
คู่่�มืือการออก
เสียีงเลืือกต้ั้�งใน
รฐ้แคู่ลิืฟอรเ์นีย



ทำำาไมืต้ั้องออกเสียีงเลืือกต้ั้�ง

การเลืือกตั้้ �งเป็็นองค์ป์็ระกอบที่่�สำำาค์ญ้ยิ่่�งตั้อ่ระบอบป็ระชาธิ่ป็ไตั้ยิ่ของเรา การ
ออกเส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �งผ่่านบ้ตั้รลืงค์ะแนนเลืือกตั้้ �งสำามารถเป็ลื่�ยิ่นที่่ศที่างของ
ชุมชน รฐ้ แลืะป็ระเที่ศของเรา การออกเส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �งช่วยิ่เลืือกป็ระธิานาธิ่บดี ่
ผ่้�แที่นสำภาค์องเกรสำ สำภาน่ตั้บ่้ญญ้ตั้แ่ห่่งรฐ้ สำมาช่กสำภาเมือง ผ่้�พิ่พิากษา 
แลืะผ่้�ที่่�ที่ำางานในตั้ำาแห่น่งอื�น ๆ ที่่�ม่ส่ำวนในการตั้ด้ีส่ำนใจที่่�ส่ำงผ่ลืกระที่บตั้อ่
ช่วต่ั้ป็ระจำาวน้ของเราโดียิ่ตั้รง นอกจากน่� ที่่านยิ่้งม่อำานาจในมือที่่�จะช่วยิ่สำร�าง
กฎห่มายิ่ให่ม่ ห่รอืป็รบ้แก�กฎห่มายิ่ที่่�ที่่านไม่เห็่นดี�วยิ่โดียิ่ออกเส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �งใน
บ้ตั้รลืงค์ะแนน 

ส่ำที่ธิ่ ในการออกเส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �งตั้�องผ่่านการตั้อ่ส้ำ�อยิ่่างยิ่ากลืำาบากกวา่จะไดี�มา 
ในป็ระวต้ั้ศ่าสำตั้รช่์วงแรกของป็ระเที่ศ สำตั้ร ่ชนกลืุ่มน�อยิ่ แลืะผ่้�ที่่� ไม่ ไดี�ถือ
ค์รองที่่�ดีน่ตั้า่งถ้กห่�ามไม่ ให่�ม่ส่ำวนในการออกเส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �ง ในป่็ ค์.ศ. 1911 
สำตั้ร่ ไดี�รบ้ส่ำที่ธิ่� ในการออกเส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �งในรฐ้แค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่ 9 ป่็ ก่อนที่่�ส่ำที่ธิ่�
การเลืือกตั้้ �งของสำตั้รจ่ะไดี�รบ้ค์วามค์ุ�มค์รองในการแก� ไขรฐ้ธิรรมน้ญค์ร้ �งที่่� 
19 ของสำห่รฐ้ฯ แลืะเพิ่ยิ่งแค์ ่56 ป่็ก่อนห่น�าน่� ป็ระธิานาธิ่บดี ่Lyndon 
Johnson (ลื่นดีอน จอห่์นส้ำน) ไดี�ลืงนามในกฎห่มายิ่วา่ดี�วยิ่ส่ำที่ธิ่การออก
เส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �ง ซ่ึ่�งถือเป็็นกฎห่มายิ่รฐ้ที่่�สำำาค์ญ้ยิ่่�ง ซ่ึ่�งออกแบบมาเพิื�อที่ำาลืายิ่
อุป็สำรรค์ที่่�ข้ดีขวางการดีำาเน่นการใดี ๆ ตั้ามระบอบป็ระชาธิ่ป็ไตั้ยิ่ของชาว
อเมรก่้นเชื �อสำายิ่แอฟรก่้น แลืะชนกลืุ่มน�อยิ่อื�น ๆ ในเวลืาตั้อ่มา ที่ห่ารผ่่านศ่ก
ของป็ระเที่ศเราก็มส่่ำวนในการป็กปักษ์รก้ษาห่ลืก้การแห่ง่ระบอบป็ระชาธ่ิป็ไตั้ยิ่ 
ซ่ึ่�งรวมถ่งส่ำที่ธิ่ ในการออกเส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �ง

การลืงที่ะเบ่ยิ่นเลืือกตั้้ �งแลืะการออกเส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �งผ่่านบ้ตั้รลืงค์ะแนนในวน้
เลืือกตั้้ �ง ค์อืพิลื้งที่่�จะเสำรม่สำร�างค์วามแข็งแกรง่ให่�ก้บระบอบป็ระชาธิ่ป็ไตั้ยิ่
ของเรา เลืขาธิ่การรฐ้แค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่ม่ค์วามตั้้ �งใจแน่วแน่ที่่�จะรก้ษาไว�ซ่ึ่�งเก่ยิ่รตั้่
แลืะมรดีกตั้กที่อดีของผ่้�ที่่�ตั้อ่ส้ำ�อยิ่่างกลื�าห่าญเพิื�อระบอบป็ระชาธิ่ป็ไตั้ยิ่ ดี�วยิ่
การป็กป็� องรก้ษาส่ำที่ธิ่ ในการออกเส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �งของพิวกเรา

ค์้ม่ือน่�อธิ่บายิ่ส่ำที่ธิ่แลืะค์วามรบ้ผ่่ดีชอบของผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �ง รวมถ่งข�อม้ลื
สำำาค์ญ้ที่่�จำาเป็็นตั้อ่การออกเส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �งเพิื�อแสำดีงค์วามค์ด่ีเห็่นของที่่าน

(แก� ไข 2/2022)



01

ลงทะเบีียนออนไลน์เพ่ื่�อออกเสีียงเล่อกต้ั้�ง | RegisterToVote.ca.gov

คุู่ณสีมืบ้ัติั้ ในการลืงทำะเบีัยน
เป็็นผู้่้มีืสีทิำธิิ์�เลืือกต้ั้�ง

ในการลืงที่ะเบ่ยิ่นเป็็นผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งในรฐ้
แค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่ ที่่านตั้�องม่ค์ณุสำมบ้ตั้ด่ีง้ตั้อ่ไป็น่�

•  เป็็นพิลืเมอืงของสำห่รฐ้อเมรก่า

•  เป็็นผ่้�พิก้อาศ้ยิ่อยิ่้่ในรฐ้แค์ลืฟ่อรเ์น่ยิ่

•  มอ่ายิ่คุ์รบ 18 ป่็ ห่รอืมากกวา่น้�นในวน้
เลือืกตั้้ �ง

•  ปัจจบุน้ไมไ่ดี�ตั้�องโที่ษจำาค์กุในค์ดีค่์วามผ่ด่ี
ที่างอาญาของรฐ้ห่รอืของรฐ้บาลืกลืาง แลืะ 

•  ปัจจบุน้ไมไ่ดี�ถก้ศาลืตั้ด้ีส่ำนวา่ไมส่ำามารถลืง
ค์ะแนนเส่ำยิ่ง เนื�องจากเป็็นบคุ์ค์ลืไร�ค์วาม
สำามารถที่างจต่ั้

วิธีิิ์ลืงทำะเบีัยนเป็็นผู้่้มีืสีทิำธิิ์�เลืือกต้ั้�ง

ไป็ที่่� RegisterToVote.ca.gov ห่รอืตั้ด่ีตั้อ่สำายิ่ดีว่นของเลืขาธิ่การรฐ้
แค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่สำำาห่รบ้ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งที่่�ห่มายิ่เลืข (855) 345-3933

สำามารถขอรบ้ใบสำม้ค์รลืงที่ะเบ่ยิ่นเป็็นผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งไดี�ตั้ามสำถานที่่�ตั้า่ง ๆ ที่้�ว
ที่้ �งรฐ้ ไดี�แก่

•  ศน้ยิ่เ์ลือืกตั้้ �งป็ระจำาเค์าน์ตั้่ �ห่รอืศาลืากลืาง

•  ศน้ยิ่ก์ารออกเส่ำยิ่งเลือืกตั้้ �งห่รอืสำำาน้กงานสำาขา (ที่่�เก่�ยิ่วข�อง)
•  ห่�องสำมุดีสำาธิารณะ

•  ที่่�ที่ำาการไป็รษณ่ยิ่์

•  สำำาน้กงานสำาขาของกรมการขนส่ำง

•  สำำาน้กงานบรก่ารส้ำงค์มป็ระจำามณฑลืห่รอืรฐ้

•  สำำาน้กงานสุำขภาพิจต่ั้ป็ระจำามณฑลืห่รอืรฐ้ 
•  สำำาน้กงานกรมฟื�นฟ้สำมรรถภาพิ

•  ที่่�พิก้อาศ้ยิ่เพิื�อการดีำารงช่พิอยิ่่างอส่ำระ

•  ศน้ยิ่บ์รก่ารป็ระจำาภม้ภ่าค์ของกรมการพิฒ้นา

•  สำำาน้กเขตั้ของค์ณะกรรมมาธ่ิการภาษ่

•  สำำาน้กงานค์ด้ีสำรรบคุ์ลืากรของกองที่พ้ิ

ห่ากที่่านม่บ้ตั้รป็ระจำาตั้ว้ป็ระชาชนห่รอืใบข้บข่�ของรฐ้แค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่ ที่่านตั้�อง
ระบุห่มายิ่เลืขดีง้กลื่าวในใบสำม้ค์รลืงที่ะเบ่ยิ่นผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �ง ห่ากไม่ม่บ้ตั้รที่้ �ง
สำองป็ระเภที่ ให่�ระบุห่มายิ่เลืขป็ระก้นส้ำงค์มส่ำ�ห่ลื้กสุำดีที่�ายิ่ของที่่าน ห่ากที่่านไม่ม่
ห่มายิ่เลืขป็ระก้นส้ำงค์ม ที่่านจะไดี�รบ้ห่มายิ่เลืขป็ระจำาตั้ว้ที่่� ไม่ซึ่ำ �าก้นสำำาห่รบ้การใช�
ในการออกเส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �งเที่่าน้�น

http://RegisterToVote.ca.gov
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กำาหนดเวิลืาในการลืงทำะเบีัยนเป็็นผู้่้มีืสีทิำธิิ์�เลืือกต้ั้�ง

แม�วา่ที่่านสำามารถลืงที่ะเบ่ยิ่นเป็็นผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �ง ห่รอืลืงที่ะเบ่ยิ่นซึ่ำ �าเมื�อใดี
ก็ ไดี� แตั้ส่่ำวนให่ญ่แลื�ว ที่่านตั้�องลืงที่ะเบ่ยิ่นอยิ่่างน�อยิ่ 15 วน้ก่อนวน้เลืือกตั้้ �ง จ่ง
จะม่ส่ำที่ธิ่�ออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนในการเลืือกตั้้ �งค์ร้ �งน้�น ห่ลื้งจากเลืยิ่วน้ค์รบกำาห่นดี 
ที่่านจะตั้�องไป็ที่่�สำำาน้กงานการเลืือกตั้้ �งป็ระจำามณฑลื ห่รอืไป็ที่่�ห่น่วยิ่เลืือกตั้้ �ง
แลืะดีำาเน่นการลืงที่ะเบ่ยิ่นเพิื�อออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนแบบ "วน้เดีย่ิ่วก้น" ให่�เสำรจ็
ส่ำ �น  จ่งจะม่ส่ำที่ธิ่�ออกเส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �ง ข้ �นตั้อนน่�เรย่ิ่กวา่การลืงที่ะเบ่ยิ่นเป็็นผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�
เลืือกตั้้ �งแบบม่เงื�อนไข (CVR) เมื�อเจ�าห่น�าที่่�เลืือกตั้้ �งป็ระจำาเค์าน์ตั้่ �ยิ่ืนยิ่้นการลืง
ที่ะเบ่ยิ่นเป็็นผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งของที่่านเรย่ิ่บร�อยิ่แลื�ว ก็จะดีำาเน่นการป็ระมวลืผ่ลื
แลืะน้บค์ะแนนบ้ตั้รลืงค์ะแนนของที่่าน 

ที่่านค์วรลืงที่ะเบ่ยิ่นเป็็นผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งซึ่ำ �าอ่กค์ร้ �ง ในกรณ่ที่่�ยิ่�ายิ่ที่่�อยิ่้่  

เป็ลื่�ยิ่นชื�อ ห่รอืตั้�องการเลืือกห่รอืเป็ลื่�ยิ่นพิรรค์การเมืองที่่�ชอบ วธ่ิ่แก� ไข
การลืงที่ะเบ่ยิ่นเลืือกตั้้ �งที่่�ง่ายิ่ที่่�สุำดี ค์อืดีำาเน่นการออนไลืน์ที่่�เวบ็ไซึ่ตั้ ์
RegisterToVote.ca.gov

ตั้ด่ีตั้อ่เจ�าห่น�าที่่�การเลืือกตั้้ �งป็ระจำาเค์าน์ตั้่ � ห่รอืไป็ที่่� sos.ca.gov เพิื�อดี้
ข�อม้ลืเพิ่�มเตั้ม่

วิธีิิ์เลืือกพรรคู่การเมืืองทีำ�ชอบัทีำ�ต้ั้องการสีน้บัสีนุน

ที่่านสำามารถเลืือกพิรรค์การเมืองใดีก็ ไดี�ที่่�ม่ค์ณุสำมบ้ตั้ต่ั้ามเกณฑ์ของรฐ้
แค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่ เมื�อลืงที่ะเบ่ยิ่นเป็็นผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �ง การเลืือกพิรรค์การเมืองที่่�
ชอบที่่�ตั้�องการสำน้บสำนุน จะที่ำาให่�ที่่านสำามารถออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนเพิื�อเลืือก
ตั้ว้แที่นพิรรค์ในการเลืือกตั้้ �งป็ระธิานาธิ่บดีข่้ �นตั้�นไดี�

นอกจากน่� ที่่านอาจระบุในใบสำม้ค์รลืงที่ะเบ่ยิ่นเป็็นผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งวา่ไม่ตั้�องการ
เลืือกพิรรค์การเมือง ซ่ึ่�งห่มายิ่ค์วามวา่ที่่านจะลืงที่ะเบ่ยิ่นเป็็นผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �ง
แบบไม่สำน้บสำนุนพิรรค์การเมืองใดี (No Party Preference ห่รอื NPP) 
ในการเลืือกตั้้ �งป็ระธิานาธิ่บดีข่้ �นตั้�น พิรรค์การเมืองบางพิรรค์อาจอนุญาตั้ให่�
ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งแบบ NPP ช่วยิ่เลืือกผ่้�สำม้ค์รรบ้เลืือกตั้้ �งของพิรรค์ตั้น ที่้ �งน่�
ในทีุ่กการเลืือกตั้้ �ง ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งแบบ NPP สำามารถออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนน
รา่งกฎห่มายิ่ในบ้ตั้รเลืือกตั้้ �ง รวมที่้ �งผ่้�สำม้ค์รที่่�ลืงช่งตั้ำาแห่น่งสำมาช่กสำภาผ่้�
แที่นราษฎร ตั้ำาแห่น่งดี�านกฎห่มายิ่รฐ้ธิรรมน้ญของรฐ้ สำภาน่ตั้บ่้ญญ้ตั้ข่องรฐ้ 
ตั้ำาแห่น่งในที่�องถ่�น รวมที่้ �งตั้ำาแห่น่งที่่� ไม่ฝักใฝ่่พิรรค์การเมือง

http://RegisterToVote.ca.gov
http://sos.ca.gov
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วิธีิิ์ดำาเนินการการเลืือกต้ั้�งข้ั้ �นต้ั้นแลืะการเลืือกต้ั้�งท้ำ�วิไป็ใน
ระด้บัรฐ้

การเลืือกตั้้ �งข้ �นตั้�นจะตั้ด้ีส่ำนวา่ ผ่้�สำม้ค์รค์นใดีจะไดี�รบ้การเสำนอชื�อให่�ผ่่านเข�าส่้ำการช่ง
ตั้ำาแห่น่งในการเลือืกตั้้ �งที่้�วไป็ ซ่ึ่�งจะจด้ีข่ �นในอก่ไมก่่�เดีอืนตั้อ่มา ตั้ำาแห่น่งในสำภาผ่้�
แที่นราษฎร ตั้ำาแห่น่งดี�านรฐ้ธิรรมน้ญของรฐ้ ตั้ำาแห่น่งในสำภาน่ตั้บ่ญ้ญต้ั้ข่องรฐ้ เป็็น
ตั้ำาแห่น่งที่่�เสำนอชื�อโดียิ่ผ่้�มส่่ำที่ธิ่�เลือืกตั้้ �ง ในการเลือืกตั้้ �งข้ �นตั้�น ผ่้�สำมค้์รในตั้ำาแห่น่งที่่�
เสำนอชื�อโดียิ่ผ่้�มส่่ำที่ธิ่�เลือืกตั้้ �งที่้ �งห่มดี จะมร่ายิ่ชื�อป็รากฏอยิ่้บ่นบต้ั้รลืงค์ะแนน ผ่้�ม่
ส่ำที่ธิ่�ออกเส่ำยิ่งเลือืกตั้้ �งสำามารถลืงค์ะแนนเลืือกผ่้�สำม้ค์รค์นใดีก็ไดี� โดียิ่ไมต่ั้�องค์ำาน่งถ่ง
พิรรค์การเมอืงที่่�ผ่้�มส่่ำที่ธิ่�เลือืกตั้้ �งสำน้บสำนุน แลืะพิรรค์ที่่�ผ่้�สำมค้์รส้ำงกด้ี ผ่้�สำมค้์รที่่�ไดี�รบ้
ค์ะแนนส้ำงสุำดีสำองค์น ไม่วา่จะเป็็นพิรรค์ใดีก็ตั้าม ในการช่งตั้ำาแห่น่งในการเลืือกตั้้ �ง
ข้ �นตั้�นจะไดี�ผ่า่นเข�าส่้ำการช่งตั้ำาแห่น่งในรอบการเลือืกตั้้ �งที่้�วไป็ ห่ลื้งจากไดี�ผ่้�สำมค้์รที่่�ไดี�
รบ้ค์ะแนนส้ำงสุำดีสำองอน้ดีบ้ในการเลือืกตั้้ �งข้ �นตั้�นแลื�ว จะมก่ารจด้ีการเลือืกตั้้ �งที่้�วไป็
ตั้ามมา แม�วา่ผ่้�สำมค้์รค์นห่น่�งจะไดี�ค์ะแนนเส่ำยิ่งส่ำวนให่ญ ่(อย่ิ่างน�อยิ่ 50 เป็อรเ์ซ็ึ่นตั้ ์
+1) ห่รอืมผ่่้�สำมค้์รในการเลือืกตั้้ �งข้ �นตั้�นเพิย่ิ่งค์นเดีย่ิ่วก็ตั้าม

ระบบการใช�ผ่้�สำมค้์รที่่�ไดี�รบ้ค์ะแนนส้ำงสุำดีสำองอน้ดีบ้น่� จะไมน่ำามาใช�กบ้ผ่้�สำมค้์รที่่�
ลืงช่งตั้ำาแห่น่งป็ระธิานาธ่ิบดีข่องสำห่รฐ้ฯ ค์ณะกรรมการกลืางป็ระจำาเค์าน์ตั้่ �ห่รอื
ตั้ำาแห่น่งในที่�องถ่�น 

ข้ั้ �นตั้อนการดำาเนินการในการเลืือกต้ั้�งป็ระธิ์านาธิิ์บัดีข้ั้�น
ต้ั้น

ในการเลือืกตั้้ �งป็ระธิานาธิบ่ดีข่้ �นตั้�น พิรรค์การเมอืงที่่�ที่่านสำน้บสำนุนจะมผ่่ลืตั้อ่ผ่้�
สำมค้์รช่งตั้ำาแห่น่งป็ระธิานาธ่ิบดีข่องสำห่รฐ้ฯ ที่่�ที่่านสำามารถออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนให่�
ไดี� ห่ากที่่านลืงที่ะเบย่ิ่นสำน้บสำนุนพิรรค์ใดีพิรรค์ห่น่�ง ในการเลือืกตั้้ �งข้ �นตั้�น ที่่าน
จะสำามารถออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนให่�กบ้ผ่้�สำมค้์รตั้ำาแห่น่งป็ระธิานาธิบ่ดีไ่ดี�จากพิรรค์ที่่�
สำน้บสำนุนเที่่าน้�น 

อยิ่่างไรก็ตั้าม บางพิรรค์การเมอืงอาจอนุญาตั้ให่�ผ่้�มส่่ำที่ธิ่�เลือืกตั้้ �งแบบไมม่พ่ิรรค์ที่่�ชอบ 
(NPP) ออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนเลือืกผ่้�สำมค้์รตั้ำาแห่น่งป็ระธิานาธิบ่ดีใ่นการเลือืกตั้้ �งข้ �น
ตั้�นไดี� ผ่้�มส่่ำที่ธิ่�เลือืกตั้้ �งแบบไมม่พ่ิรรค์ที่่�ชอบ (NPP) จะตั้�องขอบต้ั้รลืงค์ะแนนเลือืก
ตั้้ �งแบบ "ข�ามพิรรค์" จากเจ�าห่น�าที่่�การเลือืกตั้้ �งป็ระจำาเค์าน์ตั้่ � ห่รอืที่่�ห่น่วยิ่เลือืกตั้้ �ง 
ห่ากตั้�องการออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนให่�ผ้่�สำมค้์รตั้ำาแห่น่งป็ระธิานาธิบ่ดีข่องพิรรค์น้�น

ไป็ท่ี่� howtovoteforpresident.sos.ca.gov เพิื�อดีข้�อมล้ืเพิ่�มเตั้ม่
เก่�ยิ่วการมส่่ำวนร่วมในการเลือืกตั้้ �งป็ระธิานาธ่ิบดีข้่ �นตั้�นของรฐ้แค์ล่ืฟอรเ์น่ยิ่

การตั้รวิจสีอบัวิ�าได้ลืงทำะเบีัยนเป็็นผู้่้มีืสีทิำธิิ์�เลืือกต้ั้�งไวิห้รอื
ไมื�

ห่ากตั้�องการตั้รวจสำอบสำถานะการลืงที่ะเบย่ิ่นเป็็นผ่้�มส่่ำที่ธิ่�เลือืกตั้้ �งของที่่าน โป็รดีไป็
ที่่� voterstatus.sos.ca.gov ห่รอืโที่รตั้ด่ีตั้อ่สำำาน้กงานการเลือืกตั้้ �งป็ระ
จำาเค์าน์ตั้่ �

http://howtovoteforpresident.sos.ca.gov
http://voterstatus.sos.ca.gov
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ลงทะเบีียนออนไลน์เพ่ื่�อออกเสีียงเล่อกต้ั้�ง | www.RegisterToVote.ca.gov

ออกเสียีงลืงคู่ะแนนเลืือกต้ั้�งทำางไป็รษณีย์ ได้หรอืไมื�

ไดี� ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งที่่�ลืงที่ะเบ่ยิ่นถ้กตั้�องของรฐ้แค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่จะไดี�รบ้บ้ตั้รลืง
ค์ะแนนเลืือกตั้้ �งที่างไป็รษณ่ยิ่์เพิื�อใช�ส่ำที่ธิ่�ทีุ่กค์ร้ �งที่่�ม่การเลืือกตั้้ �ง เค์าน์ตั้่ �ตั้า่ง ๆ 
จะเร่�มส่ำงไป็รษณ่ยิ่์บ้ตั้รลืงค์ะแนนเลืือกตั้้ �งที่างไป็รษณ่ยิ่์ ให่�ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งอยิ่่าง
น�อยิ่ 29 วน้ก่อนวน้เลืือกตั้้ �ง

โดียิ่ที่่านสำามารถส่ำงค์นืบ้ตั้รลืงค์ะแนนเลืือกตั้้ �งที่างไป็รษณ่ยิ่์ผ่่านวธ่ิ่การตั้อ่ไป็น่� 

•  ทำางไป็รษณีย์: บ้ตั้รลืงค์ะแนนตั้�องม่การป็ระที่้บตั้ราไป็รษณ่ยิ่์ ณ วน้เลืือก
ตั้้ �งห่รอืก่อนห่น�าน้�น แลืะสำำาน้กงานการเลืือกตั้้ �งป็ระจำาเค์าน์ตั้่ �จะตั้�องไดี�รบ้
บ้ตั้รดีง้กลื่าวภายิ่ใน 7 วน้ ห่ลื้งวน้เลืือกตั้้ �ง

•  นำาสี�งด้วิยตั้นเอง: ที่่านสำามารถส่ำงค์นืบ้ตั้รลืงค์ะแนนที่่�ออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนน
แลื�วไป็ที่่�สำำาน้กงานการเลืือกตั้้ �งป็ระจำาเค์าน์ตั้่ � กลื่องรบ้บ้ตั้รลืงค์ะแนน สำถาน
ที่่�ที่่�รบ้บ้ตั้รลืงค์ะแนน ห่รอืห่น่วยิ่เลืือกตั้้ �งภายิ่ในรฐ้ก่อนเวลืา 20:00 น. 
ในวน้เลืือกตั้้ �ง 

ย้งสีามืารถออกเสียีงลืงคู่ะแนนด้วิยต้ั้วิเองได้หรอืไมื�

แม�วา่ที่่านจะไดี�รบ้บ้ตั้รลืงค์ะแนนเลืือกตั้้ �งที่างไป็รษณ่ยิ่์เพิื�อใช�ส่ำที่ธิ่�ทีุ่กค์ร้ �งที่่�ม่
การเลืือกตั้้ �ง แตั้ท่ี่่านยิ่้งสำามารถเลืือกที่่�จะออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนดี�วยิ่ตั้ว้เองที่่�ห่น่วยิ่
เลืือกตั้้ �งห่รอืศน้ยิ่์การลืงค์ะแนนไดี�

ที่่านค์วรนำาบ้ตั้รลืงค์ะแนนเลืือกตั้้ �งที่างไป็รษณ่ยิ่์ตั้ด่ีตั้ว้ไป็ยิ่้งห่น่วยิ่เลืือกตั้้ �งดี�วยิ่ 
เพิื�อแลืกเป็ลื่�ยิ่นบ้ตั้รเป็็นบ้ตั้รลืงค์ะแนนดี�วยิ่ตั้นเอง ห่ากไม่นำาบ้ตั้รลืงค์ะแนน
เลืือกตั้้ �งที่างไป็รษณ่ยิ่์มาเป็ลื่�ยิ่น ที่่านอาจไดี�รบ้บ้ตั้รลืงค์ะแนนช้�วค์ราว ซ่ึ่�งจะไดี�
รบ้การน้บค์ะแนนห่ลื้งจากสำำาน้กงานการเลืือกตั้้ �งตั้รวจสำอบยิ่ืนยิ่้นแลื�ววา่ที่่านยิ่้ง
ไม่ ไดี�ลืงค์ะแนนเลืือกตั้้ �งที่างไป็รษณ่ยิ่์

สีามืารถติั้ดตั้ามืสีถานะบ้ัตั้รลืงคู่ะแนนเลืือกต้ั้�งทำาง
ไป็รษณีย์ ได้หรอืได้

เลืขาธิ่การรฐ้ไดี�จ้ดีที่ำาระบบที่่�เจ�าห่น�าที่่�การเลืือกตั้้ �งป็ระจำาเค์าน์ตั้่ �ใช� เพิื�อช่วยิ่
ให่�ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งสำามารถลืงที่ะเบ่ยิ่นเพิื�อรบ้การแจ�งเตั้อืนเก่�ยิ่วก้บสำถานะของ
บ้ตั้รลืงค์ะแนนเลืือกตั้้ �งที่างไป็รษณ่ยิ่์ผ่่านที่างอ่เมลื ข�อค์วามที่างโที่รศ้พิที่์ ห่รอื
ข�อค์วามเส่ำยิ่ง 

ดีข้�อม้ลืเพิ่�มเตั้ม่เก่�ยิ่วก้บวธ่ิ่ลืงที่ะเบ่ยิ่นที่่� wheresmyballot.sos.
ca.gov

http://wheresmyballot.sos.ca.gov
http://wheresmyballot.sos.ca.gov
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สีามืารถรบ้ับ้ัตั้รลืงคู่ะแนนใหมื� ได้หรอืไมื�

ห่ากยิ่้งไม่ ไดี�รบ้บ้ตั้รลืงค์ะแนนเลืือกตั้้ �งที่างไป็รษณ่ยิ่์ ในการเลืือกตั้้ �ง ที่่านจะ
สำามารถขอรบ้บ้ตั้รลืงค์ะแนนเลืือกตั้้ �งที่างไป็รษณ่ยิ่์ ให่ม่ ไดี�จนถ่ง 7 วน้ก่อนวน้
เลืือกตั้้ �ง นอกจากน่�ยิ่้งสำามารถขอบ้ตั้รให่ม่ ในกรณ่ที่่�บ้ตั้รลืงค์ะแนนเลืือกตั้้ �งที่าง
ไป็รษณ่ยิ่์ส้ำญห่ายิ่ เส่ำยิ่ห่ายิ่ ห่รอืม่การกรอกข�อม้ลืผ่่ดีพิลืาดีบนบ้ตั้ร 

ห่ากตั้�องการบ้ตั้รลืงค์ะแนนให่ม่ ที่่านม่ตั้ว้เลืือกในการขอรบ้บ้ตั้รลืงค์ะแนนเลืือก
ตั้้ �งที่างไป็รษณ่ยิ่์สำำาห่รบ้การเข�าถ่งจากระยิ่ะไกลื (Remote Accessible 
Vote-by-Mail ห่รอื RAVBM) จากเจ�าห่น�าที่่�การเลืือกตั้้ �งป็ระจำาเค์าน์ตั้่ �ไดี� 
ระบบ RAVBM ช่วยิ่ให่�ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งสำามารถที่ำาเค์รื�องห่มายิ่เลืือกตั้ว้เลืือก
ในค์อมพิ่วเตั้อรห์่รอืแท็ี่บเล็ืตั้ของตั้น โดียิ่ผ่้�ออกเส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �งตั้�องพิ่มพิ์แลืะ
นำาส่ำงตั้ว้เลืือกที่่�ที่ำาเค์รื�องห่มายิ่ไว� ในซึ่องจดีห่มายิ่พิร�อมเซ็ึ่นชื�อกำาก้บ จากน้�น
สำามารถนำาส่ำงที่างไป็รษณ่ยิ่์ห่รอืนำาส่ำงดี�วยิ่ตั้นเองก็ ไดี� 

วิธีิิ์ลืงทำะเบีัยนแลืะออกเสียีงเลืือกต้ั้�งสีำาหรบ้ัผู้่้มีืสีทิำธิิ์�
เลืือกต้ั้�งทีำ�รบ้ัราชการทำหาร หรอืพำาน้กอย่�ตั้�างป็ระเทำศ

วิธีิิ์ลืงทำะเบีัยนเพื�อออกเสียีงเลืือกต้ั้�ง แลืะ/หรอืขั้อรบ้ับ้ัตั้รลืงคู่ะแนน 

ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งที่่�รบ้ราชการที่ห่ารห่รอืพิำาน้กอยิ่้่ตั้า่งป็ระเที่ศสำามารถลืงที่ะเบ่ยิ่น
เพิื�อออกเส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �ง โดียิ่กรอกใบสำม้ค์รลืงที่ะเบ่ยิ่นผ่่านแบบฟอรม์ออนไลืน์
ของเลืขาธิ่การแห่่งรฐ้ที่่� RegisterToVote.ca.gov ห่รอืกรอกใบสำม้ค์ร
ผ่่านบ้ตั้รไป็รษณ่ยิ่์ของรฐ้บาลืกลืาง (Federal Post Card Application 
ห่รอื FPCA) ซ่ึ่�งม่ ให่�บรก่ารที่่� fvap.gov/uploads/FVAP/
Forms/fpca.pdf

แม�วา่ที่่านจะลืงที่ะเบ่ยิ่น ห่รอืเค์ยิ่ลืงที่ะเบ่ยิ่นเพิื�อออกเส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �งในเค์าน์ตั้่ �ที่่�
พิำาน้กอยิ่้่แลื�วก็ตั้าม แตั้ห่่ากตั้�องการรบ้เอกสำารการเลืือกตั้้ �งแลืะออกเส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �ง
เมื�อไม่อยิ่้่ ในเค์าน์ตั้่ �น้�น ขณะรบ้ราชการ/ห่รอืพิำาน้กอยิ่้่ตั้า่งป็ระเที่ศ ที่่านจะตั้�อง
สำม้ค์รขอรบ้บ้ตั้รลืงค์ะแนนเลืือกตั้้ �งที่างไป็รษณ่ยิ่์ โดียิ่กรอกใบสำม้ค์รออนไลืน์เพิื�อ
ลืงที่ะเบ่ยิ่นเป็็นผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งที่่� RegisterToVote.ca.gov ห่รอืกรอก
ใบสำม้ค์ร FPCA ที่่� fvap.gov ตั้ามรายิ่ลืะเอ่ยิ่ดีข�างตั้�น

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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วิธีิิ์การนำาสี�งบ้ัตั้รลืงคู่ะแนนทีำ� ใช้สีทิำธิิ์�แล้ืวิ 

ข�อม้ลืเก่�ยิ่วก้บการส่ำงค์นืบ้ตั้รลืงค์ะแนน รวมที่้ �งวธ่ิ่การนำาส่ำงบ้ตั้รลืงค์ะแนนใน
แตั้ล่ืะเค์าน์ตั้่ �ของรฐ้แค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่ม่รายิ่ลืะเอ่ยิ่ดีอยิ่้่ ในเวบ็ไซึ่ตั้ข์องเลืขาธิ่การ
รฐ้ ที่่� https://www.sos.ca.gov/elections/voter-
registration/military-overseas-voters ไม่สำามารถส่ำงค์นื
บ้ตั้รลืงค์ะแนนที่่� ใช�ส่ำที่ธิ่�แลื�วที่างอ่เมลื

วิธีิิ์ออกเสียีงลืงคู่ะแนนขั้ณะศกึษาอย่� ในมืหาวิทิำยาล้ืย

ในฐานะชาวแค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่ที่่�พิำาน้กอยิ่้่ที่่�อื�น เนื�องจากกำาลื้งศ่กษาอยิ่้่ ใน
มห่าวท่ี่ยิ่าลื้ยิ่ ที่่านม่ตั้ว้เลืือกในการลืงที่ะเบ่ยิ่นเป็็นผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งโดียิ่ใช�ที่่�อยิ่้่
เดีม่ซ่ึ่�งเป็็นที่่�พิำาน้ก ห่รอืใช�ที่่�อยิ่้่ของมห่าวท่ี่ยิ่าลื้ยิ่ เมื�อลืงที่ะเบ่ยิ่นเป็็นผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�
เลืือกตั้้ �ง ที่่านสำามารถระบุที่่�อยิ่้่ที่่�ตั้�องการใช�ลืงที่ะเบ่ยิ่น แลืะสำามารถขอให่�ส่ำงบ้ตั้ร
ลืงค์ะแนนเลืือกตั้้ �งที่างไป็รษณ่ยิ่์ ให่�ขณะที่่�ที่่านศ่กษาอยิ่้่ที่่�มห่าวท่ี่ยิ่าลื้ยิ่ไดี�

จะทำราบัได้อย�างไรวิ�ามีืข้ั้อม่ืลือะไรบ้ัางอย่�บันบ้ัตั้รลืง
คู่ะแนน 

คู่่�มืือข้ั้อม่ืลืสีำาหรบ้ัผู้่้มีืสีทิำธิิ์�เลืือกต้ั้�งขั้องรฐ้: 

ทีุ่กค์รว้เรอืนที่่�ม่ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งจะไดี�รบ้ค์้ม่ือการออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนของรฐ้
ที่างไป็รษณ่ยิ่์ป็ระมาณ 2-3 ส้ำป็ดีาห่์ก่อนวน้เลืือกตั้้ �ง ค์้ม่ือที่่�เป็็นกลืางน่�ม่รายิ่
ลืะเอ่ยิ่ดีเก่�ยิ่วก้บรา่งกฎห่มายิ่ที่่�จะป็รากฏบนบ้ตั้รลืงค์ะแนนที่้�วที่้ �งรฐ้ รวมที่้ �ง
ข�อม้ลืเก่�ยิ่วก้บผ่้�สำม้ค์รบางรายิ่ แลืะส่ำที่ธิ่ของผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �ง ค์้ม่ือดีง้กลื่าวน่� ไดี�
รบ้การจ้ดีที่ำาข่ �นในภาษาตั้า่ง ๆ 10 ภาษา ไดี�แก่ อ้งกฤษ จ่น ฮ่ินดี ่ญ่�ปุ่็น เขมร 
เกาห่ลื่ สำเป็น ตั้ากาล็ือก ไที่ยิ่ แลืะเวย่ิ่ดีนาม แลืะสำามารถดีค้์้ม่ือออนไลืน์ ไดี�ที่่� 
voterguide.sos.ca.gov 

สำามารถขอรบ้ค์้ม่ือภาษาอ้งกฤษ ค์้ม่ือภาษาอื�น ๆ ค์้ม่ือเส่ำยิ่ง รวมที่้ �งค์้ม่ือที่่�พิ่มพิ์
ดี�วยิ่ตั้ว้ห่น้งสืำอขนาดีให่ญ่ ไดี�ฟร ่โดียิ่โที่รตั้ด่ีตั้อ่สำายิ่ดีว่นเลืขาธิ่การรฐ้สำำาห่รบ้ผ่้�ม่
ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งที่่�ห่มายิ่เลืข (855) 345-3933 ห่รอืไป็ที่่� sos.ca.gov 

คู่่�มืือข้ั้อม่ืลืสีำาหรบ้ัผู้่้มีืสีทิำธิิ์�เลืือกต้ั้�งขั้องเคู่าน์ตีั้�: 

เจ�าห่น�าที่่�การเลืือกตั้้ �งป็ระจำาเค์าน์ตั้่ �จะจ้ดีส่ำงไป็รษณ่ยิ่์ค์้ม่ือข�อม้ลืสำำาห่รบ้ผ่้�ม่
ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งของเค์าน์ตั้่ �ไป็ให่�ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งที่่�ลืงที่ะเบ่ยิ่นเรย่ิ่บร�อยิ่แลื�วทีุ่กค์น 
ค์้ม่ือน่�จะแสำดีงภาพิบ้ตั้รลืงค์ะแนน พิร�อมข�อม้ลืเก่�ยิ่วก้บผ่้�สำม้ค์รในที่�องถ่�น รา่ง
กฎห่มายิ่ที่�องถ่�น ที่่�อยิ่้่ของสำถานที่่�เลืือกตั้้ �ง ใบสำม้ค์รขอรบ้บ้ตั้รลืงค์ะแนนเลืือกตั้้ �ง
ที่างไป็รษณ่ยิ่์ แลืะข�อม้ลือื�น ๆ อ่กมากมายิ่ นอกจากน่� ค์้ม่ืออาจม่ข�อม้ลืเก่�ยิ่วก้บ
วธ่ิ่ออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนแบบส่ำวนตั้ว้ ห่รอืวธ่ิ่ออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนโดียิ่อ่สำระสำำาห่รบ้ผ่้�
ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งที่่�ม่ค์วามพิ่การดี�วยิ่

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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วิธีิิ์การออกเสียีงเลืือกต้ั้�งลื�วิงหน้า

พิลืเมืองของรฐ้แค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่สำามารถออกเส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �งลื่วงห่น�าไดี�ที่่�สำำาน้กงาน
การเลืือกตั้้ �งป็ระจำาเค์าน์ตั้่ � โดียิ่เร่�มตั้�นในเวลืา 29 วน้ก่อนวน้เลืือกตั้้ �ง  
เค์าน์ตั้่ �ที่่�ของที่่านอาจม่ศน้ยิ่์การเลืือกตั้้ �งแลืะสำำาน้กงานสำาขาที่่�ม่บรก่ารออก
เส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �งลื่วงห่น�า สำำาห่รบ้รายิ่ชื�อสำถานที่่�ที่่�ม่บรก่ารออกเส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �งลื่วง
ห่น�า ศน้ยิ่์การเลืือกตั้้ �ง แลืะกลื่องรบ้บ้ตั้รลืงค์ะแนน กรณุาไป็ที่่�เวบ็เซึ่ตั้ ์
caearlyvoting.sos.ca.gov

วิธีิิ์ออกเสียีงลืงคู่ะแนนทีำ�หน�วิยเลืือกต้ั้�ง

วิธีิิ์การคู้่นหาหน�วิยเลืือกต้ั้�งขั้องทำ�าน 

เมื�อไดี�รบ้ค์้ม่ือข�อม้ลืสำำาห่รบ้ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งของเค์าน์ตั้่ �ที่างไป็รษณ่ยิ่์ก่อน
การเลืือกตั้้ �งแตั้ล่ืะค์ร้ �ง ข�อม้ลืของห่น่วยิ่เลืือกตั้้ �งจะระบุอยิ่้่ที่่�ป็กห่ลื้งของค์้ม่ือ 
ห่ากไม่ ไดี�รบ้ค์้ม่ือ กรณุาตั้ด่ีตั้อ่สำำาน้กงานการเลืือกตั้้ �งป็ระจำาเค์าน์ตั้่ � นอกจาก
น่� ยิ่้งสำามารถค์�นห่าห่น่วยิ่เลืือกตั้้ �งโดียิ่ไป็ที่่�เวบ็ไซึ่ตั้ ์voterstatus.sos.
ca.gov ห่รอืโที่รตั้ด่ีตั้อ่สำายิ่ดีว่นเลืขาธิ่การรฐ้สำำาห่รบ้ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งที่่�
ห่มายิ่เลืข (855) 345-3933 ห่รอืส่ำงค์ำาวา่ “Vote” ไป็ที่่� GoVote 
(468-683)

ทีำ�หน�วิยเลืือกต้ั้�ง: 

ห่น่วยิ่เลืือกตั้้ �งในรฐ้แค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่เป่็ดีตั้้ �งแตั้เ่วลืา 7:00 น. ถ่ง 20:00 น. ใน
วน้เลืือกตั้้ �ง ที่่�ห่น่วยิ่เลืือกตั้้ �ง ที่่านสำามารถตั้ด่ีตั้อ่เจ�าห่น�าที่่�ป็ระจำาห่น่วยิ่ ซ่ึ่�งจะ
ช่วยิ่อธิ่บายิ่ข้ �นตั้อนในการกรอกบ้ตั้รลืงค์ะแนนให่�ที่่านที่ราบ เจ�าห่น�าที่่�ป็ระจำา
ห่น่วยิ่จะมอบบ้ตั้รลืงค์ะแนนที่่�เป็็นกระดีาษ รวมที่้ �งรห่้สำที่่� ไม่ซึ่ำ �า ห่รอื
การด์ีห่น่วยิ่ค์วามจำาสำำาห่รบ้ค์อมพิ่วเตั้อร ์โดียิ่ข่ �นอยิ่้่ก้บระบบการ
ออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนที่่�เค์าน์ตั้่ �ใช� ห่ากไม่ค์ุ�นก้บวธ่ิ่กรอกบ้ตั้รลืง
ค์ะแนน ห่รอืกรอกบ้ตั้รผ่่ดีพิลืาดี ให่�สำอบถามค์ำาแนะนำาจากเจ�า
ห่น�าที่่�ป็ระจำาห่น่วยิ่

ทีำ�ศ่นย์การเลืือกต้ั้�ง:

บางเค์าน์ตั้่ �อาจใช�ศน้ยิ่์การเลืือกตั้้ �ง ศน้ยิ่์การเลืือกตั้้ �งจะ
เป่็ดีที่ำาการ 10 วน้ก่อนถ่งวน้เลืือกตั้้ �ง โดียิ่ม่ลื้กษณะ
การดีำาเน่นงานค์ลื�ายิ่ห่น่วยิ่เลืือกตั้้ �ง ดีข้�อม้ลืเพิ่�มเตั้ม่ที่่� 
voterschoice.sos.ca.gov ห่รอืตั้ด่ีตั้อ่เจ�า
ห่น�าที่่�การเลืือกตั้้ �งป็ระจำาเค์าน์ตั้่ �

http://caearlyvoting.sos.ca.gov
http://voterstatus.sos.ca.gov
http://voterstatus.sos.ca.gov
http://voterschoice.sos.ca.gov
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คู่วิรทำำาอย�างไร หากเป็็นผู้่้พิการหรอืต้ั้องการคู่วิามืช�วิย
เหลืือในการออกเสียีงลืงคู่ะแนน

ห่ากตั้�องการค์วามช่วยิ่เห่ลืือในการกรอกบ้ตั้รลืงค์ะแนน ที่่านสำามารถเลืือกบุค์ค์ลื
ที่่�จะค์อยิ่ให่�ค์วามเห่ลืือห่น่�งห่รอืสำองค์น โดียิ่บุค์ค์ลืดีง้กลื่าวตั้�องไม่ ใช่นายิ่จ�าง 
ตั้ว้แที่นของนายิ่จ�าง ผ่้�นำาสำมาพิ้นธิ์แรงงาน ห่รอืตั้ว้แที่นของสำมาพิ้นธิ์แรงงาน

ผู้่้มีืสีทิำธิิ์�เลืือกต้ั้�งทีำ�มีืคู่วิามืพิการ:

กฎห่มายิ่รฐ้แลืะกฎห่มายิ่ส่ำวนกลืางกำาห่นดีให่�ห่น่วยิ่เลืือกตั้้ �งแลืะศน้ยิ่์การเลืือก
ตั้้ �งตั้�องอำานวยิ่ค์วามสำะดีวกดี�านสำถานที่่� ให่�ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งที่่�ม่ค์วามพิ่การ เจ�า
ห่น�าที่่�การเลืือกตั้้ �งป็ระจำาเค์าน์ตั้่ �จะตั้รวจสำอบสำถานที่่�แตั้ล่ืะแห่่ง แลืะม้กจะป็รบ้
แตั้ง่สำถานที่่�ช้�วค์ราวเพิื�อรองรบ้วน้เลืือกตั้้ �ง ทีุ่กค์นที่่�ที่ำางานในห่น่วยิ่เลืือกตั้้ �งห่รอื
ศน้ยิ่์การเลืือกตั้้ �งผ่่านการฝ่่กอบรมเก่�ยิ่วก้บกฎห่มายิ่เลืือกตั้้ �ง รวมที่้ �งส่ำที่ธิ่ตั้า่ง ๆ 
ของผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งที่่�ม่ค์วามพิ่การ

นอกจากน่�กฎห่มายิ่รฐ้แลืะกฎห่มายิ่ส่ำวนกลืางยิ่้งกำาห่นดีให่�ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งที่่�ม่
ค์วามพิ่การตั้�องสำามารถออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนเป็็นส่ำวนตั้ว้ ห่รอืสำามารถออกเส่ำยิ่งลืง
ค์ะแนนโดียิ่อ่สำระไดี�ดี�วยิ่ ห่น่วยิ่เลืือกตั้้ �งห่รอืศน้ยิ่์การเลืือกตั้้ �งแตั้ล่ืะแห่่งจ่งตั้�อง
ม่เค์รื�องมือออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนที่่�ช่วยิ่ให่�ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งที่่�ตั้าบอดี ห่รอืบกพิรอ่ง
ดี�านการมองเห็่น สำามารถออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนโดียิ่ไม่ตั้�องรบ้ค์วามช่วยิ่เห่ลืือใดี 
ๆ เค์รื�องมือออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนช่วยิ่ให่�ที่่านสำามารถตั้รวจสำอบตั้ว้เลืือก แลืะห่าก
ม่ข�อผ่่ดีพิลืาดีใดี ๆ ที่่านจะสำามารถแก� ไขส่ำ�งที่่�เลืือกก่อนส่ำงบ้ตั้รลืงค์ะแนนข้ �น
สุำดีที่�ายิ่ 

ห่ากม่บรก่ารออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนรม่ถนน ที่่านอาจเข�าถ่งพิื �นที่่�ออกเส่ำยิ่งลืง
ค์ะแนนไดี� ใกลื�ที่่�สุำดี จากน้�นเจ�าห่น�าที่่�การเลืือกตั้้ �งจะนำาสืำ�อวส้ำดีทุี่่� ใช� ในการออก
เส่ำยิ่งลืงค์ะแนนมาให่�ที่่านเอง ตั้ด่ีตั้อ่เจ�าห่น�าที่่�การเลืือกตั้้ �งป็ระจำาเค์าน์ตั้่ �เพิื�อ
ตั้รวจสำอบวา่ม่บรก่ารออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนรม่ถนนห่รอืไม่

ทีุ่กเค์าน์ตั้่ �ม่ตั้ว้เลืือกที่่�เข�าถ่งไดี�ง่ายิ่สำำาห่รบ้ผ่้�ที่่�ตั้�องการค์วามช่วยิ่เห่ลืือที่่�เรย่ิ่กวา่ 
RAVBM (บ้ตั้รลืงค์ะแนนเลืือกตั้้ �งที่างไป็รษณ่ยิ่์สำำาห่รบ้ผ่้�ที่่�ตั้�องการเข�าถ่งจาก
ระยิ่ะไกลื) ระบบ RAVBM ช่วยิ่ให่�ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งสำามารถรบ้บ้ตั้รลืงค์ะแนน
แลืะที่ำาเค์รื�องห่มายิ่เลืือกอยิ่่างเป็็นส่ำวนตั้ว้แลืะเป็็นอ่สำระ ก่อนนำาส่ำงบ้ตั้รลืง
ค์ะแนนกลื้บมาให่�เจ�าห่น�าที่่�การเลืือกตั้้ �งป็ระจำาเค์าน์ตั้่ � กรณุาตั้ด่ีตั้อ่เจ�าห่น�าที่่�การ
เลืือกตั้้ �งป็ระจำาเค์าน์ตั้่ �สำำาห่รบ้ข�อม้ลืเพิ่�มเตั้ม่เก่�ยิ่วก้บการขอ RAVBM

คู่วิามืช�วิยเหลืือด้านภาษา: 

เลืขาธิ่การรฐ้แลืะสำำาน้กงานการเลืือกตั้้ �งป็ระจำาเค์าน์ตั้่ �ม่บรก่ารข�อม้ลืแลืะค์วาม
ช่วยิ่เห่ลืือที่่�เก่�ยิ่วข�องก้บการเลืือกตั้้ �งในภาษาตั้า่ง ๆ ที่่� ไดี�รบ้ค์วามค์ุ�มค์รองภายิ่
ใตั้�กฎห่มายิ่เก่�ยิ่วก้บส่ำที่ธิ่ ในการออกเส่ำยิ่งเลืือกตั้้ �งของรฐ้บาลืกลืาง ภาษาที่่�
ค์รอบค์ลืุมอาจแตั้กตั้า่งก้นไป็ในเค์าน์ตั้่ �ตั้า่ง ๆ แตั้ภ่าษาที่่�ม่ ให่�บรก่าร ไดี�แก่ จ่น 
ฮ่ินดี ่ญ่�ปุ่็น เขมร เกาห่ลื่ สำเป็น ตั้ากาล็ือก ไที่ยิ่ แลืะเวย่ิ่ดีนาม กรณุาตั้ด่ีตั้อ่เจ�า
ห่น�าที่่�การเลืือกตั้้ �งป็ระจำาเค์าน์ตั้่ �สำำาห่รบ้ข�อม้ลืเพิ่�มเตั้ม่
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จำาเป็็นต้ั้องแสีดงบ้ัตั้รป็ระจำาต้ั้วิ เมืื�อออกเสียีงเลืือก
ต้ั้�งหรอืไมื�

ในกรณ่ส่ำวนให่ญ่ ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งในแค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่ไม่จำาเป็็นตั้�องแสำดีงบ้ตั้ร
ป็ระจำาตั้ว้ก่อนออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนน ห่ากที่่านออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนเป็็นค์ร้ �งแรก
ห่ลื้งจากลืงที่ะเบ่ยิ่นที่างไป็รษณ่ยิ่์ห่รอืที่างออนไลืน์ แลืะไม่ ไดี�ระบุห่มายิ่เลืข
ป็ระจำาตั้ว้ป็ระชาชนของรฐ้แค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่ ห่มายิ่เลืขใบอนุญาตั้ข้บข่� ห่รอืตั้ว้เลืข
ส่ำ�ห่ลื้กสุำดีที่�ายิ่ของห่มายิ่เลืขป็ระก้นส้ำงค์มในใบสำม้ค์รลืงที่ะเบ่ยิ่น ที่่านอาจถ้ก
ขอให่�แสำดีงบ้ตั้รป็ระจำาตั้ว้เมื�อไป็ถ่งห่น่วยิ่เลืือกตั้้ �ง อยิ่่าลืืมนำาบ้ตั้รป็ระจำาตั้ว้ห่รอื
สำำาเนาตั้ด่ีตั้ว้ไป็ยิ่้งห่น่วยิ่เลืือกตั้้ �ง พิร�อมบ้ตั้รลืงค์ะแนนเลืือกตั้้ �งที่างไป็รษณ่ยิ่์ดี�วยิ่ 
สำำาห่รบ้รายิ่การบ้ตั้รป็ระจำาตั้ว้ที่่�สำามารถใช� ไดี� โป็รดีตั้ด่ีตั้อ่สำำาน้กงานการเลืือกตั้้ �ง
ป็ระจำาเค์าน์ตั้่ � ห่รอือ่านข�อม้ลื "การแสำดีงบ้ตั้รป็ระจำาตั้ว้ที่่�จำาเป็็น ณ ห่น่วยิ่เลืือก
ตั้้ �ง" ที่่� sos.ca.gov/elections/help-america-vote-act

คู่วิรทำำาอย�างไร ในกรณีทีำ� ไมื�พบัชื�อขั้องต้ั้วิเองทีำ�หน�วิย
เลืือกต้ั้�ง

ห่ากชื�อของที่่านไม่ป็รากฏในรายิ่ชื�อ ณ ห่น่วยิ่เลืือกตั้้ �ง ที่่านม่ส่ำที่ธิ่�ออกเส่ำยิ่งลืง
ค์ะแนนในบ้ตั้รลืงค์ะแนนช้�วค์ราว 

ในรฐ้แค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่ บ้ตั้รลืงค์ะแนนช้�วค์ราวเป็็นวธ่ิ่การป็� องก้นค์วามผ่่ดีพิลืาดี 
เพิื�อสำร�างค์วามม้�นใจวา่ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งทีุ่กค์นที่่�เดีน่ที่างมายิ่้งห่น่วยิ่เลืือกตั้้ �งจะ
สำามารถใช�ส่ำที่ธิ่� ไดี� บ้ตั้รลืงค์ะแนนช้�วค์ราวที่้ �งห่มดีจะไดี�รบ้การตั้รวจสำอบอยิ่่าง
รอบค์อบโดียิ่เจ�าห่น�าที่่�การเลืือกตั้้ �งป็ระจำาเค์าน์ตั้่ � เพิื�อยิ่ืนยิ่้นวา่ผ่้� ใช�ส่ำที่ธิ่�ผ่่านบ้ตั้ร
ลืงค์ะแนนช้�วค์ราวลืงที่ะเบ่ยิ่นเรย่ิ่บร�อยิ่แลื�ว แลืะยิ่้งไม่ ไดี� ใช�ส่ำที่ธิ่�ผ่่านบ้ตั้รลืง
ค์ะแนนเลืือกตั้้ �งที่างไป็รษณ่ยิ่์ ห่รอืออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนที่่�ห่น่วยิ่เลืือกตั้้ �งอื�นในวน้
เลืือกตั้้ �ง ที่่านสำามารถตั้รวจสำอบไดี�วา่บ้ตั้รลืงค์ะแนนช้�วค์ราวของที่่านไดี�รบ้การ
น้บค์ะแนนห่รอืไม่ พิร�อมเห่ตั้ผุ่ลื ที่่� voterstatus.sos.ca.gov

กฎหมืายสีทิำธิิ์ ในการเลืือกขั้องผู้่้มีืสีทิำธิิ์�เลืือกต้ั้�งคืู่อ
อะไร

กฎห่มายิ่ส่ำที่ธิ่ ในการเลืือกของผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �ง แห่่งรฐ้แค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่ 
(California Voter’s Choice Act (VCA)) ค์อืแบบอยิ่่างการเลืือกตั้้ �งที่่�
มอบตั้ว้เลืือกตั้า่ง ๆ ให่�ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �ง โดียิ่อนุญาตั้ให่�ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งสำามารถ
เลืือกวา่จะกรอกบ้ตั้รลืงค์ะแนนที่่� ไห่น เมื�อใดี แลืะอยิ่่างไร ศน้ยิ่์การเลืือกตั้้ �งมอบ
โอกาสำในการออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนลื่วงห่น�าพิร�อมบรก่ารอื�น ๆ โดียิ่เร่�มตั้้ �งแตั้ ่10 
วน้ก่อนวน้เลืือกตั้้ �ง 

ดีข้�อม้ลืเพิ่�มเตั้ม่เก่�ยิ่วก้บกฎห่มายิ่ส่ำที่ธิ่ ในการเลืือกของผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือก
ตั้้ �ง (VCA) รวมที่้ �งข�อม้ลืวา่เค์าน์ตั้่ �ของที่่านเข�ารว่มโค์รงการน่�ห่รอืไม่ที่่� 
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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วิธีิิ์ทีำ�รฐ้แคู่ลิืฟอรเ์นียใช้ ในการรก้ษาคู่วิามืป็ลือดภ้ยใน
การเลืือกต้ั้�ง

เจ�าห่น�าที่่�การเลืือกตั้้ �งของรฐ้แค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่ใช�มาตั้รการที่่�ห่ลืากห่ลืายิ่ เพิื�อรบ้รอง
ค์วามถ้กตั้�องแลืะซืึ่�อส้ำตั้ยิ่์สำมบ้รณ์ของการเลืือกตั้้ �ง รฐ้แค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่ม่มาตั้รฐาน
ในการรบ้รองระบบการออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนที่่�ส้ำงที่่�สุำดีในป็ระเที่ศ ระบบการลืง
ค์ะแนนให่ม่ที่่�ขอรบ้การรบ้รองในรฐ้แค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่ตั้�องผ่่านการที่ดีสำอบเป็็นเวลืา
ห่ลืายิ่เดีอืน รวมถ่งการที่ดีสำอบการที่ำางาน การตั้รวจสำอบซึ่อรส์ำโค์�ดี การที่ดีสำอบ
ค์วามป็ลือดีภ้ยิ่ของที่่มส่ำแดีง ซ่ึ่�งม่ข้ �นตั้อนที่่�ผ่้�เช่�ยิ่วชาญพิยิ่ายิ่าม "เจาะระบบ" 
การออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนน รวมที่้ �งการที่ดีสำอบการใช�งานสำำาห่รบ้ผ่้�ม่ค์วามตั้�องการ
พิ่เศษ แลืะการที่ดีสำอบในแง่ของป็รม่าณดี�วยิ่ เจ�าห่น�าที่่�การเลืือกตั้้ �งป็ระจำาเค์า
น์ตั้่ �จะที่ดีสำอบระบบในดี�านการใช�ตั้รรกะแลืะค์วามถ้กตั้�อง ก่อนการเลืือกตั้้ �งแตั้่
ลืะค์ร้ �ง

กวา่ 10 ป่็แลื�ว ที่่�รฐ้แค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่กำาห่นดีให่�บ้ตั้รลืงค์ะแนนทีุ่กใบตั้�องเป็็นกระ
ดีาษ ห่รอืม่ห่ลื้กฐานการตั้รวจสำอบผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งที่่�เป็็นกระดีาษ เจ�าห่น�าที่่�การ
เลืือกตั้้ �งจะดีำาเน่นการตั้รวจสำอบดี�วยิ่ตั้นเอง โดียิ่การสุ่ำมตั้รวจบ้ตั้รลืงค์ะแนน
จำานวน 1% ห่ลื้งการเลืือกตั้้ �งแตั้ล่ืะค์ร้ �ง เพิื�อให่�แน่ ใจวา่เค์รื�องน้บค์ะแนนม่
ค์วามถ้กตั้�องแม่นยิ่ำา
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สีทิำธิิ์ขั้องผู้่้มีืสีทิำธิิ์�เลืือกต้ั้�ง
ทำ�านมีืสีทิำธิิ์ตั้�าง ๆ ด้งตั้�อไป็นี�

1.  สีทิำธิิ์ ในการออกเสียีงลืงคู่ะแนน หากเป็็นผู้่้มีืสีทิำธิิ์�เลืือกต้ั้�งทีำ�ลืงทำะเบีัยนเรยีบัรอ้ย
แล้ืวิที่่านม่ส่ำที่ธิ่�ออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนน ห่ากม่ค์ณุสำมบ้ตั้ต่ั้อ่ไป็น่�

•  เป็็นพิลืเมืองสำห่รฐ้ฯ ที่่�พิำาน้กอยิ่้่
ในรฐ้แค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่

•  ม่อายิุ่อยิ่่างน�อยิ่ 18 ป่็

•  ลืงที่ะเบ่ยิ่นพิื �นที่่�ที่่�พิำาน้กอยิ่้่ ใน
ปัจจุบ้น

•  ปัจจุบ้นไม่ ไดี�ตั้�องโที่ษจำาค์กุในค์ดีค่์วาม
ผ่่ดีที่างอาญาของรฐ้ห่รอืของรฐ้บาลืกลืาง

•  ปัจจุบ้นไม่ ไดี�ถ้กศาลืตั้ด้ีส่ำนวา่ไม่สำามารถ
ลืงค์ะแนนเส่ำยิ่ง เนื�องจากเป็็นบุค์ค์ลืไร�
ค์วามสำามารถที่างจ่ตั้

2.  สีทิำธิิ์ ในการออกเสียีงลืงคู่ะแนนหากทำ�านเป็็นผู้่้มีืสีทิำธิิ์�เลืือกต้ั้�งทีำ�ลืงทำะเบีัยน
เรยีบัรอ้ยแล้ืวิ แม้ืวิ�าชื�อขั้องทำ�านจะไมื�ป็รากฏอย่� ในบ้ัญชีรายชื�อก็ตั้ามื
ที่่านจะออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนโดียิ่ใช�บ้ตั้รลืงค์ะแนนช้�วค์ราว จะม่การน้บค์ะแนนบ้ตั้ร
ลืงค์ะแนนของที่่าน ห่ากเจ�าห่น�าที่่�การเลืือกตั้้ �งตั้ด้ีส่ำนวา่ที่่านเป็็นผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�ออกเส่ำยิ่งลืง
ค์ะแนน

3.  สีทิำธิิ์ ในการออกเสียีงลืงคู่ะแนน หากทำ�านย้งเข้ั้าแถวิรอเมืื�อหน�วิยเลืือกต้ั้�งปิ็ด
ทำำาการ

4.  สีทิำธิิ์ ในการออกเสียีงลืงคู่ะแนนในบ้ัตั้รลืงคู่ะแนนล้ืบั โดียิ่ไม่ม่ผ่้� ใดีรบกวน ห่รอืส้ำ�ง
ให่�ที่่านออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนในที่างใดีที่างห่น่�ง

5.  สีทิำธิิ์ ในการขั้อรบ้ับ้ัตั้รลืงคู่ะแนนใหมื� หากกรอกบ้ัตั้รผิู้ดพลืาด ห่ากยิ่้งไม่ ไดี� ใช�
ส่ำที่ธิ่�ผ่่านบ้ตั้รลืงค์ะแนน ที่่านสำามารถ:
ขั้อบ้ตั้รลืงค์ะแนนให่ม่ ห่รอื ขั้อแลืกบ้ัตั้รลืงคู่ะแนนเลืือกต้ั้�งทำางไป็รษณีย์เป็็นบ้ตั้ร
ให่ม่ที่่�สำำาน้กงานการเลืือกตั้้ �ง ห่รอืที่่�ห่น่วยิ่เลืือกตั้้ �ง ห่รอืออกเสียีงลืงคู่ะแนนโดยใช้
บ้ัตั้รลืงคู่ะแนนช้�วิคู่ราวิ

6.  สีทิำธิิ์ ในการรบ้ัคู่วิามืช�วิยเหลืือเกี�ยวิก้บัการกรอกบ้ัตั้รจากบุค์ค์ลืใดี ๆ ที่่�ที่่านเป็็นค์น
เลืือกเอง ยิ่กเว�นผ่้�เป็็นนายิ่จ�าง ห่รอืตั้ว้แที่นของสำมาพิ้นธิ์แรงงาน

7.  สีทิำธิิ์ ในการหย�อนบ้ัตั้รลืงคู่ะแนนเลืือกต้ั้�งทำางไป็รษณีย์ทีำ� ใช้สีทิำธิิ์�แล้ืวิทีำ�หน�วิย
เลืือกต้ั้�งใดก็ ได้ในรฐ้แค์ลื่ฟอรเ์น่ยิ่

8.  สีทิำธิิ์ ในการรบ้ัข้ั้อม่ืลืเกี�ยวิก้บัการเลืือกต้ั้�งในภาษาอื�น ๆ ทีำ� ไมื� ใช�ภาษาอ้งกฤษ ห่าก
ม่ผ่้� ใช�ภาษาดีง้กลื่าวจำานวนมากพิอในเขตั้เลืือกตั้้ �งน้�น ๆ

9.  สีทิำธิิ์ ในการต้ั้�งคู่ำาถามืเกี�ยวิก้บัข้ั้�นตั้อนในการเลืือกต้ั้�ง ตั้�อเจ้าหน้าทีำ�การเลืือกต้ั้�ง 
แลืะส่ำที่ธิ่ ในการจ้บตั้าดีข้้ �นตั้อนการเลืือกตั้้ �ง ห่ากบุค์ค์ลืที่่�ที่่านสำอบถามไม่สำามารถให่�
ค์ำาตั้อบแก่ที่่านไดี� บุค์ค์ลืน้�นตั้�องพิาที่่านไป็ห่าบุค์ค์ลืที่่�สำามารถตั้อบค์ำาถามน้�นไดี� ห่าก
ที่่านแสำดีงการก่อกวน บุค์ค์ลืดีง้กลื่าวสำามารถห่ยิุ่ดีตั้อบค์ำาถามไดี�

10.  สีทิำธิิ์ ในการรายงานกิจกรรมืการเลืือกต้ั้�งทีำ�ผิู้ดกฎหมืายหรอืทุำจรติั้ ตั้อ่เจ�าห่น�าที่่�การ
เลืือกตั้้ �ง ห่รอืสำำาน้กงานเลืขาธิ่การรฐ้



12

ลงทะเบีียนออนไลน์เพ่ื่�อออกเสีียงเล่อกต้ั้�ง | www.RegisterToVote.ca.gov

สีำาน้กงานการเลืือกต้ั้�งป็ระจำาเคู่าน์ตีั้�

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



ห่ากตั้�องการข�อม้ลืเพิ่�มเตั้ม่เก่�ยิ่วก้บการออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนนแลืะการเลืือกตั้้ �ง ให่� โที่รตั้ด่ีตั้อ่ 
(855) 345-3933 ห่รอืไป็ที่่� www.sos.ca.gov

TTY/TDD (800) 833-8683

ห่ากตั้�องการค์�นห่าห่น่วยิ่เลืือกตั้้ �ง ให่� ไป็ที่่� voterstatus.sos.ca.gov ห่รอืพิ่มพิ์ข�อค์วาม 
“Vote” ไป็ที่่� GoVote (468-683)

ห่ากตั้�องการค์�นห่าข�อม้ลืเก่�ยิ่วก้บการลืงที่ะเบ่ยิ่นเพิื�อออกเส่ำยิ่งลืงค์ะแนน แลืะข�อม้ลือื�น ๆ ที่่�

เก่�ยิ่วข�องก้บที่่าน ให่� ไป็ที่่� voterstatus.sos.ca.gov

เลืขาธิ่การรฐ้ม่บรก่ารค์วามช่วยิ่เห่ลืือสำำาห่รบ้ผ่้�ม่ส่ำที่ธิ่�เลืือกตั้้ �งในภาษาตั้า่ง ๆ จำานวน 10 ภาษา
ดีง้น่�

English (800) 345-VOTE (8683)

中文/Chinese (800) 339-2857

हिदंी/Hindi (888) 345-2692

日本語/Japanese (800) 339-2865

ខ្មែ�ែរ/Khmer (888) 345-4917

한국어/Korean (866) 575-1558

Español/Spanish (800) 232-VOTA (8682)

Tagalog (800) 339-2957

ไทำย/Thai (855) 345-3933

Việt ngữ/Vietnamese (800) 339-8163
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CaliforniaSOS

CASOSvote
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Californiasos
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