�រេ�ះេ��ត

ការពិិត

រហ័័ស

តើ�ើខ្ញុំ��ំចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតដោ�យរបៀ�ៀបណា?
ដើ�ើម្បីី�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�រដ្ឋឋកាលីីហ្វ័�រ័ ញ៉ាា អ្ននកត្រូ�ូវតែ� ៖
• ជាពលរដ្ឋឋអាមេ�រិ ិក និិងជាអ្ននកតាំំងទីីលំំនៅ�នៃ�រដ្ឋឋកាលីីហ្វ័�រ័ ញ៉ាា
• មានអាយុុចាប់់ពីី 18 ឡើ�ើងនៅ�ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោត
• បច្ចុុ�ប្បបន្ននមិិនកំំពុុងជាប់់ពន្ធធនាគាររដ្ឋឋ ឬសហព័័ន្ធធពីីបទឧក្រិ�ិដ្ឋឋ និិង
•	
បច្ចុ�ប្បបន្ននមិិ
ុ
នត្រូ�ូវបានកំំណត់់រកឃើ�ើញថាអសមត្ថថភាពស្មាារតីី ក្នុុ�ង
ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតដោ�យតុុលាការ ។
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានសិិទ្ធិិ�គ្រ�ប់់គ្រា�ន់់ អ្ននកអាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត ឬធ្វើ�ើ�
បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�របស់់អ្ននកតាមអ៊ីី�នធឺឺណិិតនៅ� registertovote.
ca.gov ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកចង់់បំំពេ�ញទម្រ�ង់់ជាសន្លឹឹ�ក នោះ�ះពាក្យយចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�
អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតអាចរកបាននៅ�ការិ ិយាល័័យបោះ�ះឆ្នោ�ោត និិងបណ្ណាាល័័យ
នានា ។
អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតម្តតងទៀ�ៀត ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកផ្លាាស់់លំំនៅ� ផ្លាាស់់
ប្តូូ�រ ប្តូូ�រឈ្មោះ�ះ�របស់់អ្ននក ឬកែ�ប្រែ�ែគណបក្សសនយោ�បាយដែ�លអ្ននកពេ�ញចិិត្តត។
តើ�ើខ្ញុំ��ំអាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតជាមុុននៅ�រដ្ឋឋកាលីីហ្វ័�រ័ ញ៉ាា បានទេ�?
បាន។ ដើ�ើម្បីី�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតជាមុុននៅ�រដ្ឋឋកាលីីហ្វ័�រ័ ញ៉ាា អ្ននកត្រូ�ូវតែ�៖
• មានអាយុុ 16 ឬ 17 ឆ្នាំំ � និិង
•	
បំំពេ�ញតាមលក្ខខខណ្ឌឌតម្រូ�ូវនៃ�សិិទ្ធិិ�ទាំំងអស់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀតដើ�ើម្បីី�
បោះ�ះឆ្នោ�ោត ។
បន្ទាាប់់ពីីចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ជាមុុនរួួច អ្ននក នឹឹង ត្រូ�ូវបាន ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត
ដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ� នៅ� ថ្ងៃ�ៃកំំណើ�ើតអាយុុ 18 ឆ្នាំំ �របស់់អ្ននក ។ ចូូលទៅ�កាន់់
registertovote.ca.gov ដើ�ើម្បីី�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតជាមុុន ។
ចុះះ�ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំ��ំត្រូ�ូវការពិិនិិត្យយមើ�ើលស្ថាានភាពនៃ�ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ� បោះ�ះឆ្នោ�ោត
របស់់ខ្ញុំ��វិំ ិញនោះ�ះ ?
ដើ�ើម្បីី�ពិិនិិត្យយមើ�ើលស្ថាានភាពនៃ�ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់អ្ននក - រួួម
ទាំំងគណបក្សសនយោ�បាយ - អ្ននកអាចប្រើ�ើ�ឧបករណ៍៍ “ស្ថាានភាពបោះ�ះឆ្នោ�ោត
របស់់ខ្ញុំ��ំ” នៅ� voterstatus.sos.ca.gov ។ អ្ននកក៏៏អាចទូូរសព្ទទមកខ្សែ�ែ
ទូូរសព្ទទពិិសេ�សនៃ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមរយៈៈលេ�ខ (888) 345-4917 ដើ�ើម្បីី�
ដឹឹងពីីស្ថាានភាពរបស់់អ្ននក ។
ចុះះ�ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំ��ំត្រូ�ូវការព័័ត៌៌មានអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតជាភាសាផ្សេ�េងវិ ិញនោះ�ះ ?
ព័័ត៌៌មានអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ទូូទាំំងរដ្ឋឋមាន 10 ភាសា ។ ចូូលទៅ�កាន់់
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/votingcalifornia/khmer ។ សូូមទាក់់ទងមន្ត្រី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោតប្រ�ចាំំខោ�នធីីរបស់់អ្ននក
ដើ�ើម្បីី�មើ�ើលព័័ត៌៌មានប្រ�ចាំំតំំបន់់នៃ�ភាសាដែ�លមាន ។
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ចុះះ�ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំ��ខ
ំ កខានកាលបរិ ិច្ឆេ�េទកំំណត់់នៃ�ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�
បោះ�ះឆ្នោ�ោតវិ ិញនោះ�ះ?
ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកខកខានកាលបរិ ិច្ឆេ�េទកំំណត់់បោះ�ះឆ្នោ�ោតចំំនួួន 15 ថ្ងៃ�ៃមុុន
ការបោះ�ះឆ្នោ�ោត អ្ននកនៅ�តែ�អាចទៅ�កាន់់ការិ ិយាល័័យបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៃ�ខោ�ន
ធីីរបស់់អ្ននក មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោត ឬទីីតាំំងបោះ�ះឆ្នោ�ោត នៅ�ថ្ងៃ�ៃ ឬមុុនថ្ងៃ�ៃ
បោះ�ះឆ្នោ�ោតដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញដំំណើ�ើរការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតមានលក្ខខខណ្ឌឌ
(ជារឿ�ឿយៗហៅ�ថា "ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ថ្ងៃ�ៃតែ�មួួយ") ។
អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបំំពេ�ញបណ្ណណចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត ហើ�ើយនឹឹងទទួួល
បានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតមួួយ ។ នៅ�ពេ�លមន្ត្រី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោតប្រ�ចាំំខោ�នធីីបាន
ផ្ទៀ�ៀ�ងផ្ទាាត់់ពីីការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់អ្ននកហើ�ើយ ការបោះ�ះឆ្នោ�ោត
របស់់អ្ននកនឹឹងត្រូ�ូវបានរាប់់បញ្ចូ�ូ ល ។ សូូមទាក់់ទង មន្ត្រី�ី� រៀ�ៀបចំំ
ការបោះ�ះឆ្នោ�ោត នៃ�ខោ�នធីីរបស់់អ្ននកសម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មាន បន្ថែ�ែម ឬចូូល
ទៅ�កាន់់ vote.ca.gov ។
តើ�ើខ្ញុំ��នឹឹ
ំ ងទទួួលបានមគ្គគទេ�សក៍៍អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់ខ្ញុំ��នៅំ �ពេ�លណា?
អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតដែ�លបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�នឹឹងទទួួលបានសៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំ
អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតប្រ�ចាំំរដ្ឋឋដោ�យមិិនប្រ�កាន់់គណបក្សសនយោ�បាយតាម
ប្រ�អប់់សំំបុុត្រ� ពីីការិ ិយាល័័យរដ្ឋឋលេ�ខាធិិការ ពីីរទៅ�បីីសប្តាាហ៍៍មុុនថ្ងៃ�ៃ
បោះ�ះឆ្នោ�ោត ។ សៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតនឹឹងមានលើ�ើបណ្តាា ញ
អ៊ីី�នធឺឺណិិតតាមរយៈៈ voterguide.sos.ca.gov។ ការិ ិយាល័័យ
បោះ�ះឆ្នោ�ោតឆ្នោ�ោតប្រ�ចាំំខោ�នធីីក៏៏នឹឹងផ្ញើ�ើ�តាមប្រ�អប់់សំំបុុត្រ�នូូវសៀ�ៀវភៅ�
ព័័ត៌៌មានអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតប្រ�ចាំំខោ�នធីីទៅ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតផងដែ�រ ។
សៀ�ៀវភៅ�ណែ�នាំំអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតប្រ�ចាំំខោ�នធីីនឹឹងមានព័័ត៌៌មានអំំពីីទីីន្លែ�ែង
និិងរបៀ�ៀបក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោត ព្រ�មទាំំងគំំរូូសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតផងដែ�រ ។
តើ�ើខ្ញុំ��នឹឹ
ំ ងទទួួលបានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតរបស់់ខ្ញុំ��នៅំ �ពេ�លណា ?
មន្ត្រី�ី�រៀ�ៀបចំំការបោះ�ះឆ្នោ�ោតនឹឹងផ្ញើ�ើ�តាមប្រ�អប់់សំំបុុត្រ�នូូវសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះ
តាមប្រ�អប់់សំំបុុត្រ�ទៅ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតដែ�លបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ទាំំងអស់់
សម្រា�ប់់រាល់់ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតទាំំងអស់់ ប្រ�សិិនបើ�ើពួួកគេ�បានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�
មុុនកាលបរិ ិច្ឆេ�េទកំំណត់់នៃ�ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត ។ សម្រា�ប់់
ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតទូូទៅ�នាថ្ងៃ�ៃទីី 8 ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ � 2022 ខោ�នធីីនឹឹងចាប់់ផ្តើ�ើ�ម
ផ្ញើ�ើ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតតាមប្រ�អប់់សំំបុុត្រ�រហូូតដល់់ត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី 10 ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ �
2022 ។
តើ�ើខ្ញុំ��ំអាចតាមដានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមប្រ�អប់់សំំបុុត្រ�របស់់ខ្ញុំ��បានទេ�
ំ
?
បាន! តើ�ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតរបស់់ខ្ញុំ��នៅំ �ឯណា? អនុុញ្ញាាតឱ្យយអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត
តាមដាន និិងទទួួលការជូូនដំំណឹឹ ងអំំពីីស្ថាានភាពនៃ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះ
តាមសំំបុុត្រ�របស់់ពួួកគេ�។ សូូមចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�នៅ� WheresMyBallot.sos.
ca.gov ដើ�ើម្បីី�ទទួួលបានអ៊ីី�មែ�លស្វ័�យ
័ ប្រ�វត្តិិ�, SMS (អត្ថថបទ), ឬសារ
ជូូនដំំណឹឹ ងនៃ�ការហៅ�ទូូរសព្ទទជាសំំឡេ�ងអំំពីីសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតរបស់់អ្ននក ។

តើ�ើការបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋមកំំពូូលទាំំងពីីរនៅ�ទូូទាំំងរដ្ឋឋកាលីីហ្វ័�រ័ ញ៉ាា
មានដំំណើ�ើរការដូូចម្តេ�េច ?

តើ�ើខ្ញុំ��ំអាចស្វែ�ែងរកទីីតាំំងបោះ�ះឆ្នោ�ោត ឬមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់ខ្ញុំ��ដោំ �យ
របៀ�ៀបណា ?

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋមនៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 7 ខែ�មិិថុុនា ឆ្នាំំ � 2022 បានកំំណត់់បេ�ក្ខខជន
ដែ�លនឹឹងត្រូ�ូវបង្ហាាញខ្លួួ�នលើ�ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតទូូទៅ�នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 8 ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ �
2022 ។ នៅ�ក្នុុ�ងប្រ�ព័័ន្ធធបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋមកំំពូូលទាំំងពីីរនៃ�រដ្ឋឋកាលីីហ្វ័�រ័ ញ៉ាា
ដោ�យមិិនគិិតពីីគណបក្សសនយោ�បាយដែ�លពេ�ញចិិត្តត បេ�ក្ខខជនពីីររូូបដែ�ល
ទទួួលបានសំំឡេ�ងឆ្នោ�ោតច្រើ�ើ�នបំំផុុតនៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋមនីីមួួយៗ
នឹឹងបន្តតទៅ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតទូូទៅ� ។ បន្ទាាប់់ពីីការបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋមកំំពូូល
ទាំំងពីីរ ត្រូ�ូវតែ�មានការបោះ�ះឆ្នោ�ោតទូូទៅ�មួួយ បើ�ើទោះ�ះបីីជាមានបេ�ក្ខខជន
តែ�ម្នាាក់់ដែ�លទទួួលបានសំំឡេ�ងឆ្នោ�ោតលើ�ើសពីី 50 ភាគរយក៏៏ដោ�យ ឬ
មានតែ�បេ�ក្ខខជនម្នាាក់់នៅ�ក្នុុ�ងការបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋមក៏៏ដោ�យ ។

• សូូមពិិនិិត្យយផ្នែ�ែកខាងខ្ននងនៃ�មគ្គគទេ�សក៍៍ព័័ត៌៌មានអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់
អ្ននកសម្រា�ប់់កន្លែ�ែងបោះ�ះឆ្នោ�ោត មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោត ឬទីីតាំំងទម្លាាក់់
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត
• សូូមទាក់់ទងមន្ត្រី�ី�រៀ�ៀបចំំការបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៃ�ខោ�នធីីរបស់់អ្ននក
•	
សូូមទូូរសព្ទទទៅ�ខ្សែ�ែទូូរសព្ទទពិិសេ�សនៃ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់
រដ្ឋឋលេ�ខាធិិការ - (888) 345-4917 ឬចូូលទៅ�កាន់់
voterstatus.sos.ca.gov
• ផ្ញើ�ើ�សារជាពាក្យយ ‘VOTE’ ទៅ� ‘GOVOTE’ (468-683)

ប្រ�ព័័ន្ធធបោះ�ះឆ្នោ�ោតបឋមកំំពូូលទាំំងពីីរមិិនអនុុវត្តតចំំពោះ�ះការិ ិយាល័័យ
ប្រ�ធានអធិិការកិិច្ចចរបស់់រដ្ឋឋទទួួលបន្ទុុ�កខាងអប់់រំំសាធារណៈៈ ឬចំំពោះ�ះ
បេ�ក្ខខជនដែ�លឈរឈ្មោះ�ះ�សម្រា�ប់់តំំណែ�ងគណកម្មមការកណ្តាាលរបស់់
ខោ�នធីី ឬការិ ិយាល័័យក្នុុ�ងស្រុ�ុកនោះ�ះទេ� ។
ចុះះ�ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំ��ំត្រូ�ូវការប្តូូ�រសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត ឬត្រូ�ូវការសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបន្ទាាន់់វិ ិញ
នោះ�ះ ?

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនបានទទួួលសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមសំំបុុត្រ�របស់់អ្ននក ឬអ្ននក
បានបាត់់ ឬធ្វើ�ើ�ឱ្យយខូូចខាតសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមសំំបុុត្រ�ររបស់់អ្ននក ហើ�ើយ
អ្ននកមិិនអាចបោះ�ះឆ្នោ�ោតដោ�យផ្ទាាល់់នៅ�មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោតបាន នោះ�ះ
អ្ននកអាចអាចដាក់់ពាក្យយជាលាយលក្ខខណ៍៍អក្សសរសុំំ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាម
សំំបុុត្រ�យឺឺតយ៉ាាវបាន ។ ពាក្យយសុំំ�នេះ�ះនឹឹងត្រូ�ូវផ្តតល់់ជូូនដោ�យផ្ទាាល់់ដល់់
មន្ត្រី�ី�រៀ�ៀបចំំការបោះ�ះឆ្នោ�ោតប្រ�ចាំំខោ�នធីីដោ�យអ្ននកផ្ទាាល់់ ឬអ្ននកតំំណាង
របស់់អ្ននក ។ ពាក្យយសុំំ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមប្រ�អប់់សំំបុុត្រ�យឺឺតយ៉ាាវក៏៏អាច
រកបាននៅ� elections.cdn.sos.ca.gov/vote-by-mail/pdf/latevote-by-mail-application.pdf ។
តើ�ើខ្ញុំ��ំអាចបញ្ជូូ� នត្រ�លប់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមសំំបុុត្រ�របស់់ខ្ញុំ��ដោំ �យ
របៀ�ៀបណា ?
អ្ននកអាចបញ្ជូូ� នត្រ�លប់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមប្រ�អប់់សំំបុុត្រ�របស់់អ្ននក
តាមរយៈៈ៖
•ផ្ញើ�ើ�វាទៅ�កាន់់ការិ ិយាល័័យបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៃ�ខោ�នធីីរបស់់អ្ននក (ត្រូ�ូវតែ�
មានតែ�មប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍ពីីលើ�ើ ឬមុុនថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោត និិងត្រូ�ូវបានទទួួល
ដោ�យមន្ត្រី�ី�រៀ�ៀបចំំការបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៃ�ខោ�នធីីរបស់់អ្ននកមិិនឱ្យយលើ�ើសពីី 7
ថ្ងៃ�ៃបន្ទាាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោត);
•	
ទម្លាាក់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតរបស់់អ្ននកទៅ�ក្នុុ�ងប្រ�អប់់ទម្លាាក់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត
ណាមួួយរបស់់ខោ�នធីីអ្ននក ឬទីីតាំំងទម្លាាក់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត, ប្រ�អប់់ទម្លាាក់់
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត ឬទីីតាំំងបោះ�ះឆ្នោ�ោតកន្លែ�ែងណាមួួយនៅ�ក្នុុ�ងរដ្ឋឋ ឬ
•	
ស្នើ�ើ�សុំំ�នរណាម្នាាក់់ដែ�លអ្ននកជឿ�ឿទុុកចិិត្តតឱ្យយបញ្ជូូ� នត្រ�លប់់មកវិ ិញនូូវ
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតរបស់់អ្ននកសម្រា�ប់់អ្ននក ដរាបណាពួួកគេ�មិិនទទួួលបាន
កម្រៃ�ៃទៅ�តាមសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតនីីមួួយ ។
តើ�ើខ្ញុំ��ំអាចបោះ�ះឆ្នោ�ោតមុុនដោ�យរបៀ�ៀបណា ?
ខោ�នធីីរបស់់អ្ននកអាចនឹឹងផ្តតល់់ទីីតាំំងបោះ�ះឆ្នោ�ោតជាមុុន នៅ�មុុនថ្ងៃ�ៃ
បោះ�ះឆ្នោ�ោត ។ សម្រា�ប់់បញ្ជីី �នេះ�ះ សូូមចូូលទៅ�កាន់់ vote.ca.gov ។
សម្រា�ប់់ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតទូូទៅ�នៅ�ថ្ងៃ�ៃទីី 8 ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ � 2022 សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត
នឹឹងត្រូ�ូវបានផ្ញើ�ើ�តាមប្រ�អប់់សំំបុុត្រ�ទៅ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៃ�រដ្ឋឋកាលីីហ្វ័�រ័ ញ៉ាា
ដែ�លសកម្មមទាំំងអស់់រហូូតដល់់ត្រឹ�ឹមថ្ងៃ�ៃទីី 10 ខែ�តុុលា ឆ្នាំំ � 2022 ។ ដើ�ើម្បីី�
ធានាថា សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមសំំបុុត្រ�របស់់អ្ននកត្រូ�ូវបានរាប់់បញ្ចូ�ូ ល វា
ត្រូ�ូវតែ�មានត្រា�ប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍នៅ�ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោត ឬមុុនថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោត ហើ�ើយ
បានទទួួលដោ�យការិ ិយាល័័យបោះ�ះឆ្នោ�ោតប្រ�ចាំំខោ�នធីីរបស់់អ្ននកមិិនឱ្យយ
លើ�ើសពីី 7 ថ្ងៃ�ៃបន្ទាាប់់ពីីថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោតនោះ�ះទេ� ។

តើ�ើការបោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់ខ្ញុំ��ំមានសុុវត្ថិិ�ភាពដែ�រឬទេ� ?

ពិិតជាមាន, សុុវត្ថិិ�ភាពបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�រដ្ឋឋ California មានលើ�ើសពីី
លក្ខខខណ្ឌឌទាមទាររបស់់សហព័័ន្ធធ ។ ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតនីីមួួយៗត្រូ�ូវតែ�
ធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងនៅ�លើ�ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតក្រ�ដាស ឬមានដានសវនកម្មមក្រ�ដាស
ដែ�លមានការបញ្ជា
ា ក់់ដោ�យអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត ។ សម្ភាារៈ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតដែ�ល
ប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់ដើ�ើម្បីី�បោះ�ះឆ្នោ�ោត និិងរាប់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតត្រូ�ូវតែ�មានការបញ្ជា
ា ក់់
សម្រា�ប់់ការប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់នៅ�រដ្ឋឋ California និិងមិិនរក្សាាទុុកលើ�ើបណ្តាា ញ
អ៊ិិ�នធឺឺណិិតទេ� ។ មន្ត្រី�ី�បោះ�ះឆ្នោ�ោតធ្វើ�ើ�សវនកម្មមក្រោ��យការបោះ�ះឆ្នោ�ោត
រួួមមានការបូូកសរុុបគំំរូូសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត បន្ទាាប់់ពីីការបោះ�ះឆ្នោ�ោតនីីមួួយៗ
ដើ�ើម្បីី�ធានានូូវភាពត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងសុុចរិ ិតភាពនៃ�ការរាប់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត ។
អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតអាចស្វែ�ែងរកព័័ត៌៌មានបោះ�ះឆ្នោ�ោតដែ�លជឿ�ឿទុុកចិិត្តត
និិងផ្លូូ�វការ ក៏៏ដូូចជាស្វែ�ែងយល់់បន្ថែ�ែមអពីីការការពារសន្តិិ�សុុខនៃ�
ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់យើ�ើង ព្រ�មទាំំងកិិច្ចចខិិតខំំនៃ�សន្តិិ�សុុខបណ្តាា ញ
អ៊ីី�នធឺឺណិិតនៅ� vote.ca.gov ។
តើ�ើខ្ញុំ��ំអាចដឹឹងបានថាសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតរបស់់ខ្ញុំ��ំត្រូ�ូវបានរាប់់ឬអត់់តាមរបៀ�ៀប
ណា ?
អ្ននកអាចចូូលទៅ�កាន់់ “ស្ថាានភាពការបោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់ខ្ញុំ��ំ” ដើ�ើម្បីី�ដឹឹងថា
ប្រ�សិិនបើ�ើសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតរបស់់អ្ននកត្រូ�ូវបានរាប់់ឬអត់់ ហើ�ើយប្រ�សិិនបើ�ើមិិន
ត្រូ�ូវបានរាប់់ទេ� គឺឺដោ�យសារអ្វីី� ដែ�លមាននៅ�
voterstatus.sos.ca.gov ។
តើ�ើខ្ញុំ��ំអាចទទួួលបានលទ្ធធផលនៃ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតថ្មីី�ៗ ដោ�យរបៀ�ៀបណា ?
•	
ការរាប់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតទូូទាំំងរដ្ឋឋអាចរកបាននៅ�
electionresults.sos.ca.gov
• តាមដានយើ�ើងនៅ�លើ�ើ Twitter @CASOSvote
• ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�សម្រា�ប់់ បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពតាមអ៊ីី�នធឺឺណិិត នៅ� https://goo.
gl/BB7zb4
ថ្ងៃ�ៃទីី 8 ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា | ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតទូូទៅ�
ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត............................................................... 24 តុុលា
ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតមានលក្ខខខណ្ឌឌ.............. 25 ខែ�តុុលា 8 វិ ិច្ឆិិ�កា
បញ្ជូូ� នត្រ�លប់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមប្រ�អប់់សំំបុុត្រ�...........................8ច្ឆិិ�កា
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមប្រ�អប់់សំំបុុត្រ�ត្រូ�ូវតែ�មានតែ�មប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍
នៅ�ថ្ងៃ�ៃ ឬមុុនថ្ងៃ�ៃទីី 8 ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ � 2022 និិងត្រូ�ូវបានទទួួលដោ�យមន្ត្រី�ី�
រៀ�ៀបចំំការបោះ�ះឆ្នោ�ោតមិិនឱ្យយហួួសពីីថ្ងៃ�ៃទីី 15 ខែ�វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ � 2022 ឡើ�ើយ ។

REGISTERTOVOTE.CA.GOV
ដើ�ើ ម្បីី�ស្វែ�ែងរកកន្លែ�ែងបោះ�ះឆ្នោ�ោតរបស់់ អ្ននកផ្ញើ�ើ�សារជាពាក្យយ 'VOTE'
ទៅ� 'GOVOTE' (468-683)
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