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កម្មវិធីអ្នកប ោះបនន តបោយប្រើរ័ណ្ណ បរើករររដ្ឋ California (California Motor Voter) កំពុងបធវើឱ្យការចុោះប ម្ ោះប ោះបនន តបៅ ្កសួងយានយនត 
(Department of Motor Vehicles, DMV) កាន់តតងាយ្សួល និងមានសុវតថិភាពជាងមុ្ន។ ចារ់ពីតែបម្សា នន ំ 2018 

បរកខជនតដ្លមានសិទ្ធិរំបពញរ័ណ្ណ បរើកររ ឬអ្តតសញ្ញា ណ្រ័ណ្ណ  (identification, ID) ឬការផ្លា ស់រតូរអាសយោឋ ន្រតិរតតិការនឹង្តូវចុោះប ម្ ោះបោយរដ្ឋម្ន្តនតី្កសួងការរបទ្សរដ្ឋ 
California (California Secretary of State, SOS) លុោះ្ាតតពួកបេប្ជើសបរើសម្ិនចូលរួម្ចុោះប ម្ ោះប ោះបនន តបោយសវ័យ្រវតតិ។ 

អ្ំព ី
ចារ់ាំងពីនន ំ 1993 ចារ់សតីពីការចុោះប ម្ ោះប ោះបនន តជាតិ (National Voter Registration Act) បៅថាចារ់អ្នកប ោះបនន តបោយប្រើរ័ណ្ណ បរើកររ 
(Motor Voter)  នជួយម្នុសសរារ់លាននាក់ចុោះប ម្ ោះប ោះបនន ត ឬបធវើរចចុរបននភាពព័ត៌មានអ្នកប ោះបនន តររស់ពួកបេកនុងអំ្ឡុងបពលបធវើរ័ណ្ណ បរើកររ 
ឬ្រតិរតតិការអ្តតសញ្ញា ណ្រ័ណ្ណ បៅ្កសួងយានយនតរដ្ឋ California (DMV) ។ 

កម្មវិធី California Motor Voter អ្នុវតតចំប ោះ្រជាជនរដ្ឋ California តដ្លមានអាយុចារ់ពី 18 នន ំបឡើងបៅ និងរំបពញាម្លកខណ្ៈវិនិចឆ័យដូ្ចខាងប្កាម្៖ 

• ពលរដ្ឋអាបម្រិក និងជាអ្នករស់បៅរដ្ឋ California ។ 
• រចចុរបននម្ិនជារ់ពនធនាគាររដ្ឋ ឬសហព័នធស្មារ់ការផ្តនាា បោសរទ្ឧ្កិដ្ឋ (ស្មារ់ព័ត៌មានរតនថម្អ្ំពីសិទ្ធិររស់រុេគលតដ្ល្តូវ នឃុំែាួន សូម្បម្ើលវិរសាយរដ្ឋម្ន្តនតីការររបទ្ស Voting 

Rights: Persons with a Criminal History) និង 
• រចចុរបននបនោះម្ិន្តូវ នរកបឃើញថាអ្សម្តថភាពផ្ាូវចិតតកនុងការប ោះបនន តបោយតុលាការបទ្ (ស្មារ់ព័ត៌មានរតនថម្ សូម្បម្ើល Voting Rights: Persons Subject 

to Conservatorship)។ 

ការចុោះប ម្ ោះប ោះបនន តជាម្ុនមានស្មារ់្រជាជនរដ្ឋ California តដ្លមានអាយុ 16 ឬ 17 នន ំ។ ពួកបេនឹង្តូវ នចុោះប ម្ ោះបោយសវ័យ្រវតតិបៅបពលពួកបេមានអាយុ 18 នន ំ។ 
ម្ុនបពលបៅកាន់ការិយាលយ័ DMV បយើងសូម្តណ្នាំឱ្យបធវើការណាត់ជួរ។ អ្នកក៏អាចប្រើបសវាកម្មអ្នឡាញ DMV បដ្ើម្បីរនតរ័ណ្ណ បរើកររ ឬអ្តតសញ្ញា ណ្រ័ណ្ណ ររស់អ្នក 
ឬផ្លា ស់រតូរអាសយោឋ នររស់អ្នក។ 

្រសិនបរើអ្នករងាា ញថាអ្នកមានសិទ្ធិប ោះបនន ត បៅបពលអ្នករញ្ចរ់្រតិរតតិការ DMV ររស់អ្នកាម្អ្នឡាញ ាម្ការបផ្ញើសំរុ្ត ឬបោយផ្លា ល់ 
ព័ត៌មានអ្នកប ោះបនន តររស់អ្នក្តូវ នរញ្ជូនបោយសុវតថិភាព និងាម្្រព័នធបអ្ឡិច្តូនិកបៅរដ្ឋម្្នតី្កសួងការររបទ្សរដ្ឋ California ។ បៅបពលសិទ្ធិប ោះបនន តររស់អ្នក្តូវ នកំណ្ត់ 
អ្នកនឹង្តូវ នចុោះប ម្ ោះប ោះបនន ត។ 

រុេគលតដ្លមានរ័ណ្ណ បរើកររ AB 60 មិ្នមានសិទ្ធិចូលរួម្កនុងកម្មវិធី California Motor Voter បហើយម្ិនមានសិទ្ធិប ោះបនន ត។ 
 
 

សំនរួញឹកញារ់អំ្ព ីMotor Voter 

• បតើ Motor Voter េឺជាអ្វ?ី 

ចារ់សហព័នធត្មូ្វឱ្យ DMV ផ្តល់ជូនអ្តិថិជននូវឱ្កាសចុោះប ម្ ោះប ោះបនន តបៅបពលរំបពញរណ្ណ បរើកររ (driver license, DL) ឬ ID 

ឬផ្លា ស់រតូរអាសយោឋ នរ្រតិរតតិការ។ 

បៅប្កាម្ចារ់រដ្ឋ និងកម្មវិធី California Motor Voter អ្តិថិជន DMV តដ្លរងាា ញថាពួកបេមានសិទ្ធិប ោះបនន តនឹង្តូវចុោះប ម្ ោះបោយសវ័យ្រវតតិ 
លុោះ្ាតតពួកបេម្ិនចូលរួម្កនុងអ្ំឡុងបពលបធវើ DL/ID ឬការផ្លា ស់រតូរអាសយោឋ ន្រតិរតតិការ។ 

 

• បតើបធវើដូ្ចបម្តចបទ្ើរដ្ឹងថាែញុមំានសិទ្ធិចោុះប ម្ ោះ និងប ោះបនន ត? 

បដ្ើម្បីមានសិទ្ធិប ោះបនន ត រុេគលមាន ក់ៗ្តូវ៖ 

https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/who-can-vote-california/voting-rights-californians
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/who-can-vote-california/voting-rights-californians
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-info/conservatorship
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-info/conservatorship
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1. ជាពលរដ្ឋអាបម្រិក 

2. មានអាសយោឋ នរស់បៅកនុងរដ្ឋ California 

3. មានអាយុយា៉ា ងតិច 18 នន ំ (ឬចុោះប ម្ ោះជាមុ្ន ្រសិនបរើមានអាយុ 16 ឬ 17 នន ំ រ៉ាុតនត្តូវមានអាយុចារ់ពី 18 នន ំបឡើងបៅ បដ្ើម្បីប ោះបនន តបៅថ្ថៃប ោះបនន ត) 

4. រចចុរបននបនោះកំពុងតតរប្ម្ើលកខែណ្ឌ ពនធនាគារសហព័នធ ស្មារ់ការជារ់បោសថ្នរទ្ឧ្កិដ្ឋ និង 

5. រចចុរបននម្ិន្តូវ នរកបឃើញថាអ្សម្តថភាពផ្ាូវចិតតកនុងការប ោះបនន តបោយតុលាការបទ្ 

• បតើែញុបំធវើដ្ចូបម្តចបទ្ើរដឹ្ងថាែញុមំានសញ្ញជ តអិាបម្រកិ? 

្រសិនបរើអ្នករំបពញាម្ត្មូ្វការជាក់លាក់ អ្នកអាចកាា យជាពលរដ្ឋអាបម្រិកោំងបពលបកើត ឬប្កាយបពលបកើត។ បដ្ើម្បីកាា យជាពលរដ្ឋបៅបពលបកើត អ្នក្តូវ៖ 

o  នបកើតបៅសហរដ្ឋអាបម្រិក ឬទឹ្កដី្ជាក់លាក់ និងកម្មសិទ្ធិបៅខាងប្ៅររស់សហរដ្ឋអាបម្រិក បហើយសថិតបៅប្កាម្យុាត ធិការររស់សហរដ្ឋអាបម្រិក ឬ 

o មានឪពុកមាត យតដ្លជាពលរដ្ឋបៅបពលកំបណ្ើតររស់អ្នក (្រសិនបរើអ្នកបកើតបៅររបទ្ស) និងរំបពញាម្ត្មូ្វការបផ្សងបទ្ៀត 
បដ្ើម្បីកាា យជាពលរដ្ឋប្កាយបពលបកើត អ្នក្តូវ៖ 

o ោក់ កយសុ ំ“ទ្ទួ្ល ន” ឬ “បសនើរសុ”ំ citizenship through parents 

o Apply for naturalization ាម្រយៈបសវាកម្មេយនិងអ្បនាត ្របវសន៍សហរដ្ឋអាបម្រិក (United States 

Customs and Immigration Services) 

ស្មារ់ព័ត៌មានរតនថម្ សូម្ទ្សសនា https://www.uscis.gov/us-citizenship។ ្រសិនបរើអ្នកម្ិនរំបពញដ្ូចខាងបលើបទ្ អ្នកម្និតម្នជាពលរដ្ឋ 
បហើយម្ិនមានសិទ្ធិចុោះប ម្ ោះប ោះបនន តបទ្។ 

• បតើពលរដ្ឋតដ្លម្និតម្នជាពលរដ្ឋអាបម្រកិអាចចុោះប ម្ ោះប ោះបនន ត នតដ្រ ឬបទ្? 

បទ្ 

• បតើែញុំនឹង្តូវ នចោុះប ម្ ោះបោយសវ័យ្រវតត ិបដ្ើម្បីប ោះបនន តបៅបពលែញុោំក ់កយសុំ ឬរនតរ័ណ្ណ បរើកររររស់ែញុំបទ្? 

 ទ្/ចាស រុេគល តដ្លមានសិទ្ធិ ោំងអ្ស់តដ្លរំបពញរណ្ណ បរើកររ ឬអ្តតសញ្ញា ណ្រ័ណ្ណ ឬការផ្លា ស់រតូរអាសយោឋ ន្រតិរតតិការនឹង្តូវចុោះប ម្ ោះបោយ Secretary of 

State លុោះ្ាតតពួកបេប្ជើសបរើសម្ិនចូលរួម្ចុោះប ម្ ោះប ោះបនន តបោយសវ័យ្រវតតិ។ 

• បតើែញុំនឹង្តូវចុោះប ម្ ោះបោយសវ័យ្រវតត ិបដ្ើម្បបី ោះបនន ត បៅបពលរបំពញ្រតិរតតកិារបផ្សងបទ្ៀតបៅ DMV តដ្រ ឬបទ្? 

បទ្ កម្មវិធី California Motor Voter ្េរដ្ណ្ត រ់បលើរ័ណ្ណ បរើកររ អ្តតសញ្ញា ណ្រ័ណ្ណ និងការផ្លា ស់រតូរអាសយោឋ ន្រតិរតតិការ។ 
្រសិនបរើអ្នកម្ិនរំបពញ្រតិរតតិការម្ួយកនុងចំបណាម្្រតិរតតិការោំងបនោះបទ្ អ្នកបៅតតអាចចុោះប ម្ ោះប ោះបនន តាម្អ្នឡាញាម្រយៈ RegisterToVote.ca.gov 

។ 

• ែញុំមានអាយុប្កាម្ 18 នន ំ បតើែញុំនងឹ្តូវ នចោុះប ម្ ោះប ោះបនន តបៅបពលែញុោំក ់កយសុំបរៀនយករណ័្ណ បរើកររររស់ែញុំតដ្រ ឬបទ្? 

រុេគលតដ្លមានអាយុពី 16 បៅ 17 នន ំតដ្លោក់ កយសុំបរៀនយករ័ណ្ណ បរើកររររស់ពួកបេតដ្លរំបពញាម្ត្មូ្វការសិទ្ធិប ោះបនន តបផ្សងបទ្ៀតនឹង្តូវចុោះប ម្ ោះជាមុ្នបោយសវ័យ្រវតតិ 
បដ្ើម្បីប ោះបនន ត លុោះ្ាតតពួកបេប្ជើសបរើសមិ្នចូលរួម្។ ្រសិនបរើអ្នកចុោះប ម្ ោះជាមុ្ន អ្នកនឹង្តូវ នចុោះប ម្ ោះបោយសវ័យ្រវតតិ បដ្ើម្បីប ោះបនន តបៅថ្ថៃែួរកំបណ្ើតទី្ 18ររស់អ្នក។ 

• ែញុំមានអាយុប្កាម្ 18 នន ំ រ៉ាតុនតនងឹមានសិទ្ធបិ ោះបនន តបៅកនងុការប ោះបនន តទូ្ោំងរដ្ឋរនាា រ់។ បតើែញុនំឹង្តវូ នចោុះប ម្ ោះបោយសវ័យ្រវតតិ បដ្ើម្បបី ោះបនន តតដ្រ ឬបទ្? 

 ទ្/ចាស រុេគលតដ្លមានអាយុព ី16 បៅ 17 នន ំរំបពញរ័ណ្ណ បរើកររ 
ឬ្រតិរតតិការអ្តតសញ្ញា ណ្រ័ណ្ណ តដ្លរំបពញាម្ត្មូ្វការសិទ្ធិប ោះបនន តបផ្សងបទ្ៀតនឹង្តូវចុោះប ម្ ោះជាម្ុនបោយសវ័យ្រវតតិ បដ្ើម្បីប ោះបនន ត លុោះ្ាតតពួកបេប្ជើសបរើសម្ិនចូលរួម្។ 
បៅបពលអ្នក នចុោះប ម្ ោះប ោះបនន តជាម្ុន អ្នកនឹង្តូវ នចុោះប ម្ ោះបោយសវយ័្រវតតិបដ្ើម្បីប ោះបនន តបៅថ្ថៃែួរកំបណ្ើតទ្ី 18 ររស់អ្នក។ 

https://www.uscis.gov/node/42030
https://www.uscis.gov/node/42130
https://www.uscis.gov/us-citizenship
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• បតើែញុំនឹងអាចប្ជើសបរើសេណ្រកសនបយា យបៅបពលែញុចំោុះប ម្ ោះបោយសវ័យ្រវតត ិនបទ្? 

 ទ្/ចាស អ្នកអាចប្ជើសបរើសេណ្រកសនបយា យររស់អ្នកជាតផ្នកថ្នការចុោះប ម្ ោះបោយសវ័យ្រវតតិ។ អ្នកក៏អាចប្ជើសបរើសចំណ្ង់ចំណូ្លចិតតអ្នកប ោះបនន តបផ្សងបទ្ៀត 
ដ្ូចជាថាបតើអ្នកចង់ប ោះបនន តាម្សំរុ្ត ឬភាសាណាតដ្លអ្នកចង់ទ្ទ្ួល នសមាា រប ោះបនន តររស់អ្នក។ 

• បតើមានអ្វីបកើតបឡើង ្រសិនបរើែញុផំ្លា ស់ទ្លីំបៅ បតើែញុំបៅតត្តូវ នចុោះប ម្ ោះប ោះបនន ត នបទ្? 

 ទ្/ចាស រ៉ាុតនតអ្នកនឹង្តូវ នចុោះប ម្ ោះបៅប្កាម្អាសយោឋ នមុ្ន បហើយអ្នក្តូវតតផ្លា ស់រតូរអាស័យោឋ នររស់អ្នក ្រសិនបរើអ្នកចង់ប ោះបនន តបៅអាសយោឋ នថមីររស់អ្នក។ 
្រសិនបរើអ្នកផ្លា ស់រតូរអាសយោឋ នររស់អ្នកជាម្ួយ DMV កំណ្ត់្ាអ្នកប ោះបនន តររស់អ្នកនឹង្តូវ នបធវើរចចុរបននភាពជាម្ួយអាសយោឋ នថមីររស់អ្នក។ បោោះយា៉ា ងណាក៏បោយ 

អ្នកក៏អាចបធវើរចចុរបននភាពព័ត៌មានចុោះប ម្ ោះររស់អ្នកបៅ RegisterToVote.ca.gov 

ឬប្រើ កយសុំចុោះប ម្ ោះប ោះបនន តជា្កោសតដ្លមានបៅការិយាល័យប ោះបនន តបខានធី រណាណ ល័យ ឬការិយាល័យថ្្រសណ្ីយ៍អាបម្រិក។ 

• បតើែញុំនឹងទ្ទ្លួ នការរញ្ញជ ក់ថាែញុំ្តូវ នចោុះប ម្ ោះប ោះបនន តតដ្រ ឬបទ្? 

រនាា រ់ពី DMV ដ្ំបណ្ើរការ្រតិរតតិការររស់អ្នក អ្នកនឹងទ្ទ្ួល នរ័ណ្ណជូនដ្ំណ្ឹងអ្ំពីអ្នកប ោះបនន តកនុងរយៈបពលរួនស ត ហ៍ពីម្្នតីបរៀរចំការប ោះបនន ត្រចាំបខានធីររស់អ្នក 
ឬរដ្ឋម្្នតី្កសួងការររបទ្ស។ ្រសិនបរើអ្នកម្ិនោន់ទ្ទួ្ល នរ័ណ្ណជូនដ្ំណ្ឹងបៅកនុងបពលបវលាបនាោះបទ្ អ្នកេួរតតោក់ទ្ងម្ន្តនតីបរៀរចំការប ោះបនន ត្រចាំបខានធីររស់អ្នក ឬចូលបៅកាន់បេហទ្ំព័រ 
VoterStatus.sos.ca.gov ។ 

• បតើែញុបំធវើដ្ចូបម្តចបទ្ើរដឹ្ងថាែញុ ំនចោុះប ម្ ោះប ោះបនន តរចួបហើយ? 

បៅពិនិតយ https://voterstatus.sos.ca.gov/ បដ្ើម្បីបផ្ាៀងផ្លា ត់សាថ នភាពចុោះប ម្ ោះប ោះបនន តររស់អ្នក។ 
អ្នកក៏អាចោក់ទ្ងការិយាល័យប ោះបនន តបខានធីររស់អ្នកផ្ងតដ្រ។ តសវងរកការិយាល័យប ោះបនន តបខានធីតដ្លបៅជិតអ្នករំផ្ុតាម្ 
បោយចូលបៅ៖ https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices   

• ចុោះបរើែញុមំ្ិនចង់ចុោះប ម្ ោះប ោះបនន ត? 

្រសិនបរើអ្នករំបពញាម្ត្ម្ូវការសិទ្ធិអ្នកប ោះបនន ត រ៉ាុតនត ម្ិនចង ់ចុោះប ម្ ោះប ោះបនន ត អ្នកអាចប្ជើសបរើសឈរ់ចុោះប ម្ ោះបោយសវ័យ្រវតតិ។ 

• បតើការចុោះប ម្ ោះប ោះបនន តបធវើឱ្យែញុអំាច្តូវ នបេបៅឱ្យរំបពញកាតពវកិចចេណ្ៈវិនិចឆ័យតដ្រ ឬបទ្? 

ម្ិនចាំ ច ់រ៉ាុតនតបោោះយា៉ា ងណាក៏បោយ DMV ផ្តល់ឱ្យេណ្ៈវិនិចឆ័យនូវរញ្ជីរចចុរបននថ្នអ្នកកាន់រ័ណ្ណ បរើកររ និងអ្តតសញ្ញា ណ្រ័ណ្ណ តដ្លមានអាយុចារ់ពី 18 នន ំបឡើងបៅ។ 
ម្នុសសោំងអ្ស់តដ្ល្តូវ នប្ជើសបរើសស្មារ់បសវាកម្មេណ្ៈវិនិចឆ័យ្តូវ នប្ជើសបរើសបោយថ្ចដ្នយ បហើយ្រភពអាចរារ់រញ្ចូលោំងរញ្ជីសារររស់អ្តិថិជន រញ្ជីទ្ូរស័ពា 
ឬរញ្ជីប ម្ ោះ្កុម្ហ ុនប្រើ្ ស់ទឹ្កបភាើង។ 

• បតើែញុំមិ្នចងច់លូរមួ្បោយរបរៀរណា? 

បៅបពលរញ្ចរ់អាជាញ រ័ណ្ណ បរើកររ DL/ID ឬការផ្លា ស់រតូរអាសយោឋ ន្រតិរតតិការជាម្ួយ DMV អ្នកនឹង្តូវ នសួរថាបតើអ្នករំបពញាម្ត្មូ្វការសិទ្ធិអ្នកប ោះបនន តតដ្រ ឬបទ្។ 
្រសិនបរើអ្នករងាា ញថាអ្នកមានសិទ្ធិទ្ទួ្ល ន អ្នកនឹង្តូវរងាា ញជូននូវជប្ម្ើស បដ្ើម្បីម្ិនចូលរួម្ចុោះប ម្ ោះប ោះបនន ត។ 

• ្រសិនបរើែញុមំ្ិនចលូរួម្ បតើ DMV នឹងបផ្ញើព័ត៌មានររសែ់ញុំបៅរដ្ឋម្ន្តនតី្ កសួងការររបទ្ស តដ្រ ឬបទ្? 

ចារ់រដ្ឋត្ម្ូវឱ្យ DMV បផ្ញើព័ត៌មានអ្ំពីបរកខជនតដ្លមានសិទ្ធិោំងអ្ស់បៅរដ្ឋម្្នតី្កសួងការររបទ្ស។ 
រដ្ឋម្្នតី្កសួងការររបទ្សនឹងបផ្ញើកាតមួ្យដ្ល់អ្នកប ោះបនន តតដ្លមានសិទ្ធិោំងអ្ស់តដ្លប្ជើសបរើសម្ិនចូលរួម្ជាការរំលឹកអំ្ពីការចុោះប ម្ ោះប ោះបនន ត។ 
រដ្ឋម្្នតី្កសួងការររបទ្សនឹងម្ិនោក់ទ្ងអ្នករតនថម្បទ្ លុោះ្ាតតអ្នកសប្ម្ចចិតតចុោះប ម្ ោះប ោះបនន ត ឬមាន្រតិរតតិការ DMV តដ្លមានលកខណ្ៈសម្បតតិ្េរ់្គាន់បផ្សងបទ្ៀត។ 

• ្រសិនបរើែញុរំងាា ញថាែញុមំ្ិនមានសិទ្ធិប ោះបនន ត បតើ DMV នឹងបៅតតរញ្ជូនពត័៌មានររស់ែញុបំៅរដ្ឋម្្នតី្កសួងការររបទ្ស តដ្រ ឬបទ្? 

បទ្ DMV នឹងមិ្ន រញ្ជូនព័ត៌មានររស់អ្នកបៅរដ្ឋម្្នតី្កសួងការររបទ្សបទ្ ្រសិនបរើអ្នករងាា ញថាអ្នកមិ្នមានសិទ្ធិប ោះបនន ត។ 

https://voterstatus.sos.ca.gov/
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices


DMV Webpage - Khmer 

• ្រសិនបរើែញុចំោុះប ម្ ោះប ោះបនន តបោយថ្ចដ្នយ បហើយែញុមិំ្នចង់វិញ បតើែញុអំាចលុរបចាលវិញ នតដ្រ ឬបទ្? 

 ទ្/ចាស អ្នកអាចរំបពញតរររទ្បសនើសំុលុរបចាល https://elections.cdn.sos.ca.gov/pdfs/cancellation-request-

form.pdf បហើយ្រេល់វាបៅឱ្យម្្នតីបរៀរចំការប ោះបនន តបខានធីវិញ បហើយការចុោះប ម្ ោះររស់អ្នកនឹង្តូវលុរបចាល អ្នកអាចោក់ទ្ងម្្នតីបរៀរចំការប ោះបនន តបខានធីររស់អ្នក 
្រសិនបរើអ្នកមានសំណួ្ររតនថម្។ 

• បតើ្រព័នធ DMV នឹងបធវើដូ្ចបម្តច បដ្ើម្បធីានាថាមានតតពលរដ្ឋអាបម្រិករ៉ាុបណាណ ោះតដ្ល នចោុះប ម្ ោះប ោះបនន ត? 

បដ្ើម្បីមានសិទ្ធិប ោះបនន ត អ្នក្តូវតតជាពលរដ្ឋអាបម្រិក និងជាអ្នករស់បៅរដ្ឋ California តដ្លមានអាយុចារ់ពី 18 នន ំបឡើងបៅបៅថ្ថៃប ោះបនន តរចចុរបននម្ិនជារ់ពនធនាគាររដ្ឋ 
ឬសហព័នធស្មារ់ការផ្តនាា បោសរទ្ឧ្កិដ្ឋ បហើយរចចុរបននម្ិន្តូវ នរកបឃើញថាអ្សម្តថភាពផ្ាូវចិតតកនុងការប ោះបនន តបោយតុលាការបទ្។ 

ចារ់រដ្ឋហាម្ឃាត ់DMV ពីការរញ្ជូនព័ត៌មានស្មារ់បរកខជន AB 60 (អ្នកោក់ កយសុំរ័ណ្ណ បរើកររគាម នឯកសារ) បៅរដ្ឋម្្នតី្កសួងការររបទ្ស។ ចំប ោះអ្នកោក់ កយបផ្សងបទ្ៀត 
ចារ់រដ្ឋត្ម្ូវឱ្យម្នុសសមាន ក់ៗ្រកាសប្កាម្ការពិន័យបោយភូតកុហកថាពួកបេរំបពញាម្ត្មូ្វការសិទ្ធិប ោះបនន តោំងអ្ស់រួម្ោំងសញ្ញជ តិ។ 

• បតើជនបលមើសអាចចោុះប ម្ ោះប ោះបនន ត នតដ្រ ឬបទ្? 

រុេគលមាន ក់តដ្លកំពុងជារ់ពនធនាគាររដ្ឋ ឬសហព័នធស្មារ់ការផ្តនាា បោសរទ្ឧ្កិដ្ឋម្ិនមានសិទ្ធិចុោះប ម្ ោះប ោះបនន តបទ្ (ស្មារ់ព័ត៌មានរតនថម្អំ្ពីសិទ្ធិររស់រុេគលតដ្ល្តូវ នឃុំែាួន 
សូម្បម្ើលវិរសាយររស់រដ្ឋម្្នតី្កសួងការររបទ្ស Voting Rights: Persons with a Criminal History)។ 

• បតើ DMV និងរដ្ឋម្្នតី្ កសួងការររបទ្ស បធវើអ្វែីាោះជាមួ្យព័តម៌ានចោុះប ម្ ោះប ោះបនន តររស់ែញុំ? 

ចារ់រដ្ឋត្ម្ូវឱ្យ DMV រញ្ជូនព័ត៌មានសតីពីរ័ណ្ណ បរើកររ និងអ្តតសញ្ញា ណ្រ័ណ្ណ តដ្លមានសិទ្ធិោំងអ្ស់បៅរដ្ឋម្្នតី្កសួងការររបទ្សបដ្ើម្បីដ្ំបណ្ើរការចុោះប ម្ ោះប ោះបនន តររស់អ្នក 
ឬ្រសិនបរើអ្នកប្ជើសបរើសម្ិនចូលរួម្ចុោះប ម្ ោះប ោះបនន ត បដ្ើម្បីបផ្ញើការរំលឹកអ្ំពីការចុោះប ម្ ោះប ោះបនន ត។ ្រសិនបរើព័ត៌មានចុោះប ម្ ោះប ោះបនន តររស់អ្នកមិ្នបពញបលញ 

រដ្ឋម្្នតី្កសួងការររបទ្សនឹងាម្ោនជាម្ួយអ្នកាម្អីុ្តម្៉ាល។ បៅបពលតដ្លការចុោះប ម្ ោះអ្នកប ោះបនន តររស់អ្នក្តូវ នដំ្បណ្ើរការ និងទ្ទ្ួលយក 
ព័ត៌មានររស់អ្នកនឹង្តូវតចករំតលកជាម្ួយម្្នតីបរៀរចំការប ោះបនន តបខានធីររស់អ្នក។ អ្នកនឹងមានសិទ្ធិប ោះបនន តបៅកនុងការប ោះបនន តកនុងតំរន់ បខានធី ទ្ូោំងរដ្ឋ និងសហព័នធ។ 

 

• បតើការយិាល័យ DMV តដ្លបៅជតិរំផ្តុររស់ែញុបំៅឯណា? 

អ្នកអាចតសវងរកការិយាល័យតដ្លបៅជិតអ្នករំផ្ុតបៅឯ www.dmv.ca.gov។ មានជប្ម្ើសតសវងរកការិយាល័យបៅតផ្នកខាងមុ្ែថ្នបេហទ្ំព័របដ្ើម្ 
 

 
 

បសចកតជីូនដ្ណំ្ឹងសតីពីបសវាកម្មសាធារណ្ៈអ្នកប ោះបនន តបោយប្រើរណ័្ណ បរើកររ 

កម្មវិធី California Motor Voter បធវើឱ្យការចុោះប ម្ ោះប ោះបនន តបៅ DMV កាន់តតងាយ្សួល។ 

ឥឡូវបនោះ បរកខជនតដ្លមានសិទ្ធិោំងអ្ស់តដ្លរំបពញរ័ណ្ណ បរើកររ អ្តតសញ្ញា ណ្រ័ណ្ណ ឬការផ្លា ស់រតូរអាសយោឋ ន្រតិរតតិការបៅ DMV នឹង្តូវ នចុោះប ម្ ោះបោយរដ្ឋម្្នតី្កសួងការររបទ្សរដ្ឋ 
California បលើកតលងតតពួកបេប្ជើសបរើសម្ិនចូលរួម្។ 

ការចុោះប ម្ ោះជាម្ុនស្មារ់អ្នកប ោះបនន តក៏មានស្មារ់្រជាជនរដ្ឋ California តដ្លមានសិទ្ធិអាយុ 16 ឬ 17 នន ំផ្ងតដ្រ។ តសវងយល់រតនថម្បោយការទ្សសនា 

MotorVoter.sos.ca.gov 

 
ែិតតរណ័្ណម្យួទំ្ពរ័៖ 

្រសិនបរើអ្នកមានសិទ្ធិ អ្នកនឹង្តូវ នចុោះប ម្ ោះបោយសវ័យ្រវតតិ បដ្ើម្បីប ោះបនន តបៅ DMV បៅបពលតដ្លអ្នក៖ 

• ោក់ កយសុំរ័ណ្ណ បរើកររ ឬអ្តតសញ្ញា ណ្រ័ណ្ណ  

https://elections.cdn.sos.ca.gov/pdfs/cancellation-request-form.pdf
https://elections.cdn.sos.ca.gov/pdfs/cancellation-request-form.pdf
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/who-can-vote-california/voting-rights-californians
http://www.dmv.ca.gov/
http://motorvoter.sos.ca.gov/


DMV Webpage - Khmer 

• រនតរ័ណ្ណ បរើកររ ឬអ្តតសញ្ញា ណ្រ័ណ្ណ 

• ផ្លា ស់រតូរអាសយោឋ នររស់អ្នក 

លុោះ្ាតតអ្នកប្ជើសបរើសមិ្នចូលរួម្។ បនោះរួម្រញ្ចូលោំងការចុោះប ម្ ោះជាមុ្នស្មារ់បកមងអាយុ 16 និង 17 នន ំតដ្លមានសិទ្ធិ។ តសវងយល់រតនថម្អំ្ពីកម្មវិធី California Motor Voter 

និងត្មូ្វការសិទ្ធិអ្នកប ោះបនន តាម្រយៈ៖ https://www.sos.ca.gov/elections/california-motor-voter 

https://www.sos.ca.gov/elections/california-motor-voter

