
DO WE HAVE YOUR CORRECT ADDRESS?
ត�ើត�ើងមានអាស�ដ្ឋានត�រឹមត�រូវរបស់អ្នកដែរឬតេ ?

ការជូនែំណរឹងអំពីការតោះត្នឋា�សំខាន់—ត�រូវការការត្លើ��ប
IMPORTANT VOTER NOTICE—RESPONSE NEEDED

FORWARDING SERVICE REQUESTED
បានស្នើសុំសតវាកម្មបញ្ជូនបន្�

XXXXXX
County Clerk
Registrar-Recorder 
PO BOX XXXXX 
XXXXXX CA XXXX-XXX

VOTER NAME:
ត្មឋាះអ្នកតោះត្នឋា�៖
ADDRESS WHERE YOU LIVE:
អាស�ដ្ឋានដែលអ្នករស់តៅ៖
YOUR MAILING ADDRESS:
អាស�ដ្ឋានត្ញើតាមសំបុត�របស់អ្នក៖

អ្នកដែលមានត្មឋាះតៅតលើប័ណ្ណតនះដលងរស់តៅអាស�ដ្ឋានតនះតេៀ�ត�ើ� ។
The person named on this card no longer lives at this address.

The address where I currently live is:
អាស�ដ្ឋានដែលខញញំរស់តៅបច្ញបឋាបន្នគឺ៖

My current mailing address is (if different from residence address above):
អាស�ដ្ឋានត្ញើសំបុត�បច្ញបឋាបន្នរបស់ខញញំគ ឺ(តបើខុសគនឋាពីអាស�ដ្ឋានេីលំតៅខាងតលើ) ៖

Street Number, Street Name, Apt #:
តលខ្ លលូវ ត្មឋាះ្ លលូវ អាផាមិនតលខ៖

Street Number, Street Name, Apt #:
តលខ្ លលូវ ត្មឋាះ្ លលូវ អាផាមិនតលខ៖

Signature (DO NOT PRINT)
��្ថតលខា (កុំសរតសរជាអកឋាសរពុម្ពធ)ំ

Telephone
េូរសព្ទ

Date
កាលបរិតចឆេេ

City, State, Zip Code:
េីតកុង រែ្ឋ �ឋាសញីបកូែ ៖

City, State, Zip Code:
េីតកុង រែ្ឋ �ឋាសញីបកូែ ៖

The address information above is wrong. Please provide the correct information below. Sign and return this card.
ព័�៌មានអាស�ដ្ឋានខាងតលើគឺមិនត�រឹមត�រូវតេ។ សូម្ ្តល់ព័�៌មានត�រឹមត�រូវខាងតតកាម។ ចុះ��្ថតលខា និងតបគល់ប័ណ្ណតនះមកវិញ។

Please sign and return by mail. No postage necessary. This card cannot be processed without your signature.
សូមចុះ��្ថតលខា និងត្ញើមកវិញតាមសំបុត�។ មិនចាំោច់បិេដ�មបតបសណី�តេ ។  ប័ណ្ណតនះមិនអាចែំតណើរការោនតេ តបើគមឋាន��្ថតលខារបស់អ្នក ។

គូសធីកដ�មួ�តបអប់
Check ONLY one box

VID:

FIRST-CLASS MAIL
U.S. POSTAGE PAID

XXXXXXXXX, CA
PERMIT NO. XXXX

EC 2225(b)

TEAR HERE AND MAIL
ហែកនៅទីនេះ េិងន្ញើតាមសំបុត្រ

[SEAL]



DID YOUR ADDRESS CHANGE? We have received notification that you have moved to a new residence address 
in California. Your voter registration record has been updated to this new address. If this is correct, you do not 
have to take any action. If this is incorrect, you can notify our office by either returning the attached postage-
paid postcard, or by calling toll free; you must notify us at least 15 days prior to the next election or you may 
be required to vote using a provisional ballot.

ត�ើមានការផា្ឋាស់ប្តលូរអាស�ដ្ឋានរបស់អ្នកឬ? ន�ើងបាេទទួលការជូេដំណឹងថា អ្នកបាេផ្លាស់នៅអាស�ដ្លាេលំនៅដ្លាេថ្ីនៅរដ្ឋ California ។ កំណ្រ់តតាចុះន្មលាះអ្នក
នបាះន្នលា្ររបស់អ្នកត្ររូវបាេន្វើបច្ចុបលាបេ្នភាពនៅអាស�ដ្លាេថ្ីនេះ ។ នបើវាត្រឹមត្ររូវនែើ� អ្នកមិេចាំបាច់ចា្រ់វិធាេការអវីទាំងអស់ ។ នបើវាមិេត្រឹមត្ររូវនទ អ្នកអាចជូេដំណឹង
ដល់ការិយាល័�របស់ន�ើងនដ�បញ្ជូេប័ណ្ណបង់ថថលៃនសវាថតបសណី�ហដលភា្លាប់មកជាមួ� ឬនដ�ទូរសព្ទមកនដ�ឥ្រគិ្រថថលៃ អ្នកត្ររូវហ្រជូេដំណឹងដល់ន�ើង យ៉ឋាង
តោចណាស់ 15 ប្ងៃមុនការតោះត្នឋា�តលើកតតកា� ឬអ្នកអាច្រតមរូវឲលាយនបាះន្នលា្រនដ�នតបើសេលៃឹកន្នលា្របន្តលាះអាសេ្ន ។

IF THE NEW ADDRESS IS CORRECT: You do not have to do anything.

IF THE NEW ADDRESS IS NOT CORRECT: Return this card or update your address at least  
15 days before the next election or you may have to vote using a provisional ballot.

តបើអាស�ដ្ឋាន្ ្ីត�រឹមត�រូវត�ើ�៖ អ្នកមិេចាំបាច់ន្វើអវីទាំងអស់។

តបើអាស�ដ្ឋាន្ ្ីមិនត�រឹមត�រូវ៖ តបគល់ប័ណ្ណនេះមកវិញ ឬន្វើបច្ចុបលាបេ្នភាពអាស�ដ្លាេរបស់អ្នក យ៉ឋាង�ិច 15 ប្ងៃមុនការតោះត្នឋា�តលើក

តតកា� ឬអ្នកត្ររូវហ្រនបាះន្នលា្រនដ�នតបើសេលៃឹកន្នលា្របន្តលាះអាសេ្ន ។

XXXXXXXX COUNTY REGISTRAR/RECORDER COUNTY CLERK
XXX XXXXX XXXXX, XXXXXX, CA XXXXX

XXX XXXXX XXXXX, XXXXXX, CA XXXXX

X–XXX–XXX–XXXX XXXXXX@XXXXXX.XX.XXXXXX.XXXXX.XXX

If the updated new address is not correct, complete, sign, and return 
the attached card updating your address.

តបើអាស�ដ្ឋាន្ ្ីដែលោនតធវើបច្ញបឋាបន្នភាពមិនត�រឹមត�រូវ សូមបំតពញ ចុះ��្ថតលខា និងតបគល់ប័ណ្ណភា្ឋាប់មកជាមួ�ដែលតធវើ
បច្ញបឋាបន្នភាពអាស�ដ្ឋានរបស់អ្នក ។

XXXXXXXXXXX COUNTY
REGISTRAR-RECORDER/COUNTY CLERK
PO BOX XXXXX
XXXXXXX CA XXXXXX–XXX

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

FIRST-CLASS MAIL PERMIT NO. XXX XXXXXXX CA

[SEAL]

[SEAL] XXXXXXXX COUNTY REGISTRAR/RECORDER COUNTY CLERK

BUSINESS REPLY MAIL

NO POSTAGE 
NECESSARY IF MAILED 
IN THE UNITED STATES
មិេចាំបាច់បិទហ្រមថតបសណី�នទ 
នបើន្ញើតាមសំបុត្រនៅក្នចុងសែរដ្ឋ

អានមរិក


