កម�វ�ធីចុះេឈា� ះអ�កេបាះេឆា�តេ�្រកសួងយនយន�រដ�កាលីហ�ញ៉ (California Motor Voter) កំពុងេធ�ើការចុះេឈា� ះេដើម្បីេបាះេឆា�តេ�្រកសួងយនយន� (DMV)

ឱ្យកាន់ែតងយ្រស�ល និងមានសុវត�ិភាព។ េដយបានចាប់េផ�ើមេ�ែខេមសា ឆា�ំ 2018 អ�កេស�ើសុំែដលមានសិទ�ិទទួលែដលបំេពញ្របតិបត�ិការប័ណ�េបើបករ ឬអត�ស�� ណប័ណ� (ID)
ឬផ�ស់ប�រឣសយដ�ននឹង្រត�វចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តេដយរដ�េលខាធិការរដ�កាលីហ�ញ៉ (SOS) េលើកែលងែតពួកេគេ្រជើសេរ�សមិនចូលរួមក��ងការចុះេឈា� ះអ�កេបាះេឆា�តេដយស�័យ្របវត�ិ។
អំពី

ចាប់តាំងពីឆា�ំ 1993 ច្បោប់ចុះេឈា� ះអ�កេបាះេឆា�តជតិ ជេរឿយៗ្រត�វបានេគសា� ល់ថជច្បោប់ចុះេឈា� ះអ�កេបាះេឆា�តេ�្រកសួងយនយន� បានជួយមនុស្សរប់លាននក់ឱ្យចុះេឈា� ះេបាះេឆា�ត
ឬេធ�ើបច��ប្បន�ភាពព័ត៌មានអ�កេបាះេឆា�តរបស់ពួកេគ េ�េពល្របតិបត�ិការប័ណ�េបើកបរ ឬអត�ស�� ណប័ណ�េ�្រកសួងយនយន�រដ�កាលីហ�ញ៉ (DMV)។

កម�វ�ធីចុះេឈា� ះអ�កេបាះេឆា�តេ�្រកសួងយនយន�រដ�កាលីហ�ញ៉ (California Motor Votor) អនុវត�ចំេពាះពលរដ�កាលីហ�ញ៉ែដលមានឣយុ 18 ឆា�ំ ឬេលើសពីេនះ
េហើយបំេពញតាមលក�ណៈវ�និច�័យខាងេ្រកាម៖
•

ពលរដ�ឣេមរ�ក និងពលរដ�កាលីហ�ញ៉

•

បច��ប្បន�េនះ មិនស�ិតក��ងពន�ធានគាររដ� ឬសហព័ន� ឬស�ិតក��ងការេដះែលងែដលមានលក�ខណ� មុនកំណត់្រត�វេដះែលងស្រមាប់ការកាត់េទាសបទឧ្រកិដ�េឡើយ

(ស្រមាប់ព័តមា៌ នបែន�មអំពសី ិទរ�ិ បស់អក� ែដល្រតវ� បានដក់ពន�ធានគារ។ ចុចទីេនះេដើម្បីទទួលបានព័តមា៌ នបែន�ម)
•

បច��ប្បន�េនះ តុលាការរកមិនេឃើញថមានអសមត�ភាពែផ�កសតិប�� ក��ងការេបាះេឆា�តេទ។ (ចុចទីេនះេដើម្បទី ទួលបានព័តមា៌ នបែន�ម)

ការចុះេឈា� ះជមុនរបស់អ�កេបាះេឆា�តឣចរកបានស្រមាប់ពលរដ�កាលីហ�ញ៉ែដលមានឣយុ 16 ឬ 17 ឆា�ំ។ ពួកេគនឹងចុះេឈា� ះជស�័យ្របវត�ិក�ងការេបាះេឆា�តេ�េពលពួកេគឈានចូលឣយុ 18 ឆា�ំ។
មុននឹងេ�កាន់ការ�យល័យ DMV ្របចាំមូលដ�ន េយើងខ��ំសូមែណនំឱ្យេធ�ើការណត់ជួបជមុនសិន។ អ�កក៏ឣចេ្របើេសវកម�េលើបណ�ញ DMV េដើម្បីបន�ប័ណ�េបើកបរ ឬអត�ស�� ណប័ណ�របស់អ�ក
ឬប��រឣសយដ�នរបស់អ�ក។
្របសិនេបើអ�កបង�ញថ អ�កមានសិទ�ិេបាះេឆា�ត េ�េពលែដលអ�កបំេពញ្របតិបត�ិការ DMV របស់អ�កេ�េលើបណ�ញ តាមសំបុ្រត ឬេដយផ�ល់
ព័ត៌មានអ�កេបាះេឆា�តរបស់អ�ក្រត�វបានេផ�រេដយសុវត�ិភាព និងតាមេអឡិច្រត�និកេ�រដ�េលខាធិការរដ�កាលីហ�ញ៉។ េ�េពលែដលសិទ�ិចូលរួមរបស់អ�កេបាះេឆា�ត្រត�វបានកំណត់
អ�កនឹង្រត�វបានចុះេឈា� ះេបាះេឆា�ត។
បុគ�លែដលមានប័ណ�េបើកបរ AB 60 មិនមានសិទ�ិចូលរួមក��ងកម�វ�ធីចុះេឈា� ះអ�កេបាះេឆា�តេ�្រកសួងយនយន�រដ�កាលីហ�ញ៉ (California Motor Voter)
និងមិនមានសិទ�ិចូលរួមេបាះេឆា�តេទ។
្របសិនេបើអ�កមានសិទ�ិចូលរួមេបាះេឆា�ត េហើយចង់ចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តេលើបណ�ញេ�េពលឥឡ�វេនះ សូមចុចប៊ូតុងខាងេ្រកាម។
សំណួរ្រតវ� បានសួរជញឹកញប់អពំ កាី រចុះេឈា� ះអ�កេបាះេឆា�តេ�្រកសួងយនយន�រដ�កាលីហញ
� ៉ (Motor Voter FAQ)
•

េតើអជ�ី ការចុះេឈា� ះអ�កេបាះេឆា�តេ�្រកសួងយនយន�រដ�កាលីហញ
� ៉ (Motor Voter)?
ច្បោប់សហព័ន�ត្រម�វឱ្យ្រកសួងយនយន� (DMV) រដ�កាលីហ�ញ៉ផ�ល់ដល់អតិថិជននូវឱកាសចុះេឈា� ះេបាះេឆា�ត េ�េពលបំេពញ្របតិបត�ិការប័ណ�េបើកបរ (DL) ឬអត�ស�� ណប័ណ�
(ID) ឬផ�ស់ប�រឣសយដ�ន។

េ្រកាមច្បោប់រដ� និងអតិថិជនរបស់កម�វ�ធីចុះេឈា� ះអ�កេបាះេឆា�តេ�្រកសួងយនយន�រដ�កាលីហ�ញ៉ (California Motor Voter) ៃន្រកសួងយនយន� (DMV)
ែដលបង�ញថ ពួកេគមានសិទ�ិេបាះេឆា�តនឹង្រត�វចុះេឈា� ះជស�័យ្របវត�ិេដើម្បីេបាះេឆា�ត េលើកែលងែតពួកេគេ្រជើសេរ�សមិនចូលរួមក��ង្របតិបត�ិការ DL/ID ឬផ�ស់ប�រឣសយដ�ន។
•

េតើខ�ំដងឹ ថេតើខមា�ំ នសិទច�ិ ះុ េឈា� ះ និងេបាះេឆា�តេដយរេបៀបណ?

េដើម្បីមានសិទ�ិេបាះេឆា�ត បុគ�ល្រត�វែត៖
1. ជពលរដ�ឣេមរ�ក
2. មានឣសយដ�នរស់េ�រដ�កាលីហ�ញ៉
3. យ៉ ងេហាចណស់ឣយុ 18 ឆា�ំ (ឬចុះេឈា� ះជមុន ្របសិនេបើមានឣយុ 16 ឬ 17 ប៉ុន្ែត្រត�វែតមានឣយុ 18 ឬេ្រចើនជងេបាះេឆា�តេ�ៃថ�េបាះេឆា�ត)
4. បច��ប្បន�េនះ ខ��ំមិនស�ិតេ�គុករដ� ឬសហព័ន� ឬស�ិតក��ងការេដះែលងេដយមានលក�ខណ� មុនកំណត់្រត�វេដះែលងស្រមាប់ការកាត់េទាសៃនបទឧ្រកិដ�
5. បច��ប្បន�េនះ ខ��ំមិន្រត�វបានរកេឃើញេដយតុលាការថអសមត�ភាពក��ងការេបាះេឆា�តេទ
•

េតើខ�ំដងឹ ថេតើខមា�ំ នភាពជពលរដ�សហរដ�ឣេមរ�កេដយរេបៀបណ?
្របសិនេបើអ�កបំេពញតាមត្រម�វការជក់លាក់ អ�កឣចកា�យជពលរដ�ឣេមរ�កទាំងេ�េពលេកើត ឬេ្រកាយេកើត។ េដើម្បីកា�យជពលរដ�តាំងពីេពលេកើត អ�ក្រត�វែត៖
o

បានេកើតេ�សហរដ�ឣេមរ�ក ឬែដនដីជក់លាក់ ឬការកាន់កាប់ពីចមា�យរបស់សហរដ�ឣេមរ�ក និងស�ិតេ្រកាមយុតា�ធិការៃនសហរដ�ឣេមរ�ក ឬ

o

មានឳពុកឬមា�យ ឬទាំងឳពុកមា�យែដលជពលរដ�តាំងពីកំេណើត (្របសិនេបើអ�ក េកើតេ�បរេទស) និងបំពញតាមត្រម�វការេផ្សងៗ

េដើម្បីកា�យជពលរដ�បន�ប់ពីេកើត អ�ក្រត�វែត៖
o

អនុវត�តាមភាពជពលរដ� “កា�យជ” ឬ “ទទួល” តាមរយៈឳពុកមា�យ

o

អនុវត�តាមស�� តូបនីយកម� តាមរយៈេសវកម�គយ និងអេន�្របេវសន៍សហរដ�ឣេមរ�ក

ស្រមាប់ព័ត៌មានបែន�ម សូមចូលេមើល https://www.uscis.gov/us-citizenship។ ្របសិនេបើអ�កមិនបំេពញបានតាមចំណុចខាងេលើេទ
អ�កមិនែមនជពលរដ� និងមិនមានសិទ�ិចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តេទ។
•

េតើអ�កមិនែមនជពលរដ�ឣចចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តេទឬ?
េទ

•

េតើខ�ំនងឹ ចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តេដយស�ត័ ្របវត�ិ េ�េពលែដលខ�ដ�ំ ក់ពាក្យ ឬបន�បណ
័ � េបើកបររបស់ខឬ�ំ ?
ចា៎ស/បាទ បុគ�លែដលមានសិទ�ិចូលរួមទាំងអស់បំេពញ្របតិបត�ិការប័ណ�េបើកបរ ឬអត�ស�� ណប័ណ� ឬផ�ស់ប�រឣសយដ�ននឹងចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តេដយរដ�េលខាធិការ
េលើកែលងែតេ្រជើសេរ�សមិនចូលរួមក��ងការចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តស�័យ្របវត�ិ។

•

េតើខ�ំនងឹ ចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តេដយស�យ័ ្របវត�ិ េ�េពលបំេពញ្របតិបត�កាិ រេផ្សងេ� DMV ឬ?
េទ កម�វ�ធីចុះេឈា� ះអ�កេបាះេឆា�តេ�្រកសួងយនយន�រដ�កាលីហ�ញ៉ (California Motor Voter) ្រគប់ដណ� ប់េលើ្របតិបត�ិការប័ណ�េបើកបរ ឬអត�ស�� ណប័ណ�
ឬផ�ស់ប�រឣសយដ�ន។ ្របសិនេបើអ�កមិនបំេពញ្របតិបត�ិការមួយក��ងចំេណមទាំងេនះ អ�កឣចេ�ែតចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តេ�េលើបណ�ញតាម
RegisterToVote.ca.gov។

•

ខ�មា�ំ នឣយុេ្រកាម 18 េតើខ�ំនងឹ ចុះេឈា� ះេបាះេឆា�ត េ�េពលខ�ដ�ំ ក់ពាក្យសកាុំ រអនុ��តៃនអ�កេរៀនសូ្រតរបស់ខឬ�ំ ?
បុគ�លែដលមានឣយុ 16 េ� 17 ឆា�ំែដលដក់ពាក្យសុំការអនុ��តៃនអ�កេរៀនសូ្រត
ែដលបំេពញតាមត្រម�វការៃនសិទ�ិរបស់អ�កេបាះេឆា�តេផ្សងនឹងចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តជមុនេដយស�័យ្របវត�ិ េលើកែលងែតពួកេគសេ្រមចចិត�មិនចូលរួម។ ្របសិនេបើអ�កចុះេឈា� ះជមុន
អ�កនឹងចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តេដយស�័យ្របវត�ិេ�េពលអ�កមានឣយុ 18ឆា�ំ។

•

ខ�មា�ំ នឣយុេ្រកាមឣយុ 18 ឆា�ំ ប៉ុែន�នឹងមានសិទ�ិេបាះេឆា�តេ�ក�ង� ការេបាះេឆា�តទូទាំងរដ�េ�េពលបន�ប់។ េតើខន�ំ ឹងចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តេដយស�យ័ ្របវត�ិឬ?
ចា៎ស/បាទ បុគ�លែដលមានឣយុ 16 េ� 17 ឆា�ំបំេពញ្របតិបត�ិការប័ណ�េបើកបរ ឬអត�ស�� ណប័ណ� ឬផ�ស់ប�រឣសយដ�ន
ែដលបំេពញតាមត្រម�វការៃនសិទ�ិអ�កេបាះេឆា�តេផ្សងេទៀតទាំងអស់នឹងចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តជមុន េលើកែលងែតពួកេគេ្រជើសេរ�សមិនចូលរួម។ េ�េពលអ�កចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តជមុន
អ�កនឹងចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តេដយស�័យ្របវត�ិេ�េពលអ�កមានឣយុ 18ឆា�ំ។

•

េតើខ�ំនងឹ ឣចេ្រជសើ េរ�សគណបក្សនេយបាយមួយ េ�េពលែដលខ��ំចះុ េឈា� ះចូលេដយស�យ័ ្របវត�ឬិ ?
ចា៎ស/បាទ អ�កឣចេ្រជើសេរ�សគណបក្សនេយបាយរបស់អ�កក��ងនមជែផ�កមួយៃនការចុះេឈា� ះស�័យ្របវត�ិ។ អ�កក៏ឣចេ្រជើសេរ�សការចង់បានរបស់អ�កេបាះេឆា�តេផ្សង ដូចជ
ថេតើអ�កចង់េបាះេឆា�តតាមសំបុ្រត ឬថេតើភាសា﹤ណមួយែដលអ�កចង់ទទួលឯកសា﹤រេបាះេឆា�តរបស់អ�ក។

•

េតើមានអ�េី កើតេឡើង ្របសិនេបើខ�ំបរ� ទីលេំ � េតើខេ�ំ �ែតចុះេឈា� ះេបា鹬ះេឆា�តឬ?
ចា៎ស/បាទ ប៉ុែន�អ�កនឹងចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តេ្រកាមឣសយដ�នពីមុន េហើយអ�ក្រត�វែតផ�ស់ប�រឣសយដ�ន ្របសិនេបើអ�កចង់េបាះេឆា�តេ�ឣសយដ�នថ�ីរបស់អ�ក។

្របសិនេបើអ�កផ�ស់ប�រឣសដ�នរបស់អ�កជមួយ DMV កំណត់្រតាអ�កចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តរបស់អ�កនឹង្រត�វបានេធ�ើបច��ប្បន�ភាពជមួយនឹងឣសយដ�នថ�ីរបស់អ�ក។ េទាះជយ៉ ងណក៏េដយ
អ�កក៏ឣចេធ�ើបច��ប្បន�ភាពព័ត៌មានចុះេឈា� ះរបស់អ�កតាម RegisterToVote.ca.gov
ឬេ្របើពាក្យសុំចុះេឈា� ះអ�កេបាះេឆា�តជ្រកដសែដលមានេ�តាមការ�យល័យេបាះេឆា�តតាមេខានធីរបស់អ�ក េ�តាមបណ�ល័យ ឬេ�ការ�យល័យៃ្របសណីយ៍សហរដ�ឣេមរ�ក។
•

េតើខ�ំនងឹ ទទួលការប�� ក់ថខ�បា�ំ នចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តឬេទ?
បន�ប់ពី DMV ដំេណើរការ្របតិបត�ិការរបស់អ�ក អ�កនឹងទទួលបានប័ណ�ជូនដំណឹងស្រមាប់អ�កេបាះេឆា�តក��ងរយៈេពលបួនសបា�ហ៍ពីម�ន�ីេបាះេឆា�តេខានធីរបស់អ�ក
ឬរដ�េលខាធិការរបស់អ�ក។ ្របសិនេបើអ�កមិនបានទទួលប័ណ�ជូនដំណឹងេ�តាមការកំណត់េពលេវលាេទ អ�កគួរែតទាក់ទងការ�យល័យេបាះេឆា�តតាមេខានធី្របចាំមូលដ�នរបស់អ�ក ឬចូលេមើល
VoterStatus.sos.ca.gov។

•

េតើខឣ�ំ ចរកបានថេតើ ខ�បា�ំ នចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តរួចេហើយឬេទ?
ចូលេមើល VoterStatus.sos.ca.gov េដើម្បីពិនិត្យេផ��ងផ�ត់សា䲐�នភាពការចុះេឈា� ះអ�កេបាះេឆា�តរបស់អ�ក។
អ�កក៏ឣចទាក់ទងការ�យល័យេបាះេឆា�តរបស់អ�កបានផងែដរ។ ែស�ងរកការ�យល័យេបាះេឆា�តេ�េខានធីែដលជិតជងេគតាមរយៈការចូលេមើល៖

http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/
•

េតើយ៉ងដូេម�ចវ�ញ ្របសិនេបើខ�ំមនិ ចង់ចះុ េឈា� ះេបាះេឆា�ត?
្របសិនេបើអ�កបំេពញតាមត្រម�វការសិទ�ិអ�កេបាះេឆា�ត ប៉ុែន�មិន ចង់ចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តេទ អ�កឣចេ្រជើសេរ�សមិនចូលរួមក��ងការចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តេដយស�យ័ ្របវត�ិ។

•

េតើការចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តេធ�ើឱ្យខទ�ំ ំនងជ្រតវ� បំេពញកាតព�កិចត� លា
ុ ការឬ?
េទាះជយ៉ ងណក៏េដយ មិនចាំបាច់េទ DMV ផ�ល់អ�កជួយេមើលការខុស្រត�វជំនួស្រក�ម្របឹក្សោតុលាការជមួយនឹងប��ីមា�ស់ប័ណ�េបើកបរ និងអត�ស�� ណប័ណ� ែដលមានឣយុ 18 ឆា�ំ។
អ�កទាំងអស់គា�ែដលបានេ្រជើសេរ�សស្រមាប់េសវកម�្រក�ម្របឹក្សោតុលាការែដលបានេ្រជើសេរ�សេដយមិនតាមលំដប់ និង្របភពននឣចរួមទាំងប��ីេផ�ើសំបុ្រត េសៀវេ�ប��ីទូរសព�របស់អតិថិជន
ឬប��ី្រក�មហ៊ុនរួម។

•

េតើខស�ំ េ្រមចមិនចូលរួមេដយរេបៀបណ?
េ�េពលបំេពញ្របតិបត�ិការប័ណ�េបើកបរ ឬអត�ស�� ណប័ណ� ឬផ�ស់ប�រឣសយដ�នជមួយ DMV អ�កនឹងសាកសួរថេតើ អ�កបំេពញតាមត្រម�វការៃនសិទ�ិ◌អិ �កេបាះេឆា�ត។
្របសិនេបើអ�កបង�ញថ អ�កមានសិទ�ិទទួល អ�កនឹងបង�ញជមួយនឹងជេ្រមើសក��ងការសេ្រមចមិនចូលរួមរបស់ការចុះេឈា� ះអ�កេបាះេឆា�ត។

•

្របសិនេបើខស�ំ េ្រមចមិនចូលរួម DMV េ�ែតេផ�ើព័តមា៌ នរបស់ខេ�ំ �រដ�េលខាធិការឬេទ?
ច្បោប់រដ�ត្រម�វឱ្យ DMV េផ�ើព័ត៌មានអំពីអ�កេស�ើសុំែដលមានសិទ�ិទទួលេ�រដ�េលខាធិការ។ រដ�េលខាធិការនឹងេផ�ើប័ណ�ៃ្របសណ៍មួយេ�អ�កេបាះេឆា�តែដលមានសិទ�ិេបាះេឆា�ត

ែដលេ្រជើសេរ�សមិនចូលរួមជអ�ករ�លឹកអំពីការចុះេឈា� ះេបាះេឆា�ត។ រដ�េលខាធិការនឹងមិនទាក់ទងអ�កេទៀតេទ េលើកែលងែតអ�កសេ្រមចចិត�ចុះេឈា� ះេបាះេឆា�ត ឬមាន្របតិបត�ិការ DMV
ែដលមានលក�ណៈសម្បត�ិ្រគប់្រគានេផ្សងេទៀត។
•

្របសិនេបើ ខ��ំបង�ញថ ខ�ម�ំ ិនមានសិទ�ិេបាះេឆា�ត េតើ DMV នឹងេ�ែតេផ�ពើ ័តមា៌ នរបស់ខ�ំេ�រដ�េលខាធិការឬ?
េទ DMV នឹងមិន េផ�ើព័ត៌មានរបស់ខ�ំេ�រដ�េលខាធិការេទ ្របសិនេបើអ�កបង�ញថ អ�កមិនមានសិទ�ិេបាះេឆា�ត។

•

្របសិនេបើខ�ំចះុ េឈា� ះេបាះេឆា�តេដយៃចដន្យ េហើយខ�ម�ំ ិនចង់េបាះេឆា�ត េតើខឣ�ំ ចឈប់ចះុ េឈា� ះវ�ញបានេទ?
ចា៎ស/បាទ អ�កឣចបំេពញ ទ្រមង់ៃនសំេណើលបុ េចាល [http://elections.cdn.sos.ca.gov/pdfs/cancellation-requestform.pdf] េហើយេផ�ើវ្រតឡប់េ�ម�ន�ីេបាះេឆា�តវ�ញ េនះការចុះេឈា� ះរបស់អ�កនឹង្រត�វលុបេចាល។ អ�កឣចទាក់ទងម�ន�ីេបាះេឆា�តេ�េខានធីរបស់អ�ក
្របសិនេបើអ�កមានសំណួរបែន�មេទៀត។

•

េតើ្របព័ន� DMV នឹងធានថមានែតពលរដ�ឣេមរ�កប៉េុ ណ�ះែដល្រតវ� បានចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តេដយរេបៀបណ?
េដើម្បីមានសិទ�ិេបាះេឆា�ត អ�ក្រត�វែតជពលរដ�ឣេមរ�ក និងជពលរដ�ៃនរដ�កាលីហ�ញ៉ ែដលមានឣយុ 18 ឆា�ំ ឬេ្រចើនជងេនះេ�ៃថ�េបាះេឆា�ត ែដលបច��ប្បន�េនះ មិនស�ិតក��ងពន�ធានគាររដ�
ឬសហព័ន� ឬស�ិតក��ងការេដះែលងែដលមានលក�ខណ� មុនកំណត់្រត�វេដះែលងស្រមាប់ការកាត់បទឧ្រកិដ�
និងមិន្រត�វបានហាមមិ◌និ ឱ្យេបាះេឆា�តេដយតុលារការេដយសារែតអសមត�ភាពែផ�កសតិប�� ។
ច្បោប់រដ�ហាម្របាម DMV ពីការេផ�ើព័ត៌មានស្រមាប់អ�កេស�ើសុំ AB 60 (អ�កេស�ើសុំប័ណ�េបើកបរែដលគា�នឯកសារ) េ�រដ�េលខាធិការ។ ស្រមាប់អ�កេស�ើសុំេផ្សង
ច្បោប់រដ�ត្រម�វឱ្យបុគ�លមា�ក់ៗ្របកាសេ្រកាមការដក់ទណ� កម�េដយសារការភូតភរ ែដលពួកេគបំេពញតាមត្រម�វការៃនសិទ�ិអ�កេបាះេឆា�ត េដយរួមប���លទាំងភាពជពលរដ�ផងែដរ។

•

េតើអ�កជប់បទឧ្រកិដឣ� ចេបាះេឆា�តបានឬេទ?
បុគ�លមា�ក់ស�ិតក��ងពន�ធានគាររដ� ឬសហព័ន�
ឬស�ិតក��ងការេដះែលងែដលមានលក�ខណ� មុនកំណត់្រត�វេដះែលងស្រមាប់ការកាត់បទឧ្រកិដ�គា�នសិទ�ិេបាះេឆា�តេទ។ ចុចទីេនះេដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបែន�ម។

•

េតើ DMV និងរដ�េលខាធិការេធ�ើអ�ីជមួយនឹងព័ត៌មានៃនការចុះេឈា� ះអ�កេបាះេឆា�តរបស់ខ?�ំ
ច្បោប់រដ�ត្រម�វឱ្យ DMV ដក់ព័ត៌មានអំពីអ�កេស�ើសុំប័ណ�េបើកបរ និងអត�ស�� ណប័ណ�ែដលមានសិទ�ិទទួលទាំងអស់ចំេពាះការចុះេឈា� ះអ�កេបាះេឆា�តរបស់អ�ក
ឬ្របសិនេបើអ�កេ្រជើសេរ�សមិនចូលរួមក��ងការចុះេឈា� ះអ�កេបាះេឆា�ត េដើម្បីេផ�ើការរ�លឹកអំពីការចុះេឈា� ះេបាះេឆា�ត។ ្របសិនេបើព័ត៌មានចុះេឈា� ះអ�កេបាះេឆា�តរបស់់អ�កមិនេពញេលញ
រដ�េលខាធិការនឹងសាកសួរអ�កបែន�មតាមសំបុ្រត។ េ�េពលចុះេឈា� ះរបស់អ�ក្រត�វបានដំេណើរការ និងបានទទួលយក ព័ត៌មានរបស់អ�កនឹងែចករ�ែលកជមួយម�ន�ីេបាះេឆា�តេខានធី។
អ�កនឹងមានសិទ�ិេបាះេឆា�តេ�ក��ងការេបាះេឆា�ត្របចាំមូលដ�ន ្របចាំេខានធី េ�ទូទាំងរដ� និងសហព័ន�។

•

េតើការ�យល័យ DMV ្របចាំមូលដ�នេ�ជិតបំផុតរបស់អ�កេ�ឯណ?

អ�កឣចែស�ងរកការរ�យល័យ្របចាំមូលដ�នែដលេ�ជិតជងេគរបស់អ�កតាម www.dmv.ca.gov។ មានជេ្រមើស Field Office Finder េ�ខាងមុខេគហទំព័រ

ការ្របកាសអំពីេសវសាធារណៈអំពកាី រចុះេឈា� ះអ�កេបាះេឆា�តេ�្រកសួងយនយន�
កម�វ�ធីចុះេឈា� ះអ�កេបាះេឆា�តេ�្រកសួងយនយន�រដ�កាលីហ�ញ៉ (California Motor Voter) េធ�ើការចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តេ� DMV បានកាន់ែតងយ្រស�ល។
ឥឡ�វេនះ អ�កេស�ើសុំែដលមានសិទ�ិទទួលែដលបំេពញ្របតិបត�ិការប័ណ�េបើបករ ឬអត�ស�� ណប័ណ� (ID) ឬការប��រឣសយដ�នេ� DMV
នឹងចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តេដយរដ�េលខាធិការរដ�កាលីហ�ញ៉...េលើកែលងែតពួកេគេ្រជើសេរ�សមិនចូលរួម។

ការចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តជមុនក៏នឹងឣចរកបានស្រមាប់ពលរដ�កាលីហ�ញ៉ែដលមានសិទ�ិទទួល ែដលមានឣយុ 16 ឬ 17 ឆា�ំ
ែស�ងយល់បែន�មតារយៈការចូលេមើល MotorVoter.sos.ca.gov
្រកដសផ្សពផ� ្សោយមួយទំពរ័ ៖
្របសិនេបើអ�កមានសិទ�ិ អ�កនឹងចុះេឈា� ះេបាះេឆា�តេដយស�័យ្របវត�ិេ� DMV េ�េពលែដលអ�ក…
•

ដក់ពាក្យសុំប័ណ�េបើកបរ ឬអត�ស�� ណប័ណ�

•

បន�ប័ណ�េបើកបរ ឬអត�ស�� ណប័ណ�

•

ផ�ស់ប�រឣសយដ�នរបស់អ�ក

េលើកែលងែតអ�កេ្រជើសេរ�សមិនចូលរួម។ ការេនះរួមប���លទាំងការចុះេឈា� ះជមុនស្រមាប់អ�កែដលមានឣយុ 16 និង 17 ឆា�ំ។

ែស�ងយល់បែន�មអំពីកម�វ�ធីចុះេឈា� ះអ�កេបាះេឆា�តេ�្រកសួងយនយន�រដ�កាលីហ�ញ៉ (California Motor Voter) និងត្រម�វការសិទ�ិអ�កេបាះេឆា�តតាម៖

