ាម "�ំដែ�ក" ប្រ�ព័ួន់ិបោះ�ះបោះ�ោ ត ន់�ងលទ្ធិិភាពួ
បោះប្រ�ើប្រ�ស់ំ ប្រពួមទំាំងការបោះធិិើបោះតសំកូប្រម�តសំំបោះ�ង�ងដែដំរ ។ មហ្រ្វិន់ូីបោះរៀ�ចំ
ការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន់ធីិបោះធិិើបោះតសំបូ្រ�ព័ួន់ិរ�ស់ំពួួកបោះគឺសំប្រមា�់ភាពួ��ហេុីក 
ន់�ងភាពួប្រតឹមប្រតូវិមុន់បោះពួលបោះ�ះបោះ�ោ តនី់មួយ្យៗ ។

អ្នស់ំរយ្យៈបោះពួលជាងមួយ្យទ្ធិសំេវិតេរម៍កបោះហើយ្យ រដំឋ California �ន់តប្រមូវិឱ្យយ
ប្រគឺ�់សំន់ាឹកបោះ�ោ តទំាំងអ្នស់ំទំាំងប្រក�សំ ឬមាន់ការបោះធិិើសំវិន់កមីប្រក�សំ
ដែដំលអាចបោះ�ា�ងផ្លាា ត់អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត�ន់ ។ មហ្រ្វិន់ូីបោះរៀ�ចំការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះធិិើ 
សំវិន់កមីបោះ�យ្យនៃដំនៃន់សំន់ាឹកបោះ�ោ តនៃចដំន់យ 1% �នាា �់ពីួការបោះ�ះបោះ�ោ តមូងៗ 
បោះដំើមីីធានាថាមាះ សីុំន់រា�់សំន់ាឹកបោះ�ោ តមាន់ភាពួប្រតឹមប្រតូវិ ។
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សេ�ចក្តីី�សេត្រូពីៀងចា��់ី�ពី��ិ�ិិរ��់អំោក្តីសេ�ះសេ�ោ ត
អំោក្តីមាន�ិ�ិដិ្ឋូច�ងសេត្រូកាម ៖

1.  �ិ�ិិសេ�ះសេ�ោ ត ត្រូ��ិនសេ�ើអំោក្តីជាអំោក្តីសេ�ះសេ�ោ តណែដ្ឋល�នចុះសេ�ះ ះរួច ។ អ្នោកមាន់
សំ�ទ្ធិិ�បោះ�ះបោះ�ោ ត ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើអ្នោក ៖

•  ជាពួលរដំឋអាបោះមរ �ករស់ំបោះ�
រដំឋ California

•  មាន់អាយុ្យ 18 �ោ បំោះ�ើង

•  �ន់ចុះបោះ�ីះបោះ�កដែន់ា 
ងដែដំលអ្នោករស់ំបោះ��ចា�ុីន់ោ

•  �ចា�ុីន់ោម�ន់ជា�់ពួន់និា�ររដំឋ ឬ
សំហព័ួន់សិំប្រមា�់ការ�នូាា បោះទាំសំ
ពីួ�ទ្ធិឧប្រក�ដំឋ

•  �ចា�ុីន់ោម�ន់ប្រតវូិ�ន់រកបោះ�ើញថា 
មាន់�ញ្ហាា �ាវិច�តកូោងុការបោះ�ះ 
បោះ�ោ តបោះ�យ្យតុ�ការបោះទ្ធិ

2.  �ិ�ិិសេ�ះសេ�ោ ត ត្រូ��ិនសេ�ើអំោក្តីជាអំោក្តីសេ�ះសេ�ោ តណែដ្ឋល�នចុះសេ�ះ ះរួច សេទាំះ��ជា
សេ�ះ ះរ��់អំោក្តីមិនសេ�ក្តីោុង�ញូ្ជូ�ក្តី៏សេ�យ ។
អ្នោកនឹ់ងបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�យ្យបោះប្រ�ើសំន់ាឹកបោះ�ោ ត�បោះណូាះអាសំន់ោ ។ 
ការបោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោកនឹ់ងប្រតូវិ�ន់រា�់ ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើមហ្រ្វិន់ូីបោះរៀ�ចំ
ការបោះ�ះបោះ�ោ តកំ�ត់ថាអ្នោកមាន់សំ�ទ្ធិិ�បោះ�ះបោះ�ោ ត ។

3.  ��ិិសិេ�ះសេ�ោ ត ត្រូ��និសេ�ើអំោក្តីសេ�ណែត�ាតិក្តីោុងការតត្រូមងើ់រួ សេ�សេពីលការសេ�ះសេ�ោ ត�ិ� ។

4.  �ិ�ិិសេ�ះសេ�ោ ត�មាា តប់ោះ�យ្យ�ីន់អ្នោកណាមករខំាន់អ្នោក ឬប្រ��់អ្នោកពីួ
របោះ�ៀ�បោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ើយ្យ ។

5.  �ិ�ិិ��ួល�ន�នឹ�ក្តីសេ�ោ តថ្មីះ� ត្រូ��ិនសេ�ើអំោក្តី�នសេធិីើខ្ញុំុ�  ន់�ងប្រ�សំ�ន់បោះ�ើអ្នោក
ម�ន់ទាំន់់�ន់បោះ�ះបោះ�ោ ត ។ អ្នោកអាច ៖
�ួរមន្ត្រីនី�សេរៀ�ចំការសេ�ះសេ�ោ តសេ�ក្តីណែនឹងសេ�ះសេ�ោ តសំប្រមា�់សំន់ាឹកបោះ�ោ ត�ីីផឹ្ទា�់
�ីូរ�នឹ�ក្តីសេ�ោ តសេ�ះតាម�ំ�ុត្រូតរ��់អំោក្តី�ីីមួយ្យបោះ�ការ �យ៉ាល័យ្យបោះ�ះបោះ�ោ ត 
ឬបោះ�កដែន់ាងបោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោក ឬសេ�ះសេ�ោ តសេ�យសេត្រូ�ើ�នឹ�ក្តីសេ�ោ ត
�សេណីាះអា�នោ ។

6.  �ិ�ិិ��ួល�នើំនួយក្តីោុងការគូ��នឹ�ក្តីសេ�ោ តរ��់អំោក្តី ពីួន់រណាមាោ ក់ដែដំលអ្នោក
បោះប្រជួើសំបោះរ ើសំ បោះលើកដែលងដែតន់�បោះយ៉ាជួក ឬតំណាងសំហជីួពួរ�ស់ំអ្នោក ។

7.  �ិ�ិិក្តីោុងការ�មឹាក្តី់�នឹ�ក្តីសេ�ោ តសេ�ះតាម�ំ�ុត្រូតណែដ្ឋល�ន�ញ្ជូច �រ់��់អំោក្តីសេ�ក្តីណែនឹង
សេ�ះសេ�ោ តណាមួយកោុងរដំឋ California ។

8.  �ិ�ិិ��ួល�ន�មាា រសេ�ះសេ�ោ តជាភាស្ថាសេ�សងសេត្រូ�ពី�ភាស្ថាអំងស់េគឹ� ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើ
មាន់�ុគឺគល�កមួយ្យចំនួ់ន់បោះ�កោុង�រ �បោះវិ�ម�ឌ លបោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោក
ន់�យ៉ាយ្យភាសាបោះនាះ ។

9.  �ិ�ិិ ក្តីោុងការ�ួរ �ំ�ួរ សេ� មន្ត្រីនី� សេរៀ�ចំ ការ សេ�ះសេ�ោ ត អំំពី� ន�តិវធិិ� ប្រៃន ការ សេ�ះសេ�ោ តន់�ង
ឃាា ំបោះមើលដំំបោះ�ើ រការបោះ�ះបោះ�ោ ត ។ ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើ�ុគឺគល�កដែដំលអ្នោក
សួំរម�ន់អាចបោះឆ្លាើយ្យសំំ�ួររ�ស់ំអ្នោក�ន់បោះទ្ធិ ពួួកបោះគឺប្រតូវិដែត�ញី្ញ� ន់
អ្នោកបោះ�កាន់់�ុគឺគល�កដែដំលប្រតឹមប្រតូវិបោះដំើមីីទ្ធិទួ្ធិល�ន់ចបោះមាើយ្យ ។ 
ប្រ�សំ�ន់បោះ�ើអ្នោកជាមនុ់សំេរខំាន់ ពួួកបោះគឺអាចឈ�់បោះឆ្លាើយ្យសំំ�ួរអ្នោក ។

10.  �ិ�ិិរាយការ�៍រាល�់ក្តីមះភាពីសេ�ះសេ�ោ តខ្ញុំុ�ចា� ់ឬណែក្តីឹង�នឹបំោះ�មហ្រ្វិន់ូីបោះរៀ�ចំ
ការបោះ�ះបោះ�ោ ត ឬការ �យ៉ាល័យ្យប្រកសួំងការ�របោះទ្ធិសំ ។
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ការ�ិលយ័សេ�ះសេ�ោ តសេ�នធិ�

Alameda
1225 Fallon St, Rm G-1
Oakland, CA 94612
(510) 272–6973

Alpine
P.O. Box 158
99 Water St
Markleeville, CA 96120
(530) 694–2281

Amador
810 Court Street
Jackson, CA 95642-2132
(209) 223–6465

Butte
155 Nelson Ave
Oroville, CA 95965
(530) 538–7761

Calaveras
Government Center 
891 Mountain Ranch Rd 
San Andreas, CA 95249 
(209) 754–6376

Colusa
546 Jay St, Suite 200 
Colusa, CA 95932 
(530) 458–0500

Contra Costa
P.O. Box 271
555 Escobar Street 
Martinez, CA 94553 
(925) 335–7800

Del Norte
981 H St, Rm 160 
Crescent City, CA 95531 
(707) 464-7216

El Dorado
P.O. Box 678001 
2850 Fairlane Ct 
Placerville, CA 95667 
(530) 621–7480

Fresno
2221 Kern St
Fresno, CA 93721 
(559) 600–8683

Glenn
516 W Sycamore St
Willows, CA 95988
(530) 934–6414

Humboldt
2426 6th Street
Eureka, CA 95501
(707) 445–7481

Imperial
County Admin. Center 
940 W Main St, Rm 206 
El Centro, CA 92243 
(442) 265–1060

Inyo
P.O. Drawer F
168 N Edwards St 
Independence, CA 
93526
(760) 878–0224

Kern
1115 Truxtun Ave 
Bakersfield, CA 93301 
(661) 868–3590

Kings
1400 W Lacey Blvd, 
Bldg 7                 
Hanford, CA 93230 
(559) 852–4401

Lake
325 N Forbes St, 
Lakeport, CA 95453 
(707) 263–2372

Lassen
220 S Lassen St, Ste 5 
Susanville, CA 96130 
(530) 251–8217

Los Angeles
P.O. Box 1024 
[w/ zip 90651]
12400 Imperial Highway
Norwalk, CA 90650 
(800) 815–2666

Madera
200 West 4th Street 
Madera, CA 93637 
(559) 675–7720

Marin
P.O. Box E [w/ zip 94913]
3501 Civic Center Dr, 
Rm 121
San Rafael, CA 94903
(415) 473–6456

Mariposa
P.O. Box 247
4982 10th St
Mariposa, CA 95338
(209) 966–2007

Mendocino
501 Low Gap Rd, Rm 1020
Ukiah, CA 95482
(707) 234–6819

Merced
2222 M Street
Merced, CA 95340
(209) 385–7541

Modoc
108 E Modoc St
Alturas, CA 96101
(530) 233–6200

Mono
P.O. Box 237
Annex I,
74 N. School St
Bridgeport, CA 93517
(760) 932–5537

Monterey
P.O. Box 4400 
[w/ zip 93912]
1441 Schilling Pl - North Bldg 
Salinas, CA 93901
(831) 796–1499

Napa
1127 First St Suite E 
Napa, CA 94559
(707) 253–4321

Nevada
950 Maidu Avenue
Nevada City, CA 95959
(530) 265–1298

Orange
P.O. Box 11298
[w/ zip 92711]
1300 S Grand Ave, Bldg C
Santa Ana, CA 92705
(714) 567–7600
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Placer
P.O. Box 5278
[w/ zip 95604]
2956 Richardson Dr
Auburn, CA 95603
(530) 886–5650

Plumas
520 Main St, Rm 102
Quincy, CA 95971
(530) 283–6256

Riverside
2724 Gateway Dr
Riverside, CA 92507
(951) 486–7200

Sacramento
7000 65th St
Sacramento, CA 95823
(916) 875–6451

San Benito
440 Fifth St, Rm 205 
Hollister, CA 95023
(831) 636–4016

San Bernardino
777 E Rialto Ave
San Bernardino, CA 
92415
(909) 387–8300

San Diego
P.O. Box 85656
[w/ zip 92186]
5600 Overland Ave
San Diego, CA 92123
(858) 565–5800

San Francisco
1 Dr Carlton B Goodlett Pl, 
Rm 48
San Francisco, CA 94102 
(415) 554–4375

San Joaquin
P.O. Box 810
[w/ zip 95201]
44 N San Joaquin St, 
Ste 350
Stockton, CA 95202 
(209) 468–8683

San Luis Obispo
1055 Monterey St, D-120 
San Luis Obispo, 
CA 93408 
(805) 781–5228

San Mateo
40 Tower Rd
San Mateo, CA 94402
(650) 312–5222

Santa Barbara
P.O. Box 61510
[w/ zip 93160]
4440—A Calle Real
Santa Barbara, 
CA 93110 
(805) 568–2200

Santa Clara
PO Box 611360
[w/ zip 95161]
1555 Berger Dr, Bldg 2
San Jose, CA 95112
(408) 299–8683

Santa Cruz
701 Ocean St, Rm 310 
Santa Cruz, CA 95060
(831) 454–2060

Shasta
P.O. Box 990880
[w/ zip 96099]
1643 Market St
Redding, CA 96001
(530) 225–5730

Sierra
100 Courthouse Sq, Ste 11
P.O. Drawer D
Downieville, CA 95936
(530) 289–3295

Siskiyou
311 Fourth Street,
Room 201
Yreka, CA 96097
(530) 842–8084

Solano
675 Texas St, Ste 2600
Fairfield, CA 94533
(707) 784–6675

Sonoma
P.O. Box 11485
[w/ zip 95406]
435 Fiscal Dr
Santa Rosa, CA 95403
(707) 565–6800

Stanislaus
1021 “I” St, Ste 101
Modesto, CA 95354
(209) 525–5200

Sutter
1435 Veterans 
Memorial Cir
Yuba City, CA 95993
(530) 822–7122

Tehama
P.O. Box 250
633 Washington St, Rm 17 
Red Bluff, CA 96080
(530) 527–8190

Trinity
P.O. Box 1215
11 Court St
Weaverville, CA 96093
(530) 623–1220

Tulare
5951 S Mooney Blvd
Visalia, CA 93277
(559) 624–7300

Tuolumne
2 S Green St
Sonora, CA 95370
(209) 533–5570

Ventura
800 S Victoria Ave, 
L-1200
Ventura, CA 93009
(805) 654–2664

Yolo
P.O. Box 1820
[w/ zip 95776]
625 Court St, Rm B05
Woodland, CA 95695
(530) 666–8133

Yuba
915 8th St, Ste 107
Marysville, CA 95901
(530) 749–7855



សំប្រមា�់ព័ួត៌មាន់�ដែន់ថមអំ្នពីួការបោះ�ះបោះ�ោ ត សំ�មទ្ធិ�រសំពួាបោះ�បោះលខិ 
(800) 345-2692 ឬច�លវិ ��សាយ្យ www.sos.ca.gov ។

TTY/TDD (800) 833-8683

បោះដំើមីីដែសំងិរកកដែន់ាងបោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោក សំ�មច�លវិ ��សាយ្យ 
voterstatus.sos.ca.gov បោះ�ាើសារជាពាកយ “Vote” បោះ� GoVote 
(468-683) ។

បោះដំើមីីដែសំងិរកព័ួត៌មាន់ចុះបោះ�ីះបោះ�ះបោះ�ោ តរ�ស់ំអ្នោក ន់�ងព័ួត៌មាន់
អំ្នពីួការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�េងបោះទ្ធិៀតដែដំលទាំក់ទ្ធិងនឹ់ងអ្នោក សំ�មច�លបោះ�វិ ��
សាយ្យ voterstatus.sos.ca.gov ។

ប្រកសួំងការ�របោះទ្ធិសំ�ូល់ជំួនួ់យ្យអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តជា 10 ភាសា ៖

English (800) 345-VOTE (8683)

中文/Chinese (800) 339-2857

हिदंी/Hindi (888) 345-2692

日本語/Japanese (800) 339-2865

ណែខ្ញុំះរ/Khmer (888) 345-4917

한국어/Korean (866) 575-1558

Español/Spanish (800) 232-VOTA (8682)

Tagalog (800) 339-2957

ไทย/Thai (855) 345-3933

Việt ngữ/Vietnamese (800) 339-8163

RegisterToVote.ca.gov

CaliforniaSOS

CASOSvote

CaliforniaSOS_

Californiasos

Secretary of State Shirley N. Weber, Ph.D.
www.sos.ca.gov
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