
តើ�ើខ្ញុំំ��ចុះ��តើ�ះ �តើ��តើ�ោ �តើ�យរតើ�ៀ�ណា?

តើ�ើម្បីី�ចុះ��តើ�ះ �តើ��តើ�ោ �តើ�រ�ឋកាលី�ហ្វ័័�រញ៉ាា  អ្នោកត្រូ�ូវតែ� ៖

• ជាពលីរ�ឋអាតើម្បីរកិ និិងជាអ្នោកតាំ�ងទី�លី�តើ�នៃនិរ�ឋកាលី�ហ្វ័័�រញ៉ាា
• មានិអាយ�ចា�់ព� 18 តើ�ើងតើ�នៃ�ៃតើ��តើ�ោ �
• �ចុះុ��ីនិោមិ្បីនិក�ព�ងជា�់ពនិធនាគាររ�ឋ ឬសហ្វ័ព�និធព��ទីឧត្រូកិ�ឋ និិង
•  �ចុះុ��ីនិោមិ្បីនិត្រូ�ូវ�និក�ណ�់រកតើ�ើញថាអ្នសម្បី�ថភាពស្មាះ រ�� កោ�ង

ការតើ��តើ�ោ �តើ�យ��លាការ ។

ត្រូ�សិនិតើ�ើអ្នោកមានិសិទីធិត្រូ��់ត្រូគាន់ិ អ្នោកអាចុះចុះ��តើ�ះ �តើ��តើ�ោ � ឬតើ�័ើ
�ចុះុ��ីនិោភាពការចុះ��តើ�ះ �រ�ស់អ្នោកតាំម្បីអ្ន��និ�ឺណិ�តើ� registertovote.
ca.gov ។ ត្រូ�សិនិតើ�ើអ្នោកចុះង់��តើពញទីត្រូម្បីង់ជាសនិឹ�ក តើនា�ពាកយចុះ��តើ�ះ �
អ្នោកតើ��តើ�ោ �អាចុះរក�និតើ�ការយិាលី�យតើ��តើ�ោ � និិង�ណាា លី�យ
នានា ។

អ្នោកត្រូ�ូវតែ�ចុះ��តើ�ះ �តើ��តើ�ោ �ម្បីតងតើទីៀ� ត្រូ�សិនិតើ�ើអ្នោកផឹ្លាស់លី�តើ� ផឹ្លាស់
�ត�រ �ត�រតើ�ះ �រ�ស់អ្នោក ឬតែកតែត្រូ��ណ�កសនិតើយា�យតែ�លីអ្នោកតើពញចិុះ�ត។

តើ�ើខ្ញុំំ��អាចុះចុះ��តើ�ះ �តើ��តើ�ោ �ជាម្បី�និតើ�រ�ឋកាលី�ហ្វ័័�រញ៉ាា�និតើទី?

�និ។ តើ�ើម្បីី�ចុះ��តើ�ះ �តើ��តើ�ោ �ជាម្បី�និតើ�រ�ឋកាលី�ហ្វ័័�រញ៉ាា  អ្នោកត្រូ�ូវតែ�៖

• មានិអាយ� 16 ឬ 17 �ោ � និិង
•  ��តើពញតាំម្បីលីកខខ្ញុំណឌ �ត្រូម្បីូវនៃនិសិទីធិទាំ�ងអ្នស់តើ�សងតើទីៀ�តើ�ើម្បីី�

តើ��តើ�ោ � ។  

�នាា �់ព�ចុះ��តើ�ះ �ជាម្បី�និរចួុះ អ្នោក និ�ង ត្រូ�ូវ�និ ចុះ��តើ�ះ �តើ��តើ�ោ �  
តើ�យស័�យត្រូ�វ�តិ តើ� នៃ�ៃក�តើណើ �អាយ� 18 �ោ �រ�ស់អ្នោក ។ ចុះ�លីតើ�កាន់ិ 
registertovote.ca.gov តើ�ើម្បីី�ចុះ��តើ�ះ �តើ��តើ�ោ �ជាម្បី�និ ។ 

ចុះ��ត្រូ�សិនិតើ�ើខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវការពិនិិ�យតើម្បីើលីស្មាថ និភាពនៃនិការចុះ��តើ�ះ � តើ��តើ�ោ �
រ�ស់ខ្ញុំំ��វញិតើនា� ?

តើ�ើម្បីី�ពិនិិ�យតើម្បីើលីស្មាថ និភាពនៃនិការចុះ��តើ�ះ �តើ��តើ�ោ �រ�ស់អ្នោក - រមួ្បី
ទាំ�ង�ណ�កសនិតើយា�យ - អ្នោកអាចុះតើត្រូ�ើឧ�ករណ៍ “ស្មាថ និភាពតើ��តើ�ោ �
រ�ស់ខ្ញុំំ��” តើ� voterstatus.sos.ca.gov ។ អ្នោកក៏អាចុះទី�រសពាម្បីកតែខ្ញុំស
ទី�រសពាពិតើសសនៃនិអ្នោកតើ��តើ�ោ �តាំម្បីរយៈតើលីខ្ញុំ (888) 345-4917 តើ�ើម្បីី�
��ងព�ស្មាថ និភាពរ�ស់អ្នោក ។

ចុះ��ត្រូ�សិនិតើ�ើខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវការព��៌មានិអ្នោកតើ��តើ�ោ �ជាភាស្មាតើ�សងវញិតើនា� ?

ព��៌មានិអ្នោកតើ��តើ�ោ �តើ�ទី�ទាំ�ងរ�ឋមានិ 10 ភាស្មា ។ ចុះ�លីតើ�កាន់ិ 
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-
california/khmer ។ ស�ម្បីទាំក់ទីងម្បីន្ត្រីនិត�តើ��តើ�ោ �ត្រូ�ចា�តើ�និ��រ�ស់អ្នោក
តើ�ើម្បីី�តើម្បីើលីព��៌មានិត្រូ�ចា����ន់ិនៃនិភាស្មាតែ�លីមានិ ។

ចុះ��ត្រូ�សិនិតើ�ើខ្ញុំំ��ខ្ញុំក�និកាលី�រតិើចុះេទីក�ណ�់នៃនិការចុះ��តើ�ះ � 
តើ��តើ�ោ �វញិតើនា�? 

ត្រូ�សិនិតើ�ើអ្នោកខ្ញុំក�និកាលី�រតិើចុះេទីក�ណ�់តើ��តើ�ោ �ចុះ�នួិនិ 15 នៃ�ៃម្បី�និ
ការតើ��តើ�ោ � អ្នោកតើ�តែ�អាចុះតើ�កាន់ិការយិាលី�យតើ��តើ�ោ �នៃនិតើ�និ
��រ�ស់អ្នោក ម្បីណឌ លីតើ��តើ�ោ � ឬទី�តាំ�ងតើ��តើ�ោ � តើ�នៃ�ៃ ឬម្បី�និនៃ�ៃ
តើ��តើ�ោ �តើ�ើម្បីី���តើពញ��តើណើ រការចុះ��តើ�ះ �តើ��តើ�ោ �មានិលីកខខ្ញុំណឌ  
(ជាតើរឿយៗតើ�ថា "ការចុះ��តើ�ះ �អ្នោកតើ��តើ�ោ �តើ�នៃ�ៃតែ�មួ្បីយ") ។ 
អ្នោកនិ�ងត្រូ�ូវ��តើពញ�ណាចុះ��តើ�ះ �អ្នោកតើ��តើ�ោ � តើហ្វ័ើយនិ�ងទីទួីលី
�និសនិឹ�កតើ�ោ �មួ្បីយ ។ តើ�តើពលីម្បីន្ត្រីនិត�តើ��តើ�ោ �ត្រូ�ចា�តើ�និ���និ
តើ�ា�ងផ្លាា �់ព�ការចុះ��តើ�ះ �តើ��តើ�ោ �រ�ស់អ្នោកតើហ្វ័ើយ ការតើ��តើ�ោ �
រ�ស់អ្នោកនិ�ងត្រូ�ូវ�និរា�់�ញុ្ចូ� លី ។ ស�ម្បីទាំក់ទីង ម្បីន្ត្រីនិត� តើរៀ�ចុះ�
ការតើ��តើ�ោ � នៃនិតើ�និ��រ�ស់អ្នោកសត្រូមា�់ ព��៌មានិ �តែនិថម្បី ឬចុះ�លី
តើ�កាន់ិ vote.ca.gov ។

តើ�ើខ្ញុំំ��និ�ងទីទួីលី�និម្បី�គតើទីសក៍អ្នោកតើ��តើ�ោ �រ�ស់ខ្ញុំំ��តើ�តើពលីណា? 

អ្នោកតើ��តើ�ោ �តែ�លី�និចុះ��តើ�ះ �និ�ងទីទួីលី�និតើសៀវតើ�តែណនា�
អ្នោកតើ��តើ�ោ �ត្រូ�ចា�រ�ឋតើ�យមិ្បីនិត្រូ�កាន់ិ�ណ�កសនិតើយា�យតាំម្បី
ត្រូ�អ្ន�់ស���ត្រូ� ព�ការយិាលី�យរ�ឋតើលី��ិការ ព�រតើ���ស�ត ហ៍្វ័ម្បី�និនៃ�ៃ
តើ��តើ�ោ � ។ តើសៀវតើ�តែណនា�អ្នោកតើ��តើ�ោ �និ�ងមានិតើលីើ�ណាត ញ
អ្ន��និ�ឺណិ�តាំម្បីរយៈ voterguide.sos.ca.gov។ ការយិាលី�យ
តើ��តើ�ោ �តើ�ោ �ត្រូ�ចា�តើ�និ��ក៏និ�ងតើ�ំើតាំម្បីត្រូ�អ្ន�់ស���ត្រូ�និ�វតើសៀវតើ�
ព��៌មានិអ្នោកតើ��តើ�ោ �ត្រូ�ចា�តើ�និ��តើ�អ្នោកតើ��តើ�ោ ��ងតែ�រ ។ 
តើសៀវតើ�តែណនា�អ្នោកតើ��តើ�ោ �ត្រូ�ចា�តើ�និ��និ�ងមានិព��៌មានិអ្ន�ព�ទី�តែនិឹង 
និិងរតើ�ៀ�កោ�ងការតើ��តើ�ោ � ត្រូពម្បីទាំ�ង��រ�សនិឹ�កតើ�ោ ��ងតែ�រ ។

តើ�ើខ្ញុំំ��និ�ងទីទួីលី�និសនិឹ�កតើ�ោ �រ�ស់ខ្ញុំំ��តើ�តើពលីណា ?

ម្បីន្ត្រីនិត�តើរៀ�ចុះ�ការតើ��តើ�ោ �និ�ងតើ�ំើតាំម្បីត្រូ�អ្ន�់ស���ត្រូ�និ�វសនិឹ�កតើ�ោ �តើ��
តាំម្បីត្រូ�អ្ន�់ស���ត្រូ�តើ�អ្នោកតើ��តើ�ោ �តែ�លី�និចុះ��តើ�ះ �ទាំ�ងអ្នស់
សត្រូមា�់រាល់ីការតើ��តើ�ោ �ទាំ�ងអ្នស់ ត្រូ�សិនិតើ�ើពួកតើ��និចុះ��តើ�ះ �
ម្បី�និកាលី�រតិើចុះេទីក�ណ�់នៃនិការចុះ��តើ�ះ �តើ��តើ�ោ � ។ សត្រូមា�់
ការតើ��តើ�ោ �ទី�តើ�នានៃ�ៃទី� 8 តែខ្ញុំវចិុះេិកា �ោ � 2022 តើ�និ��និ�ងចា�់តើ�តើម្បី
តើ�ំើសនិឹ�កតើ�ោ �តាំម្បីត្រូ�អ្ន�់ស���ត្រូ�រហ្វ័���ល់ីត្រូ��ម្បីនៃ�ៃទី� 10 តែខ្ញុំ��លា �ោ � 
2022 ។

តើ�ើខ្ញុំំ��អាចុះតាំម្បី�និសនិឹ�កតើ�ោ �តើ��តាំម្បីត្រូ�អ្ន�់ស���ត្រូ�រ�ស់ខ្ញុំំ���និតើទី ?

�និ! តើ�ើសនិឹ�កតើ�ោ �រ�ស់ខ្ញុំំ��តើ�ឯណា? អ្ននិ�ញ្ញាា �ឱ្យយអ្នោកតើ��តើ�ោ �
តាំម្បី�និ និិងទីទួីលីការជូ�និ��ណ� ងអ្ន�ព�ស្មាថ និភាពនៃនិសនិឹ�កតើ�ោ �តើ��
តាំម្បីស���ត្រូ�រ�ស់ពួកតើ�។ ស�ម្បីចុះ��តើ�ះ �តើ� WheresMyBallot.sos.
ca.gov តើ�ើម្បីី�ទីទួីលី�និអ្ន��តែម្បីលីស័�យត្រូ�វ�តិ, SMS (អ្ន�ថ�ទី), ឬស្មារ
ជូ�និ��ណ� ងនៃនិការតើ�ទី�រសពាជាស�តើ�ងអ្ន�ព�សនិឹ�កតើ�ោ �រ�ស់អ្នោក ។

CaliforniaSOS

CaliforniaSOS_

CASOSvote

Californiasos

�រេ�ះេ�� ត
ការពិ�
រហ្វ័�ស

េ�ះេ�� តរដ�
�លីហ� ��៉



តើ�ើខ្ញុំំ��អាចុះតែសង័រកទី�តាំ�ងតើ��តើ�ោ � ឬម្បីណឌ លីតើ��តើ�ោ �រ�ស់ខ្ញុំំ��តើ�យ
រតើ�ៀ�ណា ?

•    ស�ម្បីពិនិិ�យតែ�ោក�ងខ្ញុំោងនៃនិម្បី�គតើទីសក៍ព��៌មានិអ្នោកតើ��តើ�ោ �រ�ស់
អ្នោកសត្រូមា�់កតែនិឹងតើ��តើ�ោ � ម្បីណឌ លីតើ��តើ�ោ � ឬទី�តាំ�ងទីមឹាក់
សនិឹ�កតើ�ោ � 

• ស�ម្បីទាំក់ទីងម្បីន្ត្រីនិត�តើរៀ�ចុះ�ការតើ��តើ�ោ �នៃនិតើ�និ��រ�ស់អ្នោក
•  ស�ម្បីទី�រសពាតើ�តែខ្ញុំសទី�រសពាពិតើសសនៃនិអ្នោកតើ��តើ�ោ �រ�ស់

រ�ឋតើលី��ិការ - (888) 345-4917 ឬចុះ�លីតើ�កាន់ិ  
voterstatus.sos.ca.gov

• តើ�ំើស្មារជាពាកយ ‘VOTE’ តើ� ‘GOVOTE’ (468-683)

តើ�ើការតើ��តើ�ោ �រ�ស់ខ្ញុំំ��មានិស�វ�ថិភាពតែ�រឬតើទី ? 

ពិ�ជាមានិ, ស�វ�ថិភាពតើ��តើ�ោ �តើ�រ�ឋ California មានិតើលីើសព�
លីកខខ្ញុំណឌ ទាំម្បីទាំររ�ស់សហ្វ័ព�និធ ។ ការតើ��តើ�ោ �និ�មួ្បីយៗត្រូ�ូវតែ�
តើ�័ើតើ�ើងតើ�តើលីើសនិឹ�កតើ�ោ �ត្រូក�ស ឬមានិ�និសវនិកម្បីះត្រូក�ស
តែ�លីមានិការ�ញ្ញាា ក់តើ�យអ្នោកតើ��តើ�ោ � ។ សមាា រៈតើ��តើ�ោ �តែ�លី
តើត្រូ�ើត្រូ�ស់តើ�ើម្បីី�តើ��តើ�ោ � និិងរា�់សនិឹ�កតើ�ោ �ត្រូ�ូវតែ�មានិការ�ញ្ញាា ក់
សត្រូមា�់ការតើត្រូ�ើត្រូ�ស់តើ�រ�ឋ California  និិងមិ្បីនិរកាទី�កតើលីើ�ណាត ញ
អ្ន�ិនិ�ឺណិ�តើទី ។  ម្បីន្ត្រីនិត�តើ��តើ�ោ �តើ�័ើសវនិកម្បីះតើត្រូកាយការតើ��តើ�ោ � 
រមួ្បីមានិការ��កសរ����រ�សនិឹ�កតើ�ោ � �នាា �់ព�ការតើ��តើ�ោ �និ�មួ្បីយៗ
តើ�ើម្បីី�ធានានិ�វភាពត្រូ��ម្បីត្រូ�ូវ និិងស�ចុះរ�ិភាពនៃនិការរា�់សនិឹ�កតើ�ោ � ។ 
អ្នោកតើ��តើ�ោ �អាចុះតែសង័រកព��៌មានិតើ��តើ�ោ �តែ�លីតើជូឿទី�កចិុះ�ត 
និិង�ឹ�វការ ក៏��ចុះជាតែសង័យល់ី�តែនិថម្បីអ្នព�ការការពារសនិតិស�ខ្ញុំនៃនិ
ការតើ��តើ�ោ �រ�ស់តើយើង ត្រូពម្បីទាំ�ងកិចុះុខិ្ញុំ�ខ្ញុំ�នៃនិសនិតិស�ខ្ញុំ�ណាត ញ
អ្ន��និ�ឺណិ�តើ� vote.ca.gov ។

តើ�ើខ្ញុំំ��អាចុះ��ង�និថាសនិឹ�កតើ�ោ �រ�ស់ខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវ�និរា�់ឬអ្ន�់តាំម្បីរតើ�ៀ�
ណា ?

អ្នោកអាចុះចុះ�លីតើ�កាន់ិ “ស្មាថ និភាពការតើ��តើ�ោ �រ�ស់ខ្ញុំំ��” តើ�ើម្បីី���ងថា 
ត្រូ�សិនិតើ�ើសនិឹ�កតើ�ោ �រ�ស់អ្នោកត្រូ�ូវ�និរា�់ឬអ្ន�់ តើហ្វ័ើយត្រូ�សិនិតើ�ើមិ្បីនិ
ត្រូ�ូវ�និរា�់តើទី �ឺតើ�យស្មារអ្ន័� តែ�លីមានិតើ�  
voterstatus.sos.ca.gov ។

តើ�ើខ្ញុំំ��អាចុះទីទួីលី�និលីទីធ�លីនៃនិការតើ��តើ�ោ ��ះ�ៗ តើ�យរតើ�ៀ�ណា ?

•  ការរា�់សនិឹ�កតើ�ោ �ទី�ទាំ�ងរ�ឋអាចុះរក�និតើ�  
electionresults.sos.ca.gov 

• តាំម្បី�និតើយើងតើ�តើលីើ Twitter @CASOSvote
• ចុះ��តើ�ះ �សត្រូមា�់ �ចុះុ��ីនិោភាពតាំម្បីអ្ន��និ�ឺណិ� តើ� https://goo.
gl/BB7zb4

នៃ�ៃទី� 8 តែខ្ញុំវចិុះេិកា  |  ការតើ��តើ�ោ �ទី�តើ�

ចុះ��តើ�ះ �តើ��តើ�ោ �............................................................... 24 ��លា
ការចុះ��តើ�ះ �អ្នោកតើ��តើ�ោ �មានិលីកខខ្ញុំណឌ .............. 25 តែខ្ញុំ��លា 8 វចិុះេិកា
�ញ្ចូា� និត្រូ�លី�់សនឹិ�កតើ�ោ �តើ��តាំម្បីត្រូ�អ្ន�់ស���ត្រូ�........................... 8 ចុះេិកា
សនិឹ�កតើ�ោ �តើ��តាំម្បីត្រូ�អ្ន�់ស���ត្រូ�ត្រូ�ូវតែ�មានិតែ�ម្បីនៃត្រូ�សណ� យ៍
តើ�នៃ�ៃ ឬម្បី�និនៃ�ៃទី� 8 តែខ្ញុំវចិុះេិកា �ោ � 2022 និិងត្រូ�ូវ�និទីទួីលីតើ�យម្បីន្ត្រីនិត�
តើរៀ�ចុះ�ការតើ��តើ�ោ �មិ្បីនិឱ្យយហួ្វ័សព�នៃ�ៃទី� 15 តែខ្ញុំវចិុះេិកា �ោ � 2022 តើ�ើយ ។

តើ�ើការតើ��តើ�ោ ��ឋម្បីក�ព�លីទាំ�ងព�រតើ�ទី�ទាំ�ងរ�ឋកាលី�ហ្វ័័�រញ៉ាា      
មានិ��តើណើ រការ��ចុះតើម្បីតចុះ ?

ការតើ��តើ�ោ ��ឋម្បីតើ�នៃ�ៃទី� 7 តែខ្ញុំមិ្បី��នា �ោ � 2022 �និក�ណ�់តើ�កខជូនិ
តែ�លីនិ�ងត្រូ�ូវ�ង្ហាា ញខ្ញុំឹួនិតើលីើសនិឹ�កតើ�ោ �ទី�តើ�តើ�នៃ�ៃទី� 8 តែខ្ញុំវចិុះេិកា �ោ � 
2022 ។ តើ�កោ�ងត្រូ�ព�និធតើ��តើ�ោ ��ឋម្បីក�ព�លីទាំ�ងព�រនៃនិរ�ឋកាលី�ហ្វ័័�រញ៉ាា  
តើ�យមិ្បីនិ�ិ�ព��ណ�កសនិតើយា�យតែ�លីតើពញចិុះ�ត តើ�កខជូនិព�ររ��តែ�លី
ទីទួីលី�និស�តើ�ងតើ�ោ �តើត្រូចុះើនិ�����តើ�កោ�ងការតើ��តើ�ោ ��ឋម្បីនិ�មួ្បីយៗ 
និ�ង�និតតើ�ការតើ��តើ�ោ �ទី�តើ� ។ �នាា �់ព�ការតើ��តើ�ោ ��ឋម្បីក�ព�លី
ទាំ�ងព�រ ត្រូ�ូវតែ�មានិការតើ��តើ�ោ �ទី�តើ�មួ្បីយ តើ�ើតើទាំ���ជាមានិតើ�កខជូនិ
តែ�មាោ ក់តែ�លីទីទួីលី�និស�តើ�ងតើ�ោ �តើលីើសព� 50 ភា�រយក៏តើ�យ ឬ
មានិតែ�តើ�កខជូនិមាោ ក់តើ�កោ�ងការតើ��តើ�ោ ��ឋម្បីក៏តើ�យ ។

ត្រូ�ព�និធតើ��តើ�ោ ��ឋម្បីក�ព�លីទាំ�ងព�រមិ្បីនិអ្ននិ�វ�តចុះ�តើពា�ការយិាលី�យ
ត្រូ�ធានិអ្ន�ិការកិចុះុរ�ស់រ�ឋទីទួីលី�និា�ក�ងអ្ន�់រ �ស្មាធារណៈ ឬចុះ�តើពា�
តើ�កខជូនិតែ�លីឈរតើ�ះ �សត្រូមា�់��តែណង�ណកម្បីះការកណាត លីរ�ស់
តើ�និ�� ឬការយិាលី�យកោ�ងស្រុសុកតើនា�តើទី ។

ចុះ��ត្រូ�សិនិតើ�ើខ្ញុំំ��ត្រូ�ូវការ�ត�រសនិឹ�កតើ�ោ � ឬត្រូ�ូវការសនិឹ�កតើ�ោ ��នាា ន់ិវញិ
តើនា� ?

ត្រូ�សិនិតើ�ើអ្នោកមិ្បីនិ�និទីទួីលីសនិឹ�កតើ�ោ �តើ��តាំម្បីស���ត្រូ�រ�ស់អ្នោក ឬអ្នោក
�និ��់ ឬតើ�័ើឱ្យយខ្ញុំ�ចុះ��សនិឹ�កតើ�ោ �តើ��តាំម្បីស���ត្រូ�ររ�ស់អ្នោក តើហ្វ័ើយ
អ្នោកមិ្បីនិអាចុះតើ��តើ�ោ �តើ�យផ្លាា ល់ីតើ�ម្បីណឌ លីតើ��តើ�ោ ��និ តើនា�
អ្នោកអាចុះអាចុះ�ក់ពាកយជាលាយលីកខណ៍អ្នកសរស��សនិឹ�កតើ�ោ �តើ��តាំម្បី
ស���ត្រូ�យឺ�យាា វ�និ ។ ពាកយស��តើនិ�និ�ងត្រូ�ូវ�តល់ីជូ�និតើ�យផ្លាា ល់ី�ល់ី
ម្បីន្ត្រីនិត�តើរៀ�ចុះ�ការតើ��តើ�ោ �ត្រូ�ចា�តើ�និ��តើ�យអ្នោកផ្លាា ល់ី ឬអ្នោក��ណាង
រ�ស់អ្នោក ។ ពាកយស��សនិឹ�កតើ�ោ �តើ��តាំម្បីត្រូ�អ្ន�់ស���ត្រូ�យឺ�យាា វក៏អាចុះ
រក�និតើ� elections.cdn.sos.ca.gov/vote-by-mail/pdf/late-
vote-by-mail-application.pdf ។

តើ�ើខ្ញុំំ��អាចុះ�ញ្ចូា� និត្រូ�លី�់សនិឹ�កតើ�ោ �តើ��តាំម្បីស���ត្រូ�រ�ស់ខ្ញុំំ��តើ�យ
រតើ�ៀ�ណា ?

អ្នោកអាចុះ�ញ្ចូា� និត្រូ�លី�់សនិឹ�កតើ�ោ �តើ��តាំម្បីត្រូ�អ្ន�់ស���ត្រូ�រ�ស់អ្នោក
តាំម្បីរយៈ៖

•  តើ�ំើវាតើ�កាន់ិការយិាលី�យតើ��តើ�ោ �នៃនិតើ�និ��រ�ស់អ្នោក (ត្រូ�ូវតែ�
មានិតែ�ម្បីនៃត្រូ�សណ� យ៍ព�តើលីើ ឬម្បី�និនៃ�ៃតើ��តើ�ោ � និិងត្រូ�ូវ�និទីទួីលី
តើ�យម្បីន្ត្រីនិត�តើរៀ�ចុះ�ការតើ��តើ�ោ �នៃនិតើ�និ��រ�ស់អ្នោកមិ្បីនិឱ្យយតើលីើសព� 7 
នៃ�ៃ�នាា �់ព�នៃ�ៃតើ��តើ�ោ �);

•  ទីមឹាក់សនិឹ�កតើ�ោ �រ�ស់អ្នោកតើ�កោ�ងត្រូ�អ្ន�់ទីមឹាក់សនិឹ�កតើ�ោ �
ណាមួ្បីយរ�ស់តើ�និ��អ្នោក ឬទី�តាំ�ងទីមឹាក់សនិឹ�កតើ�ោ �, ត្រូ�អ្ន�់ទីមឹាក់
សនិឹ�កតើ�ោ � ឬទី�តាំ�ងតើ��តើ�ោ �កតែនិឹងណាមួ្បីយតើ�កោ�ងរ�ឋ ឬ

•  តើសោើស��និរណាមាោ ក់តែ�លីអ្នោកតើជូឿទី�កចិុះ�តឱ្យយ�ញ្ចូា� និត្រូ�លី�់ម្បីកវញិនិ�វ
សនិឹ�កតើ�ោ �រ�ស់អ្នោកសត្រូមា�់អ្នោក �រា�ណាពួកតើ�មិ្បីនិទីទួីលី�និ
កនៃត្រូម្បីតើ�តាំម្បីសនិឹ�កតើ�ោ �និ�មួ្បីយ ។

តើ�ើខ្ញុំំ��អាចុះតើ��តើ�ោ �ម្បី�និតើ�យរតើ�ៀ�ណា ?

តើ�និ��រ�ស់អ្នោកអាចុះនិ�ង�តល់ីទី�តាំ�ងតើ��តើ�ោ �ជាម្បី�និ តើ�ម្បី�និនៃ�ៃ
តើ��តើ�ោ � ។ សត្រូមា�់�ញ្ចូា �តើនិ� ស�ម្បីចុះ�លីតើ�កាន់ិ vote.ca.gov ។ 
សត្រូមា�់ការតើ��តើ�ោ �ទី�តើ�តើ�នៃ�ៃទី� 8 តែខ្ញុំវចិុះេិកា �ោ � 2022 សនិឹ�កតើ�ោ �
និ�ងត្រូ�ូវ�និតើ�ំើតាំម្បីត្រូ�អ្ន�់ស���ត្រូ�តើ�អ្នោកតើ��តើ�ោ �នៃនិរ�ឋកាលី�ហ្វ័័�រញ៉ាា
តែ�លីសកម្បីះទាំ�ងអ្នស់រហ្វ័���ល់ីត្រូ��ម្បីនៃ�ៃទី� 10 តែខ្ញុំ��លា �ោ � 2022 ។ តើ�ើម្បីី�
ធានាថា សនិឹ�កតើ�ោ �តើ��តាំម្បីស���ត្រូ�រ�ស់អ្នោកត្រូ�ូវ�និរា�់�ញុ្ចូ� លី វា
ត្រូ�ូវតែ�មានិត្រូតាំនៃត្រូ�សណ� យ៍តើ�នៃ�ៃតើ��តើ�ោ � ឬម្បី�និនៃ�ៃតើ��តើ�ោ � តើហ្វ័ើយ
�និទីទួីលីតើ�យការយិាលី�យតើ��តើ�ោ �ត្រូ�ចា�តើ�និ��រ�ស់អ្នោកមិ្បីនិឱ្យយ
តើលីើសព� 7 នៃ�ៃ�នាា �់ព�នៃ�ៃតើ��តើ�ោ �តើនា�តើទី ។

តើ�ើម្បីី�តែស័ងរកកតែនឹិងតើ��តើ�ោ �រ�ស់អ្នោកតើ�ំើស្មារជាពាកយ 'VOTE' 

តើ� 'GOVOTE' (468-683)

REGISTERTOVOTE.CA.GOV
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