
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
ោនស្នើសុំសឋាវាកម្មបញ្ជូនបន្ត

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៖

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

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

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

The address information above is correct. Please sign below and return this card.
ព័�៌មានអាស�ដ្ឋានខាងតលើគឺត�រឹមត�រូវ។ សូមចុះ��្ថតលខាខាងតតកាម ត�ើ�តបគល់ប័ណ្ណតនះមកវិញ។

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

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

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

Telephone
េូរសព្ទ

Date
កាលបរិតចឆេេ

NVRA 8d2

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 ។

Check ONLY one box
គូសធីកដ�មួ�តបអប់

VID:

FIRST-CLASS MAIL
U.S. POSTAGE PAID

XXXXXXXXX, CA
PERMIT NO. XXXX

[SEAL]

TEAR HERE AND MAIL
ហែកបៅទីបនះ និងប្ញើតាមសំ�ុត្រ



DID YOUR ADDRESS CHANGE? We received information that your residence and/or mailing address has changed. Please confirm 
or correct these changes by completing the attached card and returning it to us as soon as possible and at least 15 days before the 
date of the next election.

ត�ើមានការផា្ឋាស់ប្តូរអាស�ដ្ឋានរបស់អ្នកឬ? បយើងបានទទួលព័្រ៌មានថាទីលំបៅរ�ស់អ្នក និង/ឬអាសយដ្នានប្ញើសំ�ុត្របានផ្នាស់�្តូរ ។ សូម�ញ្នាក ់ឬហក្រតមរូវការផ្នាស់�្តូរទាំងបនះបដយ�ំបពញនូវ

�័ណ្ណហែលភ្នា�់មកជាមួយ បែើយត�គល់វាមកបយើងវិញ ឱឋាយោន្ ប់បំ្ុ� និងយ៉ឋាងតោចណាស់ 15 ប្ងៃមុនប្ងៃតោះត្នឋា�តលើកតតកា�។

IF YOU MOVED WITHIN XXXXXX COUNTY OR TO ANOTHER CALIFORNIA COUNTY:
Confirm your address using this card, and your voter registration will be updated to reflect your new address. You may 
also update your address by re-registering to vote online at RegisterToVote.ca.gov or by calling X–XXX–XXX–XXXX.

IF YOU MOVED OUT OF CALIFORNIA:
Contact your local elections official to register to vote in your new state, or complete and return the National Mail Voter 
Registration Form available at: 
www.eac.gov/voters/national-mail-voter-registration-form

តបើអ្នកោនផា្ឋាស់េីលំតៅតៅក្នញងតខានធ ីXXXXXX ឬតៅតខានធ ីCALIFORNIA ត្ឋាសងតេៀ� ៖
�ញ្នាក់អាសយដ្នានរ�ស់អ្នកបដយបត�ើ�័ណ្ណបនះ បែើយការចុះប្មនាះបបាះប្្នា្ររ�ស់នឹងត្ររូវបានប្វើ�ច្ចុ�នាបន្នភព បែើមនាបីឆ្ចុះ�ញ្នាំងពីអាសយដ្នានថ្ីរ�ស់អ្នក ។ អ្នកក៏អាចប្វើ�ច្ចុ�នាបន្នភពអាសយដ្នាន
រ�ស់អ្នកបដយចុះប្មនាះសារជាថ្ ីបែើមនាបីបបាះប្្នា្រតាមអនឡាញ៖  RegisterToVote.ca.govឬបដយបៅបៅបលខ X–XXX–XXX–XXXX ។

តបើអ្នកចាកតចញពីរែ្ឋ CALIFORNIA ៖
ទាក់ទងមនន្ីបបាះប្្នា្រមូលដ្នានរ�ស់អ្នក បែើមនាបីចុះប្មនាះបបាះប្្នា្របៅក្នចុងរែ្ឋថ្ីរ�ស់អ្នក ឬ�ំបពញ បែើយត�គល់ទតមង់ហ���ទចុះប្មនាះបបាះប្្នា្រតាមសំ�ុត្រទូទាំងត�បទសហែលមានបៅ ៖ 

www.eac.gov/voters/national-mail-voter-registration-form

IF YOU DO NOT RETURN THIS CARD: You must return this card or update your address at least 15 days before the date of the next 
election or you may be required to confirm your address in order to vote.  
If you do not return this card or update your address and if you do not vote in any election on or before the November 8, 2022 
General Election, your voter registration will be cancelled. You will then need to re-register.

តបើអ្នកមិនតបគល់ប័ណ្ណតនះមកវិញតេ៖ អ្នកត្ររូវហ្រត�គល់�័ណ្ណបនះ ឬប្វើ�ច្ចុ�នាបន្នភពអាសយដ្នានរ�ស់អ្នកយ៉នាង្រិច 15 ថថងៃមុនថថងៃបបាះប្្នា្របលើកបតកាយ ឬអ្នកអាចនឹង្រតមរូវឲនាយ�ញ្នាក់អាសយដ្នានរ�ស់
អ្នកបែើមនាបីបបាះប្្នា្រ ។ តបើអ្នកមិនតបគល់ប័ណ្ណតនះមកវិញតេ ឬតធវើបច្ញបឋាបន្នភាពអាស�ដ្ឋានរបស់អ្នក ត�ើ�តបើអ្នកមិនតោះត្នឋា�ក្នញងការតោះត្នឋា�ណាមួ�តៅ ឬមុនប្ងៃេ ី8 ដខវិចឆេិកា ្នឋាំ 2022 ការ
ចុះត្មឋាះតោះត្នឋា�របស់អ្នកនរឹងត�រូវលុបតចាល ។ បន្ឋាប់មក អ្នកនរឹងត�រូវចុះត្មឋាះម្តងតេៀ�។

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

XXX XXXXX XXXXX, XXXXXX, CA XXXXX

To avoid cancellation of your voter registration, complete, sign and return the attached 
card confirming or updating your address.

តែើមឋាបីតចៀសវាងការលុបតចាលការចុះត្មឋាះតោះត្នឋា�របស់អ្នក សូមបំតពញចុះ��្ថតលខា និងត្ញើប័ណ្ណភា្ឋាប់មកវិញដែលបញ្ឋាក់ ឬតធវើបច្ញបឋាបន្ន
ភាពអាស�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

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

LA 
County

តខានធ ីLA

[SEAL]

[SEAL] XXXXXXXXX COUNTY REGISTRAR/RECORDER COUNTY CLERK

BUSINESS REPLY MAIL

NO POSTAGE 
NECESSARY IF MAILED 
IN THE UNITED STATES
មិនចាំបាច់�ិទហ្រមថត�សណីយបទ 
ប�ើប្ញើតាមសំ�ុត្របៅក្នចុងសែរែ្ឋ

អាបមរិក


