
តើខ្ញុំអាចបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតនោះបានទោ? 
តើខ្ញុំចាប់ផ្តើមដោយរបៀបណា?

ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្ន្ត អ្នកត្ូវចុះឈ្ម្ះដើម្បីបោះឆ្ន្តជាមុនសិន! 

អ្នកអាចចុះឈ្ម្ះប្សិនបើអ្នកគឺជា

• ជាពលរដ្ឋអាម្រិក

• ជាអ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉្

• មានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្ន្ំឡើងទៅនៅថ្ង្បោះឆ្ន្ត។

• បច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិននៅក្នុងពន្ធនាគារ ឬនៅលើលក្ខខណ្ឌដោះល្ងពីការផ្តនា្ទ្
ទោសពីបទឧក្ិដ្ឋមួយ និង

• មិនត្ូវបានរកឃើញថា“ អសមត្ថភាពខាងបញ្ញ”្ តុលាការ

តើខ្ញុំចុះឈ្ម្ះដើម្បីបោះឆ្ន្តដោយរបៀបណា?
ថ្ង្ផុតកំណត់គឺ១៥ថ្ង្ មុនការបោះឆ្ន្ត៖ថ្ង្អង្គ្រទី១៨ ខ្កុម្ភះឆ្ន្ំ២០២០ 
អ្នកអាចចុះឈ្ម្ះ៖:

• តាមអ៊ីធឺណិតនៅ  www.registertovote.ca.gov;

• នៅ MDV ការិយាល័យប្្សណីយ៍ បណា្ណ្ល័យ 
ឬការិយាល័យបោះឆ្ន្តតំបន់របស់អ្នក ឬ

• ដោយការហៅទៅ(០៨៨)៣៤៥-VOTE(8683) ដើម្បីស្នើសុំទម្ង់
ចុះឈ្ម្ះបោះឆ្ន្ត ដ្លត្ូវត្នៅក្នុងសំបុត្ត្ឹមថ្ង្ទី១៨ ខ្កុម្ភៈ។ 
មិនត្ូវការត្្!

ចុះបើខ្ញុំខកខានថ្ង្ផុតកំណត់ ចុះឈ្ម្ះរបស់ អ្នក បោះឆ្ន្ត?
មិនមានបញ្ហ្នោះទ្! អ្នក នៅត្ អាច ប្ើ “ការចុះឈ្ម្ះរបស់ 
អ្នកបោះឆ្ន្តនៅថ្ង្ត្មួយ” បាន នៅ ការិយាល័យបោះឆ្ន្ត 
នៅថ្ង្បោះឆ្ន្ត។ អ្នក នឹង ទទួលបាន ទម្ង់ចុះឈ្ម្ះរបស់អ្នកបោះឆ្ន្ត  និង 
សន្លឹកឆ្ន្ត ដើម្បីបំព្ញនៅនឹងកន្ល្ង។ បើទោះបីជាប្បន្ះក្ដី ការចុះឈ្ម្ះ 
មុនថ្ង្ផុតកំណត់នឹង ធានាថា អ្នក ទទួលបាន សមា្ភ្រ មានប្យោជន៍ អំពី អ្វី ដ្ល 
នៅ លើ សន្លឹកឆ្ន្ត  តាមរយៈសំបុត្ មុនថ្ង្បោះឆ្ន្ត ។ 

ថ្ង្ទី ៣ ខ្មីនា (ថ្ង្បោះឆ្ន្ត) 

 

ថ្ង្អង្គ្រទី ១៨ 
ខ្កុម្ភៈឆ្ន្ំ ២០២០

ថ្ង្ផុតកំណត់ន្ការចុះឈ្ម្ះអ្នកបោះ
ឆ្ន្តសម្្ប់ការបោះឆ្ន្តបឋម៖

ថ្ង្អង្គ្រទី ៣ 
ខ្មីនាឆ្ន្ំ ២០២០

ការបោះឆ្ន្តបឋម៖

ក្ដាស់ព័ត៌មានន្ះគឺសម្្ប់ អ្នកបោះឆ្ន្តនៅក្នុងតំបន់កាលីហ្វូញ្ញ៉ា លើកល្ងត្  Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, 
Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, និងតំបន ់Tuolumne counties.

សូមឈប់ ហើយពិនិតោយទ្វោដងថាតើនោះជាព័ត៌មានតោឹមតោូវសមោោប់អ្នកឬទោ!

ថ្ង្ទី១៩ ខ្កុម្ភៈ 
- ថ្ង្ទី២ ខ្មីនា

សូមទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្ន្តតំបន់រប
ស់ អ្នក ដើម្បីចុះឈ្ម្ះ និងបោះឆ្ន្ត។ សូម 
ស្វ្ងរក អាសយដា្ឋ្នការិយាល័យបោះឆ្ន្តរបស់ 
អ្នកនៅទីន្ះ៖ឋ www.sos.ca.gov/county-

elections-offices.

ថ្ង្ទី ៣ ខ្មីនា 
(ថ្ង្បោះឆ្ន្ត)

សូមទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្ន្តណាមួយក្នុ
ងតំបន់របស់ អ្នក ដើម្បី ចុះឈ្ម្ះ និងបោះឆ្ន្ត។ 
ប្សិនបើ អ្នកចង់បោះឆ្ន្តលើកាប្គួត 
ប្ជ្ង ក្នុងមូលដា្ឋ្នទាំងអស់  សូមព្យាយាម 
ទៅកាន់ កន្ល្ងស្ទង់មតិដ្លជិតផ្ទះរបស់ អ្នក។ 
តំបន់មួយចំនួនមានឧបករណ៍អ៊ីធឺណិត  ដ្ល 
អនុញ្ញ្ត ឱ្យ អ្នក កំណត់ កន្ល្ងស្ទង់មតិជិតបំផុតរបស់ 
អ្នក ។ ជាជម្ើស  អ្នក អាច ហៅទូរសព្ទ និង សួរបាន។ 
សមូស្វង្រក លខ្ទូរសព្ទការិយាលយ័បោះឆ្នត្របស ់
អ្នកនៅទីន្ះ៖ www.sos.ca.gov/county-

elections-offices.

 
ចុះបើខ្ញុមិំនដឹងថាតើខ្ញុបំានចុះឈ្មះ្បោះឆ្នត្រួមហើយ 
ឬក៏មិនទាន់នោះ?
សូមពិនិត្យតាមអ៊ីធឺណិតដើម្បីមើលថាតើអ្នកបានចុះឈ្ម្ះ
ឬក៏អត់តាមរយៈ voterstatus.sos.ca.gov. ។ ជាជម្ើស 
អ្នកអាចត្ងត្ចុះឈ្ម្ះឡើងវិញបាន។ អ្នកគួរត្ចុះឈ្ម្ះឡើងវិញដើម្បី
បោះឆ្ន្ត ប្សិនបើអ្នកបានផ្ល្ស់ប្ដូរឈ្ម្ះរបស់អ្នក អាសយដា្ឋ្នរបស់អ្នក 
ឬគណៈបក្សនយោបាយរបស់អ្នក។

តើខ្ញុំត្ូវត្ជ្ើសរើសគណៈបក្សនយោបាយ?
ទ្។ ប្សិនបើអ្នកចង់ឯករាជ អ្នកអាចចុះឈ្ម្ះជាមួយ “ជម្ើសគា្ម្នបក្ស” 
ឬក៏ទុកផ្ន្កនោះឱ្យនៅទំន្រ។ សូមប្យ័ត្ន! ការចុះឈ្ម្ះជាមួយគណៈបក្សឯ
ករាជអាម្រិកគឺមិនដូចគា្ន្នឹងការចុះឈ្ម្ះជាការឯករាជទ្។

ប្សិនបើអ្នកថ្មីៗន្ះបានចុះឈ្ម្ះ ឬចុះឈ្ម្ះឡើងវិញដើម្បីបោះឆ្ន្តនៅ 
DMV ជម្ើសគណៈបក្សរបស់អ្នកអាចត្ូវបានផ្ល្ស់ប្ដូរដោយអច្តនា។ 
សូមប្ើ voterstatus.sos.ca.gov ដើម្បីពិនិត្យទ្វ្រដងនូវជម្ើសន្ះ និងចុះ
ឈ្ម្ះឡើងវិញបើវាមិនត្ឹមត្ូវ។.

KHMER

ការបោះឆ្នោតបឋមឆ្នា ំ២០
២០របស់កាលីហ្វ ័រញ៉ា

ស្គោល់សិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់អ្នក
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តើខ្ញុំបោះឆ្នោតតាមសំបុតោដោយរបៀបណា?

អ្នកអាច ចុះឈ្មះ្ដើម្បីបោះឆ្នត្តាមសំបុត្នៅព្លចុះឈ្មះ្ដើម្បីបោះឆ្
នោត ។ ការិយាល័យបោះឆ្នត្តំបន់នឹង ផ្ញើរ ឱ្យ អ្នកនូវ សន្លកឹឆ្នត្មួយក្នងុសំបុត្
មុនថ្ងប្ោះឆ្នត្។ អ្នកអាច បោះឆ្នត្ នៅលើសន្លកឹឆ្នត្នោះ ដាក់ចូលក្នងុ 
សំបុត្ ដ្លមានមកជាមួយ ហើយ ដាក់ វា ចូល ក្នងុសំបុត្។ មិនតូ្វការត្មទ្ !

ប្សិនបើ អ្នកបានចុះឈ្ម្ះរួចហើយ អ្នកអាច ទាញយក 
ពាក្យសុំការបោះឆ្ន្តតាមសំបុត្នៅ sos.ca.gov/elections/voter-

registration/vote-mail. 

តើខ្ញុំបោះឆ្នោតនៅថ្ងោបោះឆ្នោតដោយរបៀបណា?

ថ្ងប្ោះឆ្នត្គឺនៅថ្ងអ្ង្គរ្ទី៣ ខ្មីនា ២០២០។ ការបោះឆ្នត្នឹង 
បើកចាប់ពីម្៉ង ៧ ពឹ្ក ដល់ម្៉ង ៨រសៀល។

សូមដើរចូល ក្នងុ ការិយាល័យបោះឆ្នត្របស់ អ្នក ស្វង្រក តុចម្បង ហើយ ឱ្យ 
ឈ្មះ្ និង អាសយដា្ឋន្ របស់ អ្នក ទៅ អ្នកធ្វើការនៅការិយាល័យបោះឆ្នត្ 
។ ប្សិនបើ អ្នក ចង់បោះឆ្នត្ ជាភាសាផ្ស្ងក្្ពី អង់គ្លស្ សូម សួរ ថាតើ 
ពួកគ្មានសមា្ភរ្ជាភាសា នោះឬទ្ ហើយ ថាតើ មានអ្នកធ្វើការនៅការិយាល័យ
បោះឆ្នត្ ណាមា្នក់្ និយាយ ភាសានោះឬទ្ ។

តើខ្ញុំទៅបោះឆ្ន្តនៅកន្ល្ងណា?
ការិយាល័យបោះឆ្ន្តដ្លមានការចាត់តាំងរបស់ អ្នកអាច រកបាននៅ 
លើសមា្ភ្រ  ដ្ល អ្នកបានទទួល ពីការិយាល័យ តំបន់របស់ អ្នកមុខថ្ង្បោះឆ្ន្ត។ 
អ្នកក៏អាច ស្វ្ងរក វានៅទីន្ះ៖ sos.ca.gov/elections/polling-place.

តើខ្ញុំត្ូវបង្ហ្ញអត្តសញ្ញ្ណប័ណ្ណរបស់ខ្ញុំនៅព្លបោះឆ្ន្ត
ទ្?
ក្នុងស្ទើរត្ជិតគ្ប់ឧទាហរណ៍ទាំងអស់ ទ្។ អ្នកគ្្ន់ត្ចាំបា
ច់ត្ូវបង្ហ្ញឯកសារ ប្សិនបើ អ្នកនឹងបោះឆ្ន្តលើកតំបូង 
ហើយអ្នកមិនបានបញ្ចូលល្ខបណ្ណបើកបរ ល្ខអត្តសញ្ញ្បណ្ណរដ្ឋ 
ឬល្ខសន្ដិសុខសង្គម នៅព្លដ្លអ្នកបានចុះឈ្ម្ះបោះឆ្ន្ត។ 
ប្សិនបើមានករណីន្ះ ឯកសារជាច្ើននឹងមានប្សិទ្ធភាព។ សូមទូរសព្ទ
ទៅការិយាល័យបោះឆ្ន្តរបស់អ្នកជាមុន ប្សិនបើអ្នកព្ួយបារម្មណ៍។

តើខ្ញុំអាចនាំនរណាមា្ន្ក់ឱ្យជួយខ្ញុំបោះឆ្ន្តបានទ្?
បាន។ ច្បាប់កាលីហ្វូញ្ញ៉ាអនុញ្ញ្តឱ្យអ្នកនាំមនុស្សរហូតដល់ពីរ
នាក់ទៅការិយាល័យបោះឆ្ន្តរបស់អ្នកដើម្បីជួយអ្នកបោះឆ្
នោត ដរាប់ណាពួកគ្មិនតំណាងឱ្យនិយោជក ឬសហជីពរបស់អ្នក។ 
សួមនាំសមាជិតគ្ួសារ ឬមិត្តភក្តិ។. 
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បោព័ន្ធបោះឆ្នោតផោសោងគ្នោនៅក្នុងតំបន់របស់ចោបាប់ស្ដី
ពីជមោើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោត (VCA)

តំបន់ចំនួនដប់ប្្ំ កំពុង អនុវត្តប្ព័ន្ធបោះឆ្ន្តតាមច្បាប់ ស្ដីពីជម្ើស របស់ 
អ្នកបោះឆ្ន្ត៖ Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los 

Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, 

San Mateo, Santa Clara, និង Tuolumne ។

សម្្ប់ព័ត៌មានបន្ថ្ម ស្ដីពី ការបោះឆ្ន្តនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះ អ្នកអាច 
ស្វ្ងរក កំណ្សមស្បន្ សំណៅឯកសារ ន្ះ នៅ advancingjustice-alc.

org/know-your-voting-rights ។

ខ្ញុំជាអ្នកបោះឆ្នោត “គ្មោនគណៈបកោសអាទិភាព”។ តើ ខ្ញុំអាច បោះឆ្នោតឱោយ  េក្ខភាពបោធានាធិបតីដោយរបៀបណា?

សន្លកឹឆ្នត្មិនបំព្ញករណីយកិច្ចសម្្ប់ 
អ្នកបោះឆ្នត្គា្មន្គណៈបក្សអាទិភាព (NPP) មិនមាន ប្ក្ខភាព ប្ធានាធិបតី 
នៅលើសន្លកឹឆ្នត្ទ្។ អ្នកបោះឆ្នត្ NPP ចំាបាច់ មានជំហានបន្ថម្ ដើម្បី បោះ
ឆ្នត្នៅក្នងុការបោះឆ្នត្បឋមរបស់ ជ្ើសរើសប្ធានាធិបតី។

ដើមោបីបោះឆ្នោតនៅក្នងុការបោះឆ្នោតបឋមនោគណៈបកោសឯករាជអាមោរិក 
បោជាធិបតោយោយ និងសោរី៖

• បោសិនបើបោះឆ្នោតតាមសំបុតោ អ្នកគូរតោទទួលបាន 
បណ្ណបោោសណីយ៍មួយ ដោល សួរថាតើ អ្នកចង់ស្នើសុំសន្លឹកឆ្នោតមួយ 
សមោោប់គណៈបកោសមួយក្នុងចំណោមគណៈបកោសជាចោើន ដោល អនុញ្ញោត 
ឱោយ អ្នកបោះឆ្នោត NPP ចូលរួម ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម។ អ្នកអាច 
ហៅទូរសព្ទ ផ្ញើរអ៊ីមោល ឬទូរសរ ទៅការិយាល័យ បោះឆ្នោតតំបន់របស់ 
អ្នកជាមួយនឹងសំណើរនោះ ឬគោោន់តោ យកសន្លឹកឆ្នោតបោះឆ្នោត
តាមសំបុតោរបស់ អ្នក ទៅ ការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក ហើយ 
ផ្លោស់ប្ដូរយកសន្លឹកឆ្នោត ដោលមាន បោក្ខភាពបោធានាធិបតីនៅលើសន្លឹក
ឆ្នោតនោះ ។. 

• បោសិនបើ អ្នកបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោត សូមសុំសន្លឹកឆ្នោត
ពីអ្នកធ្វើការនៅការិយាល័យបោះឆ្នោត  ដោលមាន បោក្ខភាពបោធានាធិបតី 
នៅពោលដោលអ្នកចុះឈ្មោះចូល។

ដើមោបីបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមគណៈបកោសពណ៌បោតង 
សន្ដិភាពនិងសោរីភាព និងគណៈបកោស សធារណៈ រដ្ឋ៖ 

• អ្នក តោូវតោ ចុះឈ្មោះឡើងវិញ ដើមោបីបោះឆ្នោត និងជោើសរីស 
គណៈបកោសអាទិភាពមួយ សមោោប់ គណៈបកោសបីទាំងនោះ ដើមោបី 
ទទួលបានសន្លឹកឆ្នោត ដោយមាន បោក្ខភាពបោធានាធិបតីនៅលើស
ន្លឹកឆ្នោត។ បោសិនបើ ថ្ងោផុតកំណត់ចុះឈ្មោះបានកន្លងផុត អ្នក អាច 
បោើ ការចុះឈ្មោះរបស់ អ្នកបោះឆ្នោតនៅថ្ងោតោមួយ ដល់ថ្ងោបោះឆ្នោត។ 
អ្នកអាច ចុះឈ្មោះឡើងវិញបានជានិច្ចបនា្ទោប់ពី ការបោះឆ្នោត ដើមោបី ប្ដូរមក
ការគ្មោនគណៈបកោសអាទិភាពវិញ។

ក្ដាស់ព័ត៌មានន្ះគឺសម្្ប់ អ្នកបោះឆ្ន្តនៅក្នុងតំបន់កាលីហ្វូញ្ញ៉ា លើកល្ងត្  Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, 
Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, និងតំបន ់Tuolumne counties.

សូមឈប់ ហើយពិនិតោយទ្វោដងថាតើនោះជាព័ត៌មានតោឹមតោូវសមោោប់អ្នកឬទោ!
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តើខ្ញុំអាចបោះឆ្នោត ជាភាស 
កោោពីភាសអង់គ្លោសបានទោ?  

ជំនួយផ្ន្កភាសា ខុសគា្ន្ទៅតាមតំបន់។ ប្សិនបើ អ្នក បោះឆ្ន្តតាមសំបុត្ 
សូមទូរសព្ទទៅ ការិយាល័យ បោះឆ្ន្ត  របស់ អ្នកដើម្បី ស្វ្ងរក អ្វីដ្ល 
មាននៅក្នុងភាសាអាទិភាពរបស់អ្នកនៅក្នុង តំបន់របស់ អ្នក ។ ប្សិនបើ 
អ្នកបោះឆ្ន្តនៅការិយាល័យបោះឆ្ន្ត សូម ស្នើសុំថាតើ សមា្ភ្រ 
ដ្លបកប្្រួចមានដ្រឬទ្ ហើយថាតើ បុគ្គលិក ដ្លមានវត្តមាននិយាយ 
ភាសាអាទិភាពរបស់ អ្នកឬអត់។ អ្នកក៏អាចស្វ្ងរកសញ្ញ្នៅក្នុងភាសារបស់ 
អ្នកបាន ។ 

ភាសាដ្ល អាចតូ្វបានផ្ដល់ជូននៅក្នងុតំបន់របស់អ្នករួមមាន៖ Armenian, 

Assyrian/Syriac, កម្ពជុា/ខ្មោរ, ចិន, Farsi, ហ្វលីីពីន/Tagalog, Hmong, 

Ilocano, កូរ៉ោ, Punjabi, អោសោប៉ាោញ, វៀតណាម, ជបុ៉ន (LA only), Hindi (LA 

only), និងថោ Thai (LA only).

អ្នកអាច ស្វ្ងរកសំណៅឯកសារស្ដីពី ការទទួលបានភាសា 
នៅក្នុងការបោះឆ្ន្ត  ដ្ល ពន្យល់ ថាតើភាសាអ្វីខ្លះ មាននៅក្នុងតំបន់របស់ អ្នក 
នៅ៖ www.advancingjustice-alc.org/know-your-voting-rights/.

ចុះបើខ្ញុំមានបញ្ហោនៅពោលកំពុងបោះ
ឆ្នោត?

សូមកុំបោះបង់! សូមស្នើសុំ ប្ើប្្ស់ ការចុះឈ្ម្ះរបស់ 
អ្នកបោះឆ្ន្តនៅថ្ង្ត្មួយ ដើម្បី ចុះឈ្ម្ះឡើងវិញ រួចហើយបោះឆ្ន្ត 
។ ប្សិនបើ អ្នក មិនអាច ធ្វើប្បន្ះបាន ដោយសារហ្តុផលមួយចំនួន 
សូមស្នើសុំ សន្លឹកឆ្ន្តបណ្ដ្ះអាសន្ន ដ្ល ជាសន្លឹកឆ្ន្តមួយ 
ដ្លនឹងត្ូវបានរាប់ ក្្យថ្ង្បោះឆ្ន្ត ប្សិនបើ មន្ត្ីបោះឆ្ន្ត 
បញ្ជ្ក់ ការមានសិទ្ធរបស់ អ្នក ។ 

ឬទូរសព្ទ ទៅល្ខបនា្ទ្ប់មួយក្នុងចំណមល្ខទាំងនោះរបស់កិច្ចការ
ពារ អ្នកបោះឆ្ន្តនៅថ្ង្បោះឆ្ន្ត៖

• 866-OUR-VOTE (866-687-8683) សម្្ប់ជំនួយជាភាសាអង់គ្ល្ស

• 888-API-VOTE (888-274-8683) សម្្ប់ជំនួយជាភាសាអង់គ្ល្ស 
ចិន ចិនកាតាំង វៀតណាម កូរ៉្ ប្ងកាលី អ៊ូឌូ ហិណ្ឌូនិងតាហា្គ្ឡុក

• 888-Ve-Y-Vota (888-839-8682) ល្ខបនា្ទ្ប់ជាភាសាអង់គ្ល្ស-
អ្ស្បា៉្ញដោយមិនគិតថ្ល្របស់ មូលនិធិអប់រំ  NALEO

ក្ដាស់ព័ត៌មានន្ះគឺសម្្ប់ អ្នកបោះឆ្ន្តនៅក្នុងតំបន់កាលីហ្វូញ្ញ៉ា លើកល្ងត្  Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, 
Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, និងតំបន ់Tuolumne counties.

សូមឈប់ ហើយពិនិតោយទ្វោដងថាតើនោះជាព័ត៌មានតោឹមតោូវសមោោប់អ្នកឬទោ!
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