សូមឈប់ ហើយពិនិត្យទ្វេដងថាតើនេះជាព័ត៌មានត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកឬទេ!

KHMER

ក្រដាស់ព័ត៌មាននេះគឺសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់កាលីហ្វូញ្ញ៉ា លើកលែងតែ Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa,
Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, និងតំបន់ Tuolumne counties.
ការបោះឆ្ ន ោតបឋមឆ្ ន ាំ ២ ០
២០របស់ ក ាលី ហ ្ វ ័ រ ញ៉ ា

ថ្ងៃអង្គារទី ១៨
ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០២០

ថ្ងៃផុតកំណត់នៃការចុះឈ្មោះអ្នកបោះ
ឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតបឋម៖

ថ្ងៃអង្គារទី ៣
ខែមីនាឆ្នាំ ២០២០

ការបោះឆ្នោតបឋម៖

ស្គាល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់អ្នក
តើខ្ញុំអាចបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតនេះបានទេ?
តើខ្ញុំចាប់ផ្តើមដោយរបៀបណា?
ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោត អ្នកត្រូវចុះឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោតជាមុនសិន!
អ្នកអាចចុះឈ្មោះប្រសិនបើអ្នកគឺជា
• ជាពលរដ្ឋអាមេរិក

ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ

សូមទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតតំបន់រប
ស់អ្នកដ
 ើម្បីចុះឈ្មោះ និងបោះឆ្នោត។ សូម
ស្វែងរកអាសយដ្ឋានការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់
អ្នកនៅទីនេះ៖ឋ www.sos.ca.gov/countyelections-offices.

ថ្ងៃទី ៣ ខែមីនា
(ថ្ងៃបោះឆ្នោត)

សូមទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតណាមួយក្នុ
ងតំបន់របស់អ
 ្នកដ
 ើម្បីចុះឈ្មោះ និងបោះឆ្នោត។
ប្រសិនបើអ្នកចង់បោះឆ្នោតលើកាប្រគួត
ប្រជែងក្នុងមូលដ្ឋានទាំងអស់សូមព្យាយាម
ទៅកាន់កន្លែងស្ទង់មតិដែលជិតផ្ទះរបស់អ
 ្នក។
តំបន់មួយចំនួនមានឧបករណ៍អ៊ីធឺណិតដែល
អនុញ្ញាតឱ
 ្យអ
 ្នកក
 ំណត់ក
 ន្លែងស្ទង់មតិជិតបំផុតរបស់
អ្នក។
 ជាជម្រើសអ្នកអា
 ចហៅទូរសព្ទ និងស
 ួរបាន។
សូមស្វង
ែ រកលខ
េ ទូរសព្ទការិយាល័យបោះឆ្នត
ោ របស់
អ្នកនៅទីនេះ៖ www.sos.ca.gov/countyelections-offices.

- ថ្ងៃទី២ ខែមីនា

• ជាអ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា
• មានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត។
• បច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិននៅក្នុងពន្ធនាគារ ឬនៅលើលក្ខខណ្ឌដោះលែងពីការផ្តន្ទា
ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋមួយ និង
• មិនត្រូវបានរកឃើញថា“ អសមត្ថភាពខាងបញ្ញ”ា តុលាការ

តើខ្ញុំចុះឈ្មោះដើម្បីបោះឆ្នោតដោយរបៀបណា?

ថ្ងៃផុតកំណត់គឺ១៥ថ្ងៃ មុនការបោះឆ្នោត៖ថ្ងៃអង្គារទី១៨ ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០២០
អ្នកអាចចុះឈ្មោះ៖:
• តាមអ៊ីធឺណិតនៅ www.registertovote.ca.gov;
• នៅ MDV ការិយាល័យប្រៃសណីយ៍ បណ្ណាល័យ
ឬការិយាល័យបោះឆ្នោតតំបន់របស់អ្នក ឬ
• ដោយការហៅទៅ(០៨៨)៣៤៥-VOTE(8683) ដើម្បីស្នើសុំទម្រង់
ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ដែលត្រូវតែនៅក្នុងសំបុត្រត្រឹមថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភៈ។
មិនត្រូវការត្រា!

ចុះបើខ្ញុំខកខានថ្ងៃផុតកំណត់ច
 ុះឈ្មោះរបស់អ
 ្នកបោ
 ះឆ្នោត?

មិនមានបញ្ហានោះទេ! អ្នកនៅ
 តែអាចប្រើ “ការចុះឈ្មោះរបស់
អ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃតែមួយ” បាននៅការិយាល័យបោះឆ្នោត
នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត។ អ្នកន
 ឹងទ
 ទួលបានទម្រង់ចុះឈ្មោះរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិង
សន្លឹកឆ្នោតដ
 ើម្បីបំពេញនៅនឹងកន្លែង។ បើទោះបីជាបែបនេះក្ដី ការចុះឈ្មោះ
មុនថ្ងៃផុតកំណត់នឹងធា
 នាថាអ្នកទ
 ទួលបានសម្ភារមានប្រយោជន៍អំពអ
ី ្វីដែល
នៅលស
ើ ន្លឹកឆ្នោតតាមរយៈសំបុត្រមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត។
 
ថ្ងៃទី ៣ ខែមីនា (ថ្ងៃបោះឆ្នោត)

ចុះបើខម
ំុ្ញ ន
ិ ដឹងថាតើខបា
ំុ្ញ នចុះឈ្មះោ បោះឆ្នត
ោ រួមហើយ
ឬក៏មន
ិ ទាន់នោះ?

សូមពិនិត្យតាមអ៊ីធឺណិតដើម្បីមើលថាតើអ្នកបានចុះឈ្មោះ
ឬក៏អត់តាមរយៈ voterstatus.sos.ca.gov. ។ ជាជម្រើស
អ្នកអាចតែងតែចុះឈ្មោះឡើងវិញបាន។ អ្នកគួរតែចុះឈ្មោះឡើងវិញដើម្បី
បោះឆ្នោត ប្រសិនបើអ្នកបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះរបស់អ្នក អាសយដ្ឋានរបស់អ្នក
ឬគណៈបក្សនយោបាយរបស់អ្នក។

តើខ្ញុំត្រូវតែជ្រើសរើសគណៈបក្សនយោបាយ?

ទេ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ឯករាជ អ្នកអាចចុះឈ្មោះជាមួយ “ជម្រើសគ្មានបក្ស”
ឬក៏ទុកផ្នែកនោះឱ្យនៅទំនេរ។ សូមប្រយ័ត្ន! ការចុះឈ្មោះជាមួយគណៈបក្សឯ
ករាជអាមេរិកគឺមិនដូចគ្នានឹងការចុះឈ្មោះជាការឯករាជទេ។
ប្រសិនបើអ្នកថ្មីៗនេះបានចុះឈ្មោះ ឬចុះឈ្មោះឡើងវិញដើម្បីបោះឆ្នោតនៅ
DMV ជម្រើសគណៈបក្សរបស់អ្នកអាចត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរដោយអចេតនា។
សូមប្រើ voterstatus.sos.ca.gov ដើម្បីពិនិត្យទ្វេរដងនូវជម្រើសនេះ និងចុះ
ឈ្មោះឡើងវិញបើវាមិនត្រឹមត្រូវ។.
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សូមឈប់ ហើយពិនិត្យទ្វេដងថាតើនេះជាព័ត៌មានត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកឬទេ!
ក្រដាស់ព័ត៌មាននេះគឺសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់កាលីហ្វូញ្ញ៉ា លើកលែងតែ Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa,
Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, និងតំបន់ Tuolumne counties.

ខ្ញុំជាអ្នកបោះឆ្នោត “គ្មានគណៈបក្សអាទិភាព”។ តើខ្ញុំអាចបោះឆ្នោតឱ្យ េក្ខភាពប្រធានាធិបតីដោយរបៀបណា?
សន្លក
ឹ ឆ្នត
ោ មិនបំពញ
េ ករណីយកិចស
្ច មប
្រា ់
អ្នកបោះឆ្នត
ោ គ្មន
ា គណៈបក្សអាទិភាព (NPP) មិនមានបក
េ ភា
្ខ ពបធា
្រ នាធិបតី
នៅលើសន្លក
ឹ ឆ្នត
ោ ទេ។ អ្នកបោះឆ្នត
ោ NPP ចាំបាច់មា
 នជំហានបន្ថម
ែ ដ
 ម
ើ ប្ បោ
ី ះ
ឆ្នត
ោ នៅក្នង
ុ ការបោះឆ្នត
ោ បឋមរបស់ជ
 ស
ើ្រ រើសប្រធានាធិបតី។
ដើមប្ បោ
ី ះឆ្នត
ោ នៅក្នង
ុ ការបោះឆ្នត
ោ បឋមនៃគណៈបក្សឯករាជអាមេរក
ិ
ប្រជាធិបតេយយ្ និងសេរ៖ី
• ប្រសិនបើបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រ អ្នកគូរតែទទួលបាន
បណ្ណប្រៃសណីយ៍មួយ ដែលសួរថាតើអ្នកចង់ស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតមួយ
សម្រាប់គណៈបក្សមួយក្នុងចំណោមគណៈបក្សជាច្រើន ដែលអ
 នុញ្ញាត
ឱ្យអ
 ្នកបោះឆ្នោត NPP ចូលរួមក
 ្នុងការបោះឆ្នោតបឋម។ អ្នកអាច
ហៅទូរសព្ទ ផ្ញើរអ៊ីមែល ឬទូរសារទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតតំបន់របស់
អ្នកជាមួយនឹងសំណើរនេះ ឬគ្រាន់តយកសន្ល
ែ
ឹកឆ្នោតបោះឆ្នោត
តាមសំបុត្ររបស់អ្នកទៅ
 ការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់អ្នក ហើយ
ផ្លាស់ប្ដូរយកសន្លឹកឆ្នោតដែលមានបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីនៅលើសន្លឹក
ឆ្នោតនោះ។.

• ប្រសិនបើអ្នកបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោត សូមសុំសន្លឹកឆ្នោត
ពីអ្នកធ្វើការនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលមានបេក្ខភាពប្រធានាធិបតី
នៅពេលដែលអ្នកចុះឈ្មោះចូល។
ដើម្បីបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមគណៈបក្សពណ៌បៃតង
សន្ដិភាពនិងសេរីភាព និងគណៈបក្សសាធារណៈរដ្ឋ៖
• អ្នកត
 ្រូវតែចុះឈ្មោះឡើងវិញដ
 ើម្បីបោះឆ្នោត និងជ្រើសរើស
គណៈបក្សអាទិភាពមួយស
 ម្រាប់គណៈបក្សបីទាំងនោះ ដើម្បី
ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោតដោ
 យមានបេក្ខភាពប្រធានាធិបតីនៅលើស
ន្លឹកឆ្នោត។ ប្រសិនបើថ
 ្ងៃផុតកំណត់ចុះឈ្មោះបានកន្លងផុត អ្នកអា
 ច
ប្រើការចុះឈ្មោះរបស់អ
 ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃតែមួយដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោត។
អ្នកអាចចុះឈ្មោះឡើងវិញបានជានិច្ចបន្ទាប់ពកា
ី របោះឆ្នោតដើម្បប
ី ្ដូរមក
ការគ្មានគណៈបក្សអាទិភាពវិញ។

តើខ្ញុំបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដោយរបៀបណា?

តើខ្ញុំបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រដោយរបៀបណា?

ថ្ងបោ
ៃ ះឆ្នត
ោ គឺនៅថ្ងអ
ៃ ង្គរា ទី៣ ខែមនា
ី ២០២០។ ការបោះឆ្នត
ោ នឹង
បើកចាប់ពម
ី ង
ោ៉ ៧ ព្រក
ឹ ដល់មង
ោ៉ ៨រសៀល។

អ្នកអាចចះុ ឈ្មះោ ដើមប្ បោ
ី ះឆ្នត
ោ តាមសំបត
ុ នៅ
្រ ពេលចុះឈ្មះោ ដើមប្ បោ
ី ះឆ្
នោត។ ការិយាល័យបោះឆ្នត
ោ តំបន់នង
ឹ ផ
 រើ្ញ ឱ
 យ្ អ
ក
្ន នូវស
 ន្លក
ឹ ឆ្នត
ោ មួយក្នង
ុ សំបត
ុ ្រ
មុនថ្ងបោ
ៃ ះឆ្នត
ោ ។ អ្នកអាចបោះឆ្នត
ោ នៅ
 លើសន្លក
ឹ ឆ្នត
ោ នោះ ដាក់ចល
ូ ក្នង
ុ 
សំបត
ុ ដែ
្រ លមានមកជាមួយ ហើយដាក់វាចល
ូ កង
ុ្ន សំបត
ុ ។
្រ មិនតវូ្រ ការតម
ែ ទេ!

សូមដើរចូលកង
ុ្ន កា
 រិយាល័យបោះឆ្នត
ោ របស់អក
្ន ស្វង
ែ រកតច
ុ ម្បង ហើយឱ
 យ្ 
ឈ្មះោ និងអា
 សយដ្ឋន
ា របស់អក
្ន ទៅ
 អក
្ន ធ្វកា
ើ រនៅការិយាល័យបោះឆ្នត
ោ 
។ ប្រសន
ិ បើអ
ក
្ន ច
 ង់បោះឆ្នត
ោ ជា
 ភាសាផ្សង
េ កព
្រៅ អ
ី ង់គស
េ្ល សូមស
 រួ ថាតើ
ពួកគេមានសម្ភរា ជាភាសានោះឬទេ ហើយថាតើមានអ្នកធ្វកា
ើ រនៅការិយាល័យ
បោះឆ្នត
ោ ណាម្នក
ា ន
់ យា
ិ យភាសានោះឬទេ។

តើខ្ញុំទៅបោះឆ្នោតនៅកន្លែងណា?

ការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលមានការចាត់តាំងរបស់អ្នកអាចរកបាននៅ
លើសម្ភារដែលអ្នកបានទទួលព
 ីការិយាល័យតំបន់របស់អ
 ្នកមុខថ្ងៃបោះឆ្នោត។
អ្នកក៏អាចស្វែងរកវានៅទីនេះ៖ sos.ca.gov/elections/polling-place.

តើខ្ញុំត្រូវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំនៅពេលបោះឆ្នោត
ទេ?

ក្នុងស្ទើរតែជិតគ្រប់ឧទាហរណ៍ទាំងអស់ ទេ។ អ្នកគ្រាន់តែចាំបា
ច់ត្រូវបង្ហាញឯកសារ ប្រសិនបើ អ្នកនឹងបោះឆ្នោតលើកតំបូង
ហើយអ្នកមិនបានបញ្ចូលលេខបណ្ណបើកបរ លេខអត្តសញ្ញាបណ្ណរដ្ឋ
ឬលេខសន្ដិសុខសង្គម នៅពេលដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។
ប្រសិនបើមានករណីនេះ ឯកសារជាច្រើននឹងមានប្រសិទ្ធភាព។ សូមទូរសព្ទ
ទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់អ្នកជាមុន ប្រសិនបើអ្នកព្រួយបារម្មណ៍។

ប្រសិនបើអ្នកបានចុះឈ្មោះរួចហើយ អ្នកអាចទាញយក
ពាក្យសុំការបោះឆ្នោតតាមសំបុត្រនៅ sos.ca.gov/elections/voterregistration/vote-mail.

ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតផ្សេងគ្នានៅក្នុងតំបន់របស់ច្បាប់ស្ដី
ពីជម្រើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោត (VCA)
តំបន់ចំនួនដប់បក
្រាំ ំពុងអ
 នុវត្តប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតតាមច្បាប់ស
 ្ដីពីជម្រើសរបស់
អ្នកបោះឆ្នោត៖ Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los
Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento,
San Mateo, Santa Clara, និង Tuolumne ។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមស
 ្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះ អ្នកអាច
ស្វែងរកកំណែសមស្របនៃសំណៅឯកសារនេះនៅ advancingjustice-alc.
org/know-your-voting-rights ។

តើខ្ញុំអាចនាំនរណាម្នាក់ឱ្យជួយខ្ញុំបោះឆ្នោតបានទេ?

បាន។ ច្បាប់កាលីហ្វូញ្ញ៉ាអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកនាំមនុស្សរហូតដល់ពីរ
នាក់ទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់អ្នកដើម្បីជួយអ្នកបោះឆ្
នោត ដរាប់ណាពួកគេមិនតំណាងឱ្យនិយោជក ឬសហជីពរបស់អ្នក។
សួមនាំសមាជិតគ្រួសារ ឬមិត្តភក្តិ។.
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សូមឈប់ ហើយពិនិត្យទ្វេដងថាតើនេះជាព័ត៌មានត្រឹមត្រូវសម្រាប់អ្នកឬទេ!
ក្រដាស់ព័ត៌មាននេះគឺសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់កាលីហ្វូញ្ញ៉ា លើកលែងតែ Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa,
Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, និងតំបន់ Tuolumne counties.

តើខ្ញុំអាចបោះឆ្នោតជាភាសា
ក្រៅពីភាសាអង់គ្លេសបានទេ?
ជំនួយផ្នែកភាសាខុសគ្នាទៅតាមតំបន់។ ប្រសិនបើអ្នកបោ
 ះឆ្នោតតាមសំបុត្រ
សូមទូរសព្ទទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់

អ្នកដើម្បស
ី ្វែងរកអ្វីដែល
មាននៅក្នុងភាសាអាទិភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងត
 ំបន់របស់អ
 ្នក។
 ប្រសិនបើ
អ្នកបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោត សូមស្នើសុំថាតើសម្ភារ
ដែលបកប្រែរួចមានដែរឬទេ ហើយថាតើបុគ្គលិកដ
 ែលមានវត្តមាននិយាយ
ភាសាអាទិភាពរបស់អ្នកឬអត់។ អ្នកក៏អាចស្វែងរកសញ្ញានៅក្នុងភាសារបស់
អ្នកបាន។
ភាសាដែលអាចត្រវូ បានផ្ដលជ
់ ន
ូ នៅក្នង
ុ តំបន់របស់អក
្ន រួមមាន៖ Armenian,
Assyrian/Syriac, កម្ពជា
ុ /ខ្មរែ , ចិន, Farsi, ហ្វល
ី ព
ី ន
ី /Tagalog, Hmong,
Ilocano, កូរ,េ៉ Punjabi, អេស្ប៉ញ
ា , វៀតណាម, ជប៉ន
ុ (LA only), Hindi (LA
only), និងថៃ Thai (LA only).
អ្នកអាចស្វែងរកសំណៅឯកសារស្ដីពកា
ី រទទួលបានភាសា
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលពន្យល់ថា
 តើភាសាអ្វីខ្លះមាននៅក្នុងតំបន់របស់អ
 ្នក
នៅ៖ www.advancingjustice-alc.org/know-your-voting-rights/.

ចុះបើខ្ញុំមានបញ្ហានៅពេលកំពុងបោះ
ឆ្នោត?
សូមកុំបោះបង់! សូមស្នើសប
ុំ ្រើប្រាស់ការចុះឈ្មោះរបស់
អ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃតែមួយ ដើម្បច
ី ុះឈ្មោះឡើងវិញ រួចហើយបោះឆ្នោត
។ ប្រសិនបើអ្នកម
 ិនអាចធ្វើបែបនេះបានដោយសារហេតុផលមួយចំនួន
សូមស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតបណ្ដោះអាសន្ន ដែលជាសន្លឹកឆ្នោតមួយ
ដែលនឹងត្រូវបានរាប់ក
 ្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោត ប្រសិនបើមន្ត្រីបោះឆ្នោត
បញ្ជាកកា
់ រមានសិទ្ធរបស់អ្នក។

ឬទូរសព្ទទៅ
 លេខបន្ទាប់មួយក្នុងចំណោមលេខទាំងនោះរបស់កិច្ចការ
ពារអ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត៖
• 866-OUR-VOTE (866-687-8683) សម្រាប់ជំនួយជាភាសាអង់គ្លេស
• 888-API-VOTE (888-274-8683) សម្រាប់ជំនួយជាភាសាអង់គ្លេស
ចិន ចិនកាតាំង វៀតណាម កូរ៉េ បេងកាលី អ៊ូឌូ ហិណ្ឌូនិងតាហ្គាឡុក
• 888-Ve-Y-Vota (888-839-8682) លេខបន្ទាប់ជាភាសាអង់គ្លេសអេស្ប៉ាញដោយមិនគិតថ្លៃរបស់មូលនិធិអប់រំNALEO
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