่้
โปรแกรม California Motor Voter ช่วยให้ การขึนทะเบี
ยนเพื่อลงคะแนนเสียงที่กรมยานยนต์ (DMV) มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ ้น
เริ่ มต้ นในเดือนเมษายนปี 2018 ผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมที่ยื่นขอใบอนุญาตขับขี่หรื อบัตรประจําตัว (ID) หรื อดําเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
จะได้ รับการขึ ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงโดยเลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์ เนีย (SOS)
เว้ นเสียแต่วา่ พวกเขาเลือกที่จะยกเลิกการขึ ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงโดยอัตโนมัติ
เกี่ยวกับ
ตังแต่
้ ปี 1993 พระราชบัญญัติการขึ ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงแห่งชาติ (National Voter Registration Act) ซึง่ เป็ นที่ร้ ูจกั กันในชื่อ "Motor Voter
law"
ได้ ช่วยผู้คนนับล้ านในการขึ ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงหรื อปรับปรุงข้ อมูลของผู้ลงคะแนนเสียงในระหว่างการดําเนินการเกี่ยวกับใบขับขี่หรื อบัตร
ประจําตัว (ID) ที่กรมยานยนต์ (DMV)
โปรแกรม California Motor Voter มีผลบังคับใช้ กบั ชาวแคลิฟอร์ เนียที่มีอายุ 18 ปี ขึ ้นไปและมีคณ
ุ สมบัติตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้:
•

พลเมืองของสหรัฐอเมริ กาและผู้มีถิ่นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์ เนีย

•

ปั จจุบนั ไม่ได้ อยู่ในคุกของรัฐหรื อรัฐบาลกลางหรื อถูกคุมขังเนื่องจากการกระทําความผิดทางอาชญากรรม
(สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ของบุคคลที่ถูกคุมขัง คลิกที่น่ ีสาํ หรั บข้ อมูลเพิ่มเติม))

•

ปั จจุบนั ยังไม่ถกู ตัดสินโดยศาลว่าจิตใจไร้ ความสามารถในการลงคะแนนเสียง ((คลิกที่น่ ีสาํ หรั บข้ อมูลเพิ่มเติม))

การขึ ้นทะเบียนล่วงหน้ าสําหรับผู้ลงคะแนนเสียง สามารถใช้ ได้ กบั ชาวแคลิฟอร์ เนียที่มีอายุ 16 หรื อ 17 ปี
ซึง่ จะได้ รับการขึ ้นทะเบียนโดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาอายุครบ 18 ปี ก่อนการมาเยือนที่ DMV เราขอแนะนําให้ ทําการนัดหมายล่วงหน้ า
นอกจากนี ้คุณยังสามารถใช้ บริ การออนไลน์ของ DMV เพื่อต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจําตัว (ID) หรื อเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของคุณ
หากคุณระบุวา่ คุณมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง เมื่อคุณทํารายการของ DMV ผ่านระบบออนไลน์เสร็ จสมบูรณ์แล้ ว
ข้ อมูลการลงคะแนนเสียงของคุณจะถูกส่งอย่างปลอดภัยด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังเลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์ เนีย (California Secretary
of State) เมื่อสิทธิ์การลงคะแนนเสียงของคุณได้ รับการพิจารณาแล้ ว คุณจะได้ รับการขึ ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง
บุคคลที่มีใบอนุญาตขับขี่ AB 60 จะไม่สามารถเข้ าร่วมในโครงการ California Motor Voter และไม่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง
หากคุณมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงและต้ องการขึ ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงออนไลน์ กรุณาคลิกปุ่ มต่อไปนี ้
คําถามที่พบบ่ อยเกี่ยวกับ Motor Voter
•

Motor Voter คืออะไร
กฎหมายของรัฐบาลกลางกําหนดให้ กรมยานยนต์ในรัฐแคลิฟอร์ เนีย (DMV)
มอบโอกาสให้ กบั ลูกค้ าในการขึ ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงในขณะที่ยื่นขอใบอนุญาตขับขี่หรื อบัตรประจําตัว หรื อเปลี่ยนแปลงที่อยู่
ภายใต้ กฎหมายของรัฐและโปรแกรม California Motor Voter ลูกค้ า DMV
ที่ระบุวา่ พวกเขามีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงจะได้ รับการขึ ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงโดยอัตโนมัติ
ยกเว้ นในกรณีที่พวกเขาเลือกที่จะยกเลิกในระหว่างที่กําลังดําเนินการกับใบอนุญาตขับขี่/บัตรประจําตัว (DL/ID) หรื อเปลี่ยนแปลงที่อยู่

•

ฉันจะทราบได้ อย่ างไรว่ าฉันมีสทิ ธิ์ขนึ ้ ทะเบียนและสามารถลงคะแนนเสียงได้
เพื่อที่จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง แต่ละบุคคลจะต้ อง:

1. เป็ นพลเมืองของสหรัฐอเมริ กา
2. มีถิ่นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์ เนีย
3. มีอายุอย่างน้ อย 18 ปี (หรื อขึ ้นทะเบียนล่วงหน้ าหากมีอายุ 16 หรื อ 17 ปี แต่ต้องมีอายุ 18

ปี ขึ ้นไปจึงจะสามารถลงคะแนนเสียงได้ ในวันเลือกตัง)้

4. ไม่ได้ อยู่ในเรื อนจําของรัฐหรื อรัฐบาลกลาง หรื อถูกคุมขังเนื่องจากการกระทําความผิดทางอาญา
5. ปั จจุบนั ยังไม่ถกู ตัดสินโดยศาลว่าจิตใจไร้ ความสามารถในการลงคะแนนเสียง
•

ฉันจะทราบได้ อย่ างไรว่ าฉันมีสัญชาติอเมริกัน
หากคุณมีคณ
ุ สมบัติตรงตามข้ อกําหนดบางประการ คุณอาจกลายเป็ นพลเมืองของสหรัฐอเมริ กาได้ ตงแต่
ั ้ แรกเกิดหรื อหลังเกิด
สําหรับการเป็ นพลเมืองตังแต่
้ แรกเกิด คุณต้ อง:
o

เกิดอยูใ่ นสหรัฐอเมริ กาหรื อดินแดนบางแห่ง หรื อดินแดนของสหรัฐอเมริ กาที่อยู่ห่างไกล
และอยู่ภายใต้ เขตอํานาจศาลของสหรัฐอเมริ กา; หรื อ

o

มีบิดามารดาที่เป็ นพลเมือง ณ เวลาที่คณ
ุ เกิด (ถ้ าคุณเกิดในต่ างประเทศ) และมีคณ
ุ สมบัติตรงตามข้ อกําหนดอื่นๆ

สําหรับการเป็ นพลเมืองหลังเกิด คุณต้ อง:
o

สมัครเพื่อ “ได้ รับ” หรื อ “ขอรับ” สัญชาติผ่านทางพ่ อแม่

o

สมัครขอสัญชาติผ่านศุลกากรและบริ การตรวจคนเข้ าเมืองของสหรัฐอเมริ กา

สําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ https://www.uscis.gov/us-citizenship หากคุณไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้ น
คุณจะไม่ได้ เป็ นพลเมืองและไม่มีสิทธิ์ขึ ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง
•

คนที่ไม่ ใช่ พลเมืองสามารถขึน้ ทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงได้ หรื อไม่
ไม่

•

ฉันจะได้ รับการขึน้ ทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงโดยอัตโนมัตเิ มื่อฉันยื่นขอหรื อต่ ออายุใบอนุญาตขับขี่ของฉันหรื อไม่
ใช่ ผู้สมัครทังหมดที
้
่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่ย่ืนขอใบอนุญาตขับขี่หรื อบัตรประจําตัว (ID) หรื อดําเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
จะได้ รับการขึ ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงโดยเลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์ เนีย
เว้ นเสียแต่วา่ พวกเขาเลือกที่จะยกเลิกการขึ ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงโดยอัตโนมัติ

•

ฉันจะได้ รับการขึน้ ทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงโดยอัตโนมัตเิ มื่อทํารายการอื่นๆ ที่ DMV ได้ หรื อไม่
ไม่ โปรแกรม California Motor Voter จะครอบคลุมเกี่ยวกับใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจําตัว และการเปลี่ยนแปลงที่อยู่
หากคุณไม่ได้ ทํารายการใดรายการหนึง่ เหล่านี ้ คุณยังสามารถขึ ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงออนไลน์ได้ ที่ RegisterToVote.ca.gov

•

ฉันอายุต่าํ กว่ า 18 ปี ฉันจะขึน้ ทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงเมื่อฉันยื่นขอใบอนุญาตผู้ฝึกหัด (learner’s permit)
ของฉันได้ หรื อไม่
บุคคลที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 17 ปี ที่ยื่นขอใบอนุญาตผู้ฝึกหัด (learner’s permit) และมีคณ
ุ สมบัติตรงตามข้ อกําหนดอื่นๆ
ทังหมดสํ
้
าหรับผู้ลงคะแนนเสียง จะได้ รับการขึ ้นทะเบียนล่วงหน้ าเพื่อลงคะแนนเสียงโดยอัตโนมัติ
ยกเว้ นในกรณีที่พวกเขาเลือกที่จะยกเลิก หากคุณขึ ้นทะเบียนล่วงหน้ า
คุณจะได้ รับการขึ ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงโดยอัตโนมัติในวันที่อายุครบ 18 ปี

•

ฉันอายุต่าํ กว่ า 18 ปี แต่ จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงในการเลือกตัง้ ระดับรั ฐครั ง้ ถัดไปหรือไม่
ฉันจะได้ รับการขึน้ ทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงโดยอัตโนมัตหิ รื อไม่
ใช่ บุคคลที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 17 ปี ที่ยื่นขอใบอนุญาตขับขี่หรื อบัตรประจําตัว (ID) และมีคณ
ุ สมบัติตรงตามข้ อกําหนดอื่นๆ
ทังหมดสํ
้
าหรับผู้ลงคะแนนเสียง จะได้ รับการขึ ้นทะเบียนล่วงหน้ าเพื่อลงคะแนนเสียง ยกเว้ นในกรณีที่พวกเขาเลือกที่จะยกเลิก
หลังจากที่คณ
ุ ขึ ้นทะเบียนล่วงหน้ าแล้ ว คุณจะได้ รับการขึ ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงโดยอัตโนมัติในวันที่อายุครบ 18ปี

•

ฉันจะสามารถเลือกพรรคการเมืองที่ต้องการได้ เมื่อฉันได้ รับการขึน้ ทะเบียนโดยอัตโนมัตใิ ช่ หรื อไม่
ใช่ คุณสามารถเลือกพรรคการเมืองของคุณในฐานะส่วนหนึง่ ของการขึ ้นทะเบียนโดยอัตโนมัติ
นอกจากนี ้คุณยังสามารถเลือกความชื่นชอบในการลงคะแนนเสียงอื่นๆ เช่น คุณต้ องการลงคะแนนเสียงทางไปรษณีย์
หรื อคุณต้ องการได้ รับเอกสารการเลือกตังของคุ
้
ณเป็ นภาษาใด

•

จะเกิดอะไรขึน้ ถ้ าฉันย้ ายที่อยู่ ฉันจะยังคงได้ รับการขึน้ ทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงใช่ หรื อไม่
ใช่ แต่คณ
ุ จะได้ รับการขึ ้นทะเบียนภายใต้ ที่อยู่ก่อนหน้ านี ้
และคุณจะต้ องเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของคุณหากคุณต้ องการลงคะแนนเสียงด้ วยที่อยู่ใหม่ของคุณ หากคุณเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของคุณกับ
DMV ประวัติผ้ ลู งคะแนนเสียงของคุณจะได้ รับการปรับปรุงด้ วยที่อยู่ใหม่ของคุณ อย่างไรก็ตาม
คุณสามารถปรับปรุงข้ อมูลการขึ ้นทะเบียนของคุณได้ ที่ RegisterToVote.ca.gov
หรื อใช้ ใบสมัครสําหรับขึ ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงซึง่ ขอรับได้ ที่สํานักงานการเลือกตังในเขตของคุ
้
ณ หรื อที่ห้องสมุด
และที่ทําการไปรษณีย์ของสหรัฐอเมริ กา

•

เมื่อฉันได้ รับการขึน้ ทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงแล้ ว ฉันจะได้ รับข้ อความยืนยันหรื อไม่
หลังจากที่ DMV ดําเนินการกับธุรกรรมของคุณแล้ ว
คุณจะได้ รับบัตรแจ้ งเตือนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงจากเจ้ าหน้ าที่เขตเลือกตังหรื
้ อเลขาธิการแห่งรัฐภายในสี่สปั ดาห์
หากคุณยังไม่ได้ รับบัตรแจ้ งเตือนในกรอบเวลาดังกล่าว คุณควรติดต่อเจ้ าหน้ าที่เขตเลือกตังในท้
้ องถิ่นของคุณหรื อไปที่
VoterStatus.sos.ca.gov

•

ฉันจะทราบได้ อย่ างไรว่ าฉันได้ รับการขึน้ ทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงแล้ ว
ไปที่ VoterStatus.sos.ca.gov เพื่อยืนยันสถานะการขึ ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงของคุณ
นอกจากนี ้คุณยังสามารถติดต่อสํานักงานการเลือกตังระดั
้ บเขตของคุณ ค้ นหาสํานักงานการเลือกตังระดั
้ บเขตที่อยู่ใกล้ ที่สดุ
โดยไปที่: http://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/

•

จะทําอย่ างไรถ้ าฉันไม่ ต้องการขึน้ ทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง
หากคุณมีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ผ้ มู ีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง แต่ไม่ต้องการขึ ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง
คุณสามารถเลือกที่จะยกเลิกการขึ ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงโดยอัตโนมัติ

•

การขึน้ ทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงทําให้ ฉันมีแนวโน้ มที่จะถูกเรี ยกตัวเพื่อเข้ าร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งของกระบวนการยุตธิ รรมหรื
อไม่
ไม่จําเป็ น อย่างไรก็ตาม DMV มีการส่งรายชื่อผู้ถือใบอนุญาตขับขี่และบัตรประจําตัวที่มีอายุตงแต่
ั ้ 18 ปี ขึ ้นไปให้ กบั คณะลูกขุน
บุคคลที่ได้ รับเลือกให้ เข้ าร่วมกระบวนการยุติธรรมจะถูกคัดเลือกแบบสุม่
และแหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการคัดเลือกนันรวมถึ
้
งรายชื่อผู้รับจดหมาย สมุดโทรศัพท์ หรื อรายชื่อจากบริ ษัทสาธารณูปโภค

•

ฉันจะยกเลิกได้ อย่ างไร

เมื่อยื่นขอใบอนุญาตขับขี่ DL/ID หรื อเปลี่ยนแปลงที่อยู่กบั DMV
คุณจะถูกซักถามว่าคุณมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามข้ อกําหนดของการมีสิทธิ์เลือกตังหรื
้ อไม่ หากคุณระบุวา่ คุณมีคณ
ุ สมบัติตรงตามข้ อกําหนด
คุณจะได้ รับการนําเสนอด้ วยตัวเลือกที่ใช้ สําหรับยกเลิกการขึ ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียง
•

DMV จะยังคงส่ งข้ อมูลของฉันให้ กับเลขาธิการแห่ งรั ฐ (Secretary of State) หรื อไม่ หากฉันเลือกที่จะยกเลิก
กฎหมายของรัฐกําหนดให้ DMV ส่งข้ อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามข้ อกําหนดทังหมดให้
้
กบั เลขาธิการแห่งรัฐ
์
เลขาธิการแห่งรัฐจะส่งโปสการ์ ดไปยังผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทุกรายที่ต้องการยกเลิก
เพื่อเป็ นการเตือนความจําเกี่ยวกับการขึ ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง
เลขาธิการแห่งรัฐจะไม่ติดต่อคุณเพิ่มเติมจนกว่าคุณจะตัดสินใจขึ ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงหรื อมีธรุ กรรมอื่นๆ ของ DMV ที่เหมาะสม

•

ถ้ าฉันระบุว่าฉันไม่ มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง DMV จะยังคงส่ งข้ อมูลของฉันให้ กับเลขาธิการแห่ งรั ฐหรื อไม่
ไม่ DMV จะไม่สง่ ข้ อมูลของคุณให้ กบั เลขาธิการแห่งรัฐ หากคุณระบุวา่ คุณไม่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียง

•

หากฉันขึน้ ทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงโดยไม่ ตงั ้ ใจ และเป็ นสิ่งที่ฉันไม่ ต้องการ ฉันสามารถที่จะยกเลิกได้ ใช่ หรื อไม่
ใช่ คุณสามารถกรอกแบบฟอร์ มเพื่อขอยกเลิกได้ ท่ ี [http://elections.cdn.sos.ca.gov/pdfs/cancellation-request-form.pdf]
และส่งกลับไปยังเจ้ าหน้ าที่เขตเลือกตังของคุ
้
ณและการขึ ้นทะเบียนของคุณจะถูกยกเลิก
คุณสามารถติดต่อเจ้ าหน้ าที่เขตเลือกตังของคุ
้
ณได้ หากคุณมีคําถามเพิ่มเติม

•

ระบบของ DMV จะตรวจสอบให้ แน่ ใจได้ อย่ างไรว่ ามีเพียงพลเมืองของสหรั ฐฯ
เท่ านัน้ ที่ได้ รับการขึน้ ทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง
การที่จะมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงได้ นนั ้ คุณต้ องเป็ นพลเมืองของสหรัฐอเมริ กาและมีถิ่นที่อยู่ในรัฐแคลิฟอร์ เนีย, มีอายุตงแต่
ั ้ 18
ปี ขึ ้นไปในวันที่เลือกตัง,้ ปั จจุบนั ไม่ได้ อยู่ในเรื อนจําของรัฐหรื อรัฐบาลกลาง หรื อถูกคุมขังเนื่องจากความผิดทางอาญา,
และไม่ได้ ถกู ห้ ามลงคะแนนเสียงโดยศาลเนื่องจากความบกพร่ องทางสติปัญญา
กฎหมายของรัฐห้ ามมิให้ DMV ส่งข้ อมูลของผู้สมัคร AB 60 (ผู้สมัครใบอนุญาตขับขี่ที่ไม่มีเอกสาร) ให้ กบั เลขาธิการแห่งรัฐ (Secretary
of State) สําหรับผู้สมัครอื่นๆ
กฎหมายของรัฐบังคับให้ แต่ละบุคคลแจ้ งให้ ทราบว่าพวกเขามีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อกําหนดในการมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงหรื อไม่
รวมทังการเป็
้
นพลเมือง ภายใต้ บทลงโทษว่าด้ วยการเบิกความเท็จ

•

อาชญากรสามารถขึน้ ทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงได้ หรื อไม่
บุคคลที่ในปั จจุบนั อยู่ในเรื อนจําของรัฐหรื อรัฐบาลกลาง
หรื อถูกคุมขังเนื่องจากการกระทําความผิดทางอาญาไม่มีสิทธิ์ขึ ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียง คลิกที่น่ ีสําหรับข้ อมูลเพิ่มเติม

•

DMV และเลขาธิการแห่งรัฐ (Secretary of State) ทําอะไรบ้ างกับข้ อมูลการขึ ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงของฉัน
กฎหมายของรัฐกําหนดให้ DMV ส่งข้ อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครใบอนุญาตขับขี่และบัตรประจําตัว (ID)
ที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามข้ อกําหนดทังหมดให้
้
กบั เลขาธิการแห่งรัฐ (Secretary of State) เพื่อดําเนินการขึ ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียง
หรื อส่งการแจ้ งเตือนเกี่ยวกับการขึ ้นทะเบียนหากคุณเลือกที่จะยกเลิกการขึ ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียง
หากข้ อมูลการขึ ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงของคุณไม่สมบูรณ์ เลขาธิการแห่งรัฐ (Secretary of State) จะติดต่อคุณทางไปรษณีย์
เมื่อการขึ ้นทะเบียนผู้ลงคะแนนเสียงของคุณถูกดําเนินการและได้ รับการยอมรับแล้ ว
ข้ อมูลของคุณจะถูกแบ่งปั นให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ในเขตเลือกตังของคุ
้
ณ คุณจะมีสทิ ธิ์ลงคะแนนเสียงในการเลือกตังของท้
้
องถิ่น เขต รัฐ
และรัฐบาลกลาง

•

สํานักงานเขต DMV ที่ใกล้ ที่สดุ ของฉันอยู่ที่ใด

คุณสามารถค้ นหาสํานักงานเขตที่ใกล้ ที่สดุ ได้ ที่ www.dmv.ca.gov. จะมีตวั เลือกในการค้ นหาสํานักงานเขต (Field Office Finder) อยู่ที่หน้ าหลัก
ประกาศการบริการสาธารณะของ Motor Voter
่้
โปรแกรม California Motor Voter ช่วยให้ การขึนทะเบี
ยนเพื่อลงคะแนนเสียงที่กรมยานยนต์ (DMV) มีความสะดวกมากขึ ้น
ในปั จจุบนั ผู้สมัครทังหมดที
้
่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่ยื่นขอใบอนุญาตขับขี่, บัตรประจําตัว (ID) หรื อดําเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ DMV
จะได้ รับการขึ ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงโดยเลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์ เนีย (California Secretary of
State)...เว้ นเสียแต่วา่ พวกเขาเลือกที่จะยกเลิก
การขึ ้นทะเบียนล่วงหน้ าสําหรับผู้ลงคะแนนเสียง สามารถใช้ ได้ กบั ชาวแคลิฟอร์ เนียที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามข้ อกําหนดและมีอายุ 16 หรื อ 17 ปี
เรี ยนรู้เพิ่มเติมโดยไปที่ MotorVoter.sos.ca.gov
ใบปลิวแบบหน้ าเดียว:
หากคุณมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามข้ อกําหนดคุณจะได้ รับการขึ ้นทะเบียนเพื่อลงคะแนนเสียงโดยอัตโนมัติที่ DMV เมื่อคุณ...
•

ยื่นขอใบอนุญาตขับขี่หรื อบัตรประจําตัว (ID)

•

ต่ออายุใบอนุญาตขับขี่หรื อบัตรประจําตัว (ID)

•

เปลี่ยนแปลงที่อยู่ของคุณ

เว้ นเสียแต่วา่ คุณเลือกที่จะยกเลิก นอกจากนี ้ยังรวมถึงการขึ ้นทะเบียนล่วงหน้ าสําหรับผู้มีอายุ 16 และ 17 ปี ที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามข้ อกําหนด
เรี ยนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม California Motor Voter และข้ อกําหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ลงคะแนนเสียงได้ ที่:

