
្កដសពត៌មនេនះគឺសំរប់្ គប់េខ ានធីទំងអស ់េល ីកែលងែតេខ ានធីែមឌីរ ណផ េនវ ៉ដ ែស ៊នែមធីអ ូនិង ែស ៊ែ ្គែមនត។ូ   

 

សិ ិទ្ិេ បះេឆ្ ាតរបស់អ្ក 

 

េត ីខ្&ំអចេ បះេឆ្ ាតេនក្(ងករ េ បះេឆ្ ាតេល ីកេនះបនេទ? 
 
េត ីខ្&ំចប់េផ្ ីមរេបៀបណ? 
េដ ីម%&ីេ បះេឆ្ ាតបន ដំបូងអ្ក្ត+វ "ចុះេឈ្ ា ះ" េ បះេឆ្ ាត! 

អ្កអចចុះេឈ្ ា ះបន្បសិនេប ីអ្ក: 

• មនស$%&តិអេមរ-កំង 

• ជអ្កមនទីលំេន្សបច12ប់េនរដ្កលីហ្័រន 

• នឹងមនអយុ18ឆ"#ំ ឬ េ្ច ីនជងេនះេនៃថ្េ បះេឆ្ ាត  
• បច្$ប%&ន្មិនជប់គុក ឬ មិន្ត&វបនេដ ា ះែលងជ 
បេណ$ ា ះអសន្ពីករផ្ន23េទ ាសពីបទឧ្កិដ្ េហ ីយ 

• មិន្ត&វបនតុលករយល់ថ "មិនមនសមត្ភពែផ្ក 
ស"#រតី" 

េត ីខ្&ំចុះេឈ្ ា ះេ បះេឆ្ ាតរេបៀបណ? 

ៃថ្ផុតកំណត់គឺ 15 ៃថ្មុនៃថ្េ បះេឆ្ ាតៈ ៃថ្ទី22 ែខតុល ឆ"#ំ 
2018។ អ្កអចចុះេឈ្ ា ះ ៈ 
• េនេល ីអិ ុនធឺែនត www.registertovote.ca.gov: 

• េនករ%យល័យេធ្ ីអត្ស123ណប័ណ ករ#យល័យ 
ៃ្បសណីយ៌ បណ#$ល័យ ឬ េនករ#យល័យ េ បះេឆ្ ាត 
របស់េខ ានធីអ្ក ឬ 

• េដ ាយទូរស័ព្មកេលខ 800-345-VOTE (8683) េដ ីម%&ី 
េស្ ីរសុំទំរង់ចុះេឈ្ ា ះេ បះេឆ្ ាត។ 

េត ីវយ ៉ងេម ៉ចេទវ,ញេប ីខ្1ំមិនដឹងថបនចុះេឈ្ ា ះេ បះេឆ្ ាតឬ
េន? 

អ្កអចពិនិត*+េម ីលតមអិ ុនធឺែនតបនេដ ីម%&ីេអ ាយដឺងថអ្ក 
បនចុះេឈ្ ា ះឬេន េន https://voterstatus.sos.ca.gov។ 
េប ីអ្កមិន្បកដ អ្កអចចុះេឈ្ ា ះបនម្ងេទៀត។ អ្កគួរែត 
ចុះេឈ្ ា ះម្ងេទៀតែដរ េប ីអ្កប្(រេឈ្ ា ះឬ អស័យដ"#នរបស់អ្ក។ 
  

កល ី ហ ្ ័ រ ន  2 0 1 8  

ករ េ បះេឆ្ ាតទូេទៈ 
ៃថ ្អង & ' រ  ទ ី6  ែខវ $ច ិ ្ក  ឆ" # ំ2 0 1 8  

ៃថ្ផុតកំណត់ចុះេឈ្ ា ះេ បះេឆ្ ាតៈ  

ៃថ ្ច ័ន ្  ទ ី2 2  ែខត ុល  ឆ" # ំ2 0 1 8  
េត ីវយ ៉ងេម ៉ចេទវ,ញេប ីខ្1ំមិនបនេធ្ ីទន់ៃថ្ផុតកំណត់? 
េប ីអ្កមិនបនេធ្ ីទន់ៃថ្ផុតកំណត់គឺៃថ្ទី22 ែខតុល ឆ"#ំ 2018 
េទ អ្កេនែតអចចុះេឈ្ ា ះេ បះេឆ្ ាតតមរយៈ "ករចុះេឈ្ ា ះ 
េ បះេឆ្ ាតេដ ាយមនលក្ខណ1" (CVR) ែដលអនុ'()តេអ ាយអ្ក 
ចុះេឈ្ ា ះេហ ីយនិង េ បះេឆ្ ាត (ក្#ងេពលែតមួយ) គឺេ្ក ាយ 
ៃថ្កំណត់ចុះេឈ្ ា ះេ បះេឆ្ ាត។ ែតេទ ា ះជយ ៉ងេនះក៏េដ ាយ 

CVR គឺមនែតក្)ងទីតំងេខ ានធីមួយចំនួនប៉ុេណ ា ្ ះ  រួមទំង 
ករ#យល័យ េ បះេឆ្ ាតេនក្#ងេខ ានធីរបស់អ្ក។ 

សូមពិនិត()េម ីលេអ ាយដឹងថេត ី CVR មនផ្ល់ជូនេនកែន្ង 
ណខ្ះេដ ាយទក់ទងេទករ*យល័យ េ បះេឆ្ ាតក្)ងេខ ានធី 
របស់អ្កៈ www.sos.ca.gov/countv-elections-offices. 

េត ីខ្&ំ្ត)វែតេ្ជ ីសេរ ីសគណបក34នេយ ាបយមួយែមនឬេទ? 

មិនែមនេទ េប ីអ្កចង់ឯករជ%& អ្កអចចុះេឈ្ ា ះេដ ាយ 
េ្ជ ីសេរ ីស "គ"#នទំេន ារចិត្េល ីគណបក#4ណ" ឬទុកែផ្កេន ា ះ 
ចំហេច ាល។ សូម្បយ័ត្! ករចុះេឈ្ ា ះជមួយគណបក#$ 
អេមរ$កំងឯករជ%&គឺមិនដូចជករចុះេឈ្ ា ះឯករជ%&េទ។ 

េត ីខ្&ំេ បះេឆ្ ាតរេបៀបណេនៃថ្េ បះេឆ្ ាត? 
ៃថ្េ បះេឆ្ ាតគឺៃថ្អង/0រ ទី6 ែខវ$ច្ិក ឆ"#ំ2018។  កែន្ង 
េ បះេឆ្ ាតនឹងេប ីកពីេម ា ៉ង7្ពឹកដល់េម ា ៉ង 8យប់។  
េដ ីរេទកែន្ង េ បះេឆ្ ាតរបស់អ្ក រកតុធំ េហ ីយ្បប់េឈ្ ា ះ 
និងអស័យដ"#នរបស់អ្កេទបុគ្លិក (្ត#វបនស()ល់ផងែដរថ 

"បុគ្លិក េ បះេឆ្ ាត")។  សួរបុគ្លិក េ បះេឆ្ ាតទំងេន ា ះថ 
េត ីមនសន្ឹកេឆ្ ាតជភសែដលអ្កចូលចិត្ែដរេទ។ 

េត ីខ្&ំេ បះេឆ្ ាតេនកែន្ងណ? 
ករែណនំពត៌មនសំរប់អ្ក េ បះេឆ្ ាតេនេខ ានធីរបស់អ្ក 

(្ត#វបនស()ល់ផងែដរថ "សន្ឹកេឆ្ ាតប ៉ន់គំរូ") ែដលអ្កទទួល 
បនពីករ'យល័យ េ បះេឆ្ ាតេនេខ ានធីរបស់អ្កេនមុនេពល 
េ បះេឆ្ ាតនឹងមនរយក្$ងតរងនូវកែន្ង េ បះេឆ្ ាតែដលបន 
កំណត់រួច។ អ្កក៏អចរកេឃ ីញកែន្ង េ បះេឆ្ ាតរបស់អ្កេន 
ទីេនះផងែដរៈ www.sos.ca.gov/elections/polling-place. 

សំរប់ករសូមជំនួយពីម0ន្ី េ បះេឆ្ ាតជន់ខ្ស់របស់កលីហ្័រនសូមទូរស័ព្មកៈ 800-345-VOTE (8683)។ 

ដ ឹ ង អ ំ ព ី  

អសុ ីអេមរ(កំង 

ែកលំអយុត្ិធម៌ 
កលីហ្័រន 



 

្កដសពត៌មនេនះគឺសំរប់្ គប់េខ ានធីទំងអស ់េល ីកែលងែតេខ ានធីែមឌីរ ណផ េនវ ៉ដ ែស ៊នែមធីអ ូនិង ែស ៊ែ ្គែមនតូ។   

េត ីខ្&ំ្ត)វបង-.ញអត្ស34.ណប័ណ្របស់ខ្&ំេទេនេពល េ បះេឆ្ ាត?  
អ្ក្គន់ែត្ត*វបង./ញអត្ស34/ណរបស់អ្កមុនេពល 
េ បះេឆ្ ាតេនកលីហ្័រនែតប៉ុេណ្ ា ះ េប ីអ្កមិនបនបង#$ញ 
អត្ស%&'ណេនេពលចុះេឈ្ ា ះ េ បះេឆ្ ាត។ ឯកសរជេ្ច ីន 
នឹង្គប់្គន់េហ ីយ។ សូមទូរស័ព្េទករ,យល័យ េ បះេឆ្ ាត 
អ្កមុនេពល េ បះេឆ្ ាតេប ីសិនអ្កមនសំនួរ។ 

េត ីខ្&ំអចនំនរណម/0ក់េទជួយខ្&ំេ បះេឆ្ ាតបនេទ? 
បន។ ច"#ប់របស់កលីហ្័រនអនុ23"តិេអ ាយអ្កនំមនុស"= 
ដល់េទពីរនក់េទជួយអ្កេនកែន្ង េ បះេឆ្ ាត ដរបណ 
អ្កទំងេន ា ះមិនតំណងេអ ាយកែន្ងេធ្ ីកររបស់អ្ក ឬ 
សហជីពរបស់អ្ក។ សូមនំសមជិក្គ,សរ ឬ មិត្របស់អ្ក មក។ 

េត ីវយ ៉ងេម ៉ចេទវ,ញេប ីខ្1ំមនប567េនកែន្ង េ បះេឆ្ ាត របស់ខ្'ំ? 

កុំេ បះបង់ករ េ បះេឆ្ ាតេច ាល! េប ីបុគ្លិក េ បះេឆ្ ាត 
និយយថវមនប)*+ សូមសួររកសន្ឹកេឆ្ ាតបេណ1 ា ះអសន្ 
ែដលវជសន្ឹកេឆ្ ាតដូចសន្ឹកេឆ្ ាតធម្តែត្ត7វបនរប់ 
េ្ក ាយេពលម"ន្ី េ បះេឆ្ ាតបនប*+,ក់ពីសិទិ្ េ បះេឆ្ ាត របស់អ្ក 

ឬ ទូរស័ព្មកេលខករពរអ្ក េ បះេឆ្ ាតេនៃថ្ 
េ បះេឆ្ ាតណមួយក្-ងចំេណ ាមេលខខងេ្ក ាមៈ 
• 866-OUR-VOTE (866-687-8683) សំរប់ជំនួយ 
ែផ្កភសអង់េគ្ស។ 

• 888-API-VOTE (888-274-8683) សំរប់ជំនួយ 
ែផ្កភសអង់េគ្ស និង ភសអសី ុ។ 

• 888-Ve-Y-Vota (888-839-8682) NALEO 
េលខមិនគិតៃថ្របស់មូលនិធិអប់រ3ជភសេអស&'ញនិង អង់េគ្ស។ 

េត ីខ្&ំ េ បះេឆ្ ាតេដ ាយសំបុ្តតមរេបៀបណ? 

េនេពលចុះេឈ្ ា ះ េ បះេឆ្ ាត អ្កអចចុះេឈ្ ា ះ 
េ បះេឆ្ ាតតមសំបុ្ត។  េប ីអ្ក្ជុលចុះេឈ្ ា ះ េ បះេឆ្ ាតរួច េហ ីយ 
អ្កអចយកពក()ចុះេឈ្ ា ះ េ បះេឆ្ ាតតមរយៈសំបុ្តពី 
www.sos.ca.gov/elections/voter-registration/ vote-mail. 
េប ីអ្កចុះេឈ្ ា ះ េ បះេឆ្ ាតតមសំបុ្ត ករ#យល័យ 
េ បះេឆ្ ាតេខ ានធីនឹងេផ្ ីរសន្ឹកេឆ្ ាតជូនអ្ក្បែហលមួយែខមុន ៃថ្ 
េ បះេឆ្ ាត។ 

េត ីៃថ្ផុតកំណត់េផ្ ីរសន្ឹកេឆ្ ាតេទវ8ញគឺៃថ្ណែដរ? 
េប ីអ្កេផ្ ីរសន្ឹកេឆ្ ាតមកវ3ញតមរយៈៃ្បសណីយ៌ វ្ត$វែត 
េ បះ្ត្តឹមៃថ្ េ បះេឆ្ ាត។ អ្កក៏អចយកវមកទំលក់េនកែន្ង 
េ បះេឆ្ ាតណមួយេនេខ ានធីអ្កមុនេម ា ៉ង8យប់េនៃថ្ េ បះេឆ្ ាត។ 
សូមចងចំថ្ត+វចុះហត្េលខនិងសរេសរកលបរ9េច្ទេល ីសន្ឹក 
េឆ្ ាតែដល្ត*វេផ្ ីរតមៃ្បសណីយ៌េដ ីម89ីេអ ាយេគអចចត់ទុកវជ
ករបន។ 

េត ីខ្&ំនឹងអច េ បះេឆ្ ាតជភសេផ,-ងពីអង់េគ្ស បនេទ? 

ជំនួយែផ្កភសខុសគ01ពីេខ ានធីមួយេទេខ ានធីមួយ។ សូម 
ទូរស័ព្េទករ+យល័យ េ បះេឆ្ ាតេខ ានធីរបស់អ្ក េដ ីម%&ីេអ ាយ 
ដឹងថមនអ្ីជភសែដលអ្កចូលចិត្ក្6ងេខ ានធីរបស់អ្ក។ 
េនៃថ ្េ បះេឆ្ ាត េនកែន្ង េ បះេឆ្ ាតរបស់អ្ក សូមសួរថេត ី 
មនឯកសរែដលបកែ្បរួចឬេទ េហ ីយសួរថេត ីបុគ្លិកែដល 
េនទីេន ា ះនិយយភសែដលអ្កចូលចិត្ឬេទ។ ភសែដល 
អចផ្ល់ជូនេនេខ ានធីរបស់អ្ករួមមនៈ 

អរ ៉ប់ អម ៉េនៀន អស#$ីរ' 
(សុីរ%) 

ែខ្រ 

ចិន អី ុរ%ង់ ហ្ីលីពីន/ 

តកឡ$ក 
មុ ៉ង 

អី ុឡ%កណ( កូេរ ភុនចប៊' េអស$%ញ 

េវៀតណម ជប៉ុន(LA 

ែតប៉ុេណ្ ា ះ) 
ហុ ីនឌី (LA 

ែតប៉ុេណ្ ា ះ) 
ៃថ 

(LA ែតប៉ុេណ្ ា ះ) 

េខ ានធីពិេសសៗ 
េខ ានធីែមឌីរ ណផ េនវ ៉ដ ែស ៊ែ ្គែមនតូ និង ែស ៊នែមធីអូ 
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ខងេ្ក ាម។ 
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