
យល់ដឹងអំពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតរបស់អ្នក
នៅក្នុងខោនធី Santa Clara
តើខ្ញុំអាចបោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតនោះបានទោ? តើខ្ញុំចាប់ផ្តើមដោយរបៀបណា?

ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្ន្ត អ្នកត្ូវចុះឈ្ម្ះដើម្បីបោះឆ្ន្តជាមុន
សិន! អ្នកអាចចុះឈ្ម្ះប្សិនបើអ្នកគឺជា

• ជាពលរដ្ឋអាម្រិក
• ជាអ្នករស់នៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉្
• មានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្ន្ំឡើងទៅនៅថ្ង្បោះឆ្ន្ត។
• បច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិននៅក្នុងពន្ធនាគារ ឬនៅលើលក្ខខណ្ឌដោះល្ងពីកា

រផ្តនា្ទ្ទោសពីបទឧក្ិដ្ឋមួយ និង
• មិនត្ូវបានរកឃើញថា“ អសមត្ថភាពខាងបញ្ញ”្ តុលាការ

តើខ្ញុំចុះឈ្ម្ះបោះឆ្ន្តយ៉្ងដូចម្ត្ច?
កាលបរិច្ឆ្ទចុងក្្យគឺនៅថ្ង្អង្គ្រ ទី18 ខ្កុម្ភៈ ឆ្ន្ំ2020។ 
អ្នកអាចចុះឈ្ម្ះ ៖

• តាមរយៈអនឡាញ លើអាសយដ្ឋ្ន www.registertovote.
ca.gov;

• នៅ DMV, ប៉ុស្តិ៍ប្្សណីយ៍ បណ្ណ្ល័យ ឬការិយល័យបោះឆ្ន្
តក្នុងខោនធីរបស់អ្នក ឬ

• ទូរស័ព្ទទៅល្ខ (800) 345-VOTE (8683) ដើម្បីស្នើសុំទម្ង់
ចុះឈ្ម្ះអ្នកបោះឆ្ន្ត ដ្ល ត្ូវផ្ញើតាមប្្សណីយ៍ត្ឹមថ្ង្ទី1
8 ខ្កុម្ភៈ។

តើខ្ញុំត្ូវធ្វើដូចម្ត្ចបើខ្ញុំខកខានចុះឈ្ម្ះអ្នកបោះឆ្ន្តតាមកា
លបរិច្ឆ្ទចុងក្្យ?
គា្មន្បញ្ហន្ោះទ្! អ្នកក៏នៅត្អាចប្ើប្្ស់ “ការចុះឈ្មះ្អ្នកបោះ
ឆ្នត្នៅថ្ងត្្មួយ” ដើម្បីចុះឈ្មះ្ និងបោះឆ្នត្នៅក្នងុការិយល័
យបោះឆ្នត្ណមួយក្នងុខោនធី Santa Clara។ អ្នកនឹងទទួលបា
នទម្ង់ចុះឈ្មះ្អ្នកបោះឆ្នត្ និង សន្លកឹឆ្នត្ដើម្បី បំព្ញនៅ នឹង 
កន្លង្ត្ម្តង។ មានន័យថា ការចុះឈ្មះ្ធ្វើឡើងនៅកាលបរិច្ឆទ្ចុង
ក្្យនឹងធានាថាអ្នកនឹង ទទួលបានសន្លកឹឆ្នត្តាមម្៉លមុនថ្ងប្ោះ

ឆ្នត្ ជាមួយនឹងឯកសារគំាទ្ផ្ស្ងៗអំពីអ្វដ្ីលមាននៅលើសន្លកឹឆ្
នោត។

ចូរទៅកាន់ eservices.sccgov.org/rov ដើម្បីស្វ្ងរកការិយល័យ
បោះឆ្ន្តនៅជិត អាសយដ្ឋ្នរបស់អ្នក ដូចជា ផ្ទះ កន្ល្ងការងរ 
ឬទីតាំងបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នក។ មានទីតាំងចំនួន 22 កន្ល្ងដ្លនឹងបើ
កដំណើរការចាប់ពីថ្ង្ទី22 ខ្កុម្ភៈ និងកន្ល្ងច្ើនជាង 110 កន្ល្ង 
នឹងបើកដំណើរការចាប់ពីរថ្ង្ទី29 ខ្កុម្ភៈ។

តើមានអ្វកីើតឡើងប្សិនបើខ្ញុមិំនដឹងថាខ្ញុបំានចុះឈ្មះ្អ្នក
បោះឆ្នត្រួចហើយ?
ចូរពិនិត្យមើលតាមរយៈអនឡានដើម្បីដឹងថាអ្នកបានចុះឈ្
មោះអ្នកបោះឆ្ន្តរួចឬនៅ តាមរយៈអាសយដ្ឋ្ន voterstatus.
sos.ca.gov. ប្សិនបើមិនឃើញ អ្នកអាចចុះឈ្ម្ះអ្នកបោះ
ឆ្ន្តម្តងទៀតបាន។ អ្នកគួរត្ចុះឈ្ម្ះអ្នកបោះឆ្ន្តឡើង
វិញម្តងទៀត ប្សិនបើ អ្នកបានផ្ល្ស់ប្តូរឈ្ម្ះ អាសយដ្ឋ្ន 
ឬគណៈបក្សនយោបាយរបស់អ្នក។

តើខ្ញុំត្ូវត្ជ្ើសយកគណៈបក្សនយោបាយ មួយម្នទ្?
មិនដូច្ន្ះទ្។ ប្សិនបើអ្នកចង់កា្ល្យជាអ្នកឯករា
ជ្យ អ្នកអាចចុះឈ្ម្ះបោះឆ្ន្តដោយថា “គា្ម្នកាន់ 
គណៈបក្សនយោបាយ” ឬទុកផ្ន្កនោះឱ្យនៅទំន្រ។ ចូរប្យ័ត្ន! ការ
ចុះឈ្ម្ះអ្នកបោះឆ្ន្តជាមួយនឹងគណៈបក្សឯករាជ្យអាម្រិកាំង គឺមិ
នដូចគា្ន្នឹងការចុះឈ្ម្ះអ្នកបោះឆ្ន្តជាអ្នកឯករាជ្យទ្។

ប្សិនបើអ្នកបានចុះឈ្ម្ះអ្នកបោះឆ្ន្ត ឬបានចុះឈ្ម្ះអ្នកបោះ
ឆ្ន្តឡើងវិញនៅ DMV នោះជម្ើសគណបក្សរបស់អ្នកអាចត្ូវបា
នប្តូរដោយអច្តនា។ ចូរប្ើ voterstatus.sos.ca.gov ដើម្បីត្ួតពិ
និត្យមើលឡើងវិញនូវការកាន់បក្សនយោបាយន្ះ និងចុះឈ្ម្ះអ្នក
បោះឆ្ន្តឡើងវិញប្សិនបើវាមិនត្ឹមត្ូវ។

ការិយល័យបោះឆ្ន្តន្ខោនធី Santa Clara ៖: 866-430-VOTE (8683)

ខ្ញុជំាអ្នកបោះឆ្នោត “គ្មោនកាន់គណៈបកោសនយោបាយ”។ តើខ្ញុបំោះឆ្នោតជោើសរើសបោក្ខភាពបោធានាធិបតីដូចម្តោច? 

សន្លងឹឆ្នត្ដើមសម្្ប់អ្នកបោះឆ្នត្គា្មន្កាន់គណៈបក្សនយោបាយ 
(NPP) មិនមានប្ក្ខភាពប្ធានាធិបតីនៅលើនោះទ្។ អ្នកបោះឆ្នត្
គា្មន្កាន់គណៈបក្សនយោបាយតមូ្វឱ្យអនុវត្ត ជំហានបនា្ទប់្ទៀតដើម្បី
អាចបោះឆ្នត្បឋមជ្ើសប្ធានាធិបតីបាន។ 

ដើមោបីបោះឆ្នោតបឋមឱោយគណៈបកោសសោរើ បោជាធិបតោយោយ និងឯករាជោយ 
អាមោរិក៖

• អ្នកគួរត្ូវបានទទួលនាមប័ណ្ណដ្លសួរថាតើអ្នកចង់ស្នើសុំសន្លឹ
កឆ្ន្តសម្្ប់គណៈបក្សមួយក្នុងចំណោមគណៈបក្សទាំងន្ះឬ
ទ្ ដ្លអនុញ្ញ្តឱ្យអ្នកបោះឆ្ន្តគា្ម្នកាន់គណៈបក្សនយោបា
យចូលរួមក្នុងការបោះឆ្ន្តបឋមរបស់ពួកគ្។ អ្នកក៏អាច ទូរស័ព្ទ 
អ៊ីម៉្ល ឬទូរសារទៅកាន់ការិយល័យបោះឆ្ន្តក្នុងខោនធីរបស់
អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹង សំណើរន្ះ។ ប្សិនបើអ្នកទទួលបានរួចហើយនូ
វសន្លឹកឆ្ន្តតាមប៉ុស្តិ៍ប្្សណីយ៍ដោយគា្ម្នប្ក្ខជនប្ធានាធិប

តី អ្នកគ្្ន់ត្យកសន្លឹកឆ្ន្តនោះទៅកាន់ការិយល័យបោះឆ្ន្
តណមួយដើម្បីប្តូរវាជាមួយសន្លឹកឆ្ន្តដ្លមានប្ក្ខជនប្ធា
នាធិបតីនៅលើវា។ 

ដើមោបីបោះឆ្នោតបឋមឱោយគណៈបកោសសាធារណរដ្ឋ សោរើភាព 
និងសន្តិភាព បោតង៖ 

• អ្នកត្ូវចុះឈ្ម្ះអ្នកបោះឆ្ន្តឡើងវិញដើម្បីបោះឆ្ន្តនិងជ្ើស
រើសយកគណៈបក្សដ្លអ្នកព្ញចិត្តមួយក្នុងចំណោមគណៈប
ក្សទាំងន្ះ ដើម្បីទទួលបានសន្លឹកឆ្ន្តដ្លមានប្ក្ខភាពប្ធា
នាធិបតីនៅលើវា។ ប្សិនបើកាលបរិច្ឆ្ទចុងក្្យបានផុត អ្ន
កអាចប្ើការចុះឈ្ម្ះអ្នកបោះឆ្ន្តនៅថ្ង្ត្មួយនៅថ្ង្បោះឆ្ន្
តនៅការិយល័យណមួយ។ អ្នកក៏នៅត្អាចចុះឈ្ម្ះអ្នកបោះ
ឆ្ន្តឡើងវិញ បនា្ទ្ប់ពីការបោះឆ្ន្តដើម្បីបត់ក្្យទៅកាន់ផ្ន្
កគា្ម្នគណៈបក្សនយោបាយព្ញចិត្ត។

KHMER

ថ្ង្ទីអង្គ្រ 
ទី18 ខ្កុម្ភៈ 
ឆ្ន្ំ2020

កាលបរិច្ឆ្ទចុងក្្យការចុះឈ្
មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោ
តបឋមនៅ៖

ថ្ង្អង្គ្រ 
ទី3 ខ្មីនា 
ឆ្ន្ំ2020

ការបោះឆ្ន្តបឋមនៅ៖  (ការប៉ឆ្ន្ត
ដោយផ្ទ្ល់ចាប់ផ្តើមនៅថ្ង្ទី22 ខ្កុម្ភៈ 
ឆ្ន្ំ2020)

ការបោះឆ្នោតបឋមឆ្នា ំ2020  
របស់រដ្ឋ  CALIFORNIA

https://www.registertovote.ca.gov/
https://www.registertovote.ca.gov/
https://eservices.sccgov.org/rov/
https://voterstatus.sos.ca.gov/
https://voterstatus.sos.ca.gov/
https://voterstatus.sos.ca.gov/


ការបោះឆ្នោតមានភាពងាយសោួលនៅក្នុងខោនធីរបស់អ្នកនាពោលនោះ!

អ្នកបោះឆ្ន្តដ្លបានចុះឈ្ម្ះរួចនឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្ន្តដោយ
ស្វ័យប្វត្តតាមប្្សណីយ៍ ជាមួយនឹងស្ចក្តីណ្នាំការបោះឆ្ន្ត
ជាបីវិធីដូចខាងក្្ម៖

1. បញ្ជូនសន្លឹកឆ្ន្តរបស់អ្នកតាមប្្សណីយ៍មកវិញ 
ដោយពុំចាំបាច់មានត្មឡើយ!

2. ទមា្ល្ក់វាចូលទៅការិយល័យបោះឆ្ន្តឬទៅក្នុងប្
អប់សន្លឹកឆ្ន្តណមួយ ដ្លមាននៅទូទាំងខោនធី 
ដោយពុំចាំបាច់មានត្មឡើយ!

3. បោះឆ្ន្តដោយផ្ទ្ល់នៅ “ការិយល័យបោះឆ្ន្ត” ដ្លដូចជាក
ន្ល្ងបោះឆ្ន្តមានស្វាព្ញល្ញនិងឆប់រហ័ស។

តើអ្វជីាមណ្ឌលបោះឆ្នត្ និងតើមណ្ឌលបោះឆ្នត្ទំាងនោះផ្
តល់អត្ថប្យោជន៍អ្វខី្វះ?
មណ្ឌលបោះឆ្ន្តនឹងជំនួសដោយកន្ល្ងបោះឆ្ន្ត។ 
នៅមណ្ឌលបោះឆ្ន្ត អ្នកអាច៖

• បោះឆ្ន្តបានមុន មានន័យថានៅមណ្ឌលបោះឆ្ន្តត្ូវបើកដំ
ណើរការ 3 ឬ 10 ថ្ង្មុន ថ្ង្បោះឆ្ន្តមកដល់។

• ទីកន្ល្ងស្បតាមសភាពការ មានន័យថាអ្នកអាចបោះឆ្ន្តនៅម
ណ្ឌលបោះឆ្ន្តណក៏បាននៅក្នុងខោនធីរបស់អ្នក គឺមិនត្ឹមត្
មណ្ឌលដ្លនៅក្ប្រផ្ទះរបស់អ្នកនោះទ្។

• មានការចុះឈ្ម្ះអ្នកបោះឆ្ន្តនៅថ្ង្ត្មួយ 
មានន័យថាការចុះឈ្ម្ះអ្នកបោះឆ្ន្ត និងបោះឆ្ន្តគឺធ្វើឡើង
នៅថ្ង្ត្មួយត្ម្តងនៅមណ្ឌលបោះឆ្ន្ត បើទោះបីជាកាលបរិ
ច្ឆ្ទចុងក្្យសម្្ប់ការចុះឈ្ម្ះអ្នកបោះឆ្ន្តត្ូវបានបញ្ច
ប់ក្តី។

• មានការគាំទ្ព្ញល្ញ មានន័យថាមណ្ឌលបោះឆ្ន្តផ្តល់ជំនួ
យផ្ន្កបកប្្ភាសារ និងជំនួនផ្ស្ងៗជាច្ើន។

 
ចូរចាំថាមណ្ឌលបោះឆ្ន្តមិននៅកន្ល្ងដដ្លដូចកន្ល្ងដ្លអ្នកធា្ល្
ប់បោះឆ្ន្តនោះទ្។ សូមមើល eservices.sccgov.org/rov ដើម្បី
ស្វ្ងរកមណ្ឌលបោះឆ្ន្តដ្លងយស្ួល សម្្ប់អ្នក។

តើខ្ញុំតោូវបោះឆ្នោតយ៉ោងដូចម្តោចនៅមណ្ឌលបោះ
ឆ្នោត?

អ្នកអាចបោះឆ្នត្នៅមណ្ឌលបោះឆ្នត្ណមួយក្នងុខោនធីរបស់អ្នក។ 
អ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មាន អំពីទីកន្លង្មណ្ឌលបោះឆ្នត្និងម្៉ោងដំណើ
រការតាមសំបុត្ប្្សណីយ៍ ឬអ្នកអាចពិនិត្យមើលគ្ហទំព័របោះឆ្នត្
នៅក្នងុខោនធីរបស់អ្នក eservices.sccgov.org/rov។

ដើរទៅកាន់មណ្ឌលបោះឆ្នត្ណមួយ និងផ្តល់ឈ្មះ្និងអាសយដ្
ឋានរបស់អ្នកទៅអ្នកធ្វើទីនោះ ដើម្បីទទួលបាននូវសន្លកឹឆ្នត្។ ប្សិនបើ
អ្នកចង់បានសន្លងឹឆ្នត្ជាភាសារ ខ្មរ្ ចិន ហ្វលីីពីន ហីុនឌី ជបុ៉ន កូរ្៉ 
អ្សា្ពញ្ ឬវៀតណម អ្នកអាចសួរនំាថាតើពួកគ្មានឯកសារសមា្ភរ្ៈ
ជាភាសារនោះឬទ្ ហើយថាតើមានអ្នកធ្វើការទីនោះនិយយភាសារ
នោះដ្រឬទ្។

តើខ្ញុំត្ូវបង្ហ្ញអត្តសញ្ញ្ណរបស់ខ្ញុំដើម្បីបោះឆ្ន្តឬទ្?
នៅគ្ប់កាលៈទ្សៈស្ទើរត្ទាំងអស់គឺមិនត្ូវការបង្ហ្ញ
អត្តសញ្ញ្ណនោះទ្។ អ្នកគ្្ន់ត្បង្ហ្ញឯកសារផ្ស្ងៗ 
ប្សិនបើអ្នកបោះឆ្ន្តលើកដំបូង 
ហើយអ្នកមិនបានបញ្ចូលល្ខបណ្ណបើកបរ ល្ខអត្តសញ្ញ្ណនៅរដ្ឋ 
ឬល្ខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នកនៅព្លអ្នកចុះឈ្ម្ះអ្នកបោះ
ឆ្ន្ត។ ប្សិនបើដូច្ន្ះម្ន អ្នកត្ូវការបង្ហ្ញនូវឯកសារជាច្
រើន។ ចូរទូរស័ព្ទទៅកាន់ការិយល័យបោះឆ្ន្តរបស់អ្នកជាមុន 
ប្សិនបើអ្នកមានការបារម្ភផ្ស្ងៗ។

តើខ្ញុំអាចនាំនរណមា្ន្ក់ដើម្បីជួយខ្ញុំព្លបោះឆ្ន្តឬទ្?
បាន។ តាមច្បាប់របស់រដ្ឋ California អនុញ្ញ្តឱ្យអ្នកនាំបុគ្គលមួយ
ឬពីរទៅកន្ល្ងបោះឆ្ន្តដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការបោះឆ្ន្ត ដ៏រាបណពួ
កគ្មិនតំណងឱ្យនិយោជករបស់អ្នកឬសហជីពរបស់អ្នក។ ចូរនាំស
មាជិកគ្ួសារឬមិត្តភ័ក្ត្។

តើខ្ញុំតោូវធ្វើដូចម្តោចបោសិនបើមានបញ្ហោកើតឡើ
ងនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោត?

មិនត្ូវបោះបង់ចោលទ្! ចូរសុំការចុះឈ្ម្ះអ្នកបោះឆ្ន្
តនៅថ្ង្ត្មួយដើម្បីចុះឈ្ម្ះឡើងវិញ និងបោះឆ្ន្ត។ ប្
សិនបើអ្នកមិនអាចធ្វើដូច្ន្ះបានដោយមូលហ្តុណមួយ 
ចូរសួររកសន្លឹកឆ្ន្តបណោ្ត្ះអាសន្ន ដ្លជាសន្លឹកឆ្ន្តនឹងត្ូ
វរាប់នៅក្្យថ្ង្បោះឆ្ន្ត ប្សិនបើមន្ត្ីបោះឆ្ន្តបញ្ជ្ក់ភា
ពត្ឹមត្ូវរបស់អ្នក។

ឬអ្ននអាចទូរស័ព្ទបនា្ទ្ប់សម្្ប់ការពារអ្នកបោះឆ្ន្តនៅថ្ង្បោះ
ឆ្ន្ត៖

• 866-OUR-VOTE (866-687-8683) សមោោប់ជំនួយជាភាសារអង់គ្លោស
• 888-API-VOTE (888-274-8683) សមោោប់ជំនួយជាភាសារអង់គ្លោស 

Mardarin, Cantonese វៀតណាម កូរ៉ោ Bengali, Urdu, Hindi និង 
Tagalog។

• 888-Ve-Y-Vota (888-839-8682) NALEO Educational Fund toll-free 
bilingual English-Spanish Hotline.
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តើខ្ញុំអាចនឹងបោះឆ្នោតជាភាសារផោសោងកោោពីភាសារអង់គ្លោសឬទោ? 

បាន! ប្សិនបើអ្នកចង់បោះឆ្ន្តជាភាសារខ្ម្រ ចិន ហ្វីលីពីន Hindi ជប៉ុន កូរ៉្ អ្សា្ព្ញ ឬវៀតណម៖ 

• ឯកសារឬសមា្ភ្រៈបោះឆ្ន្តទាំងអស់នឹងមានជាភាសាររបស់អ្នក។ នោះរួមទាំងសន្លឹងឆ្ន្តនិងព័ត៌មានណ្នាំអ្នកបោះឆ្ន្ត 
ដ្លអ្នកទទួលបានមុនថ្ង្បោះឆ្ន្ត។ ប្សិនបើអ្នកទទួលបានឯកសារជាភាសារអង់គ្ល្សនៅតាមសំបុត្ប្្សណីយ៍ ចូរទូរស័ព្ទទៅការិយល័
យបោះឆ្ន្តតាមរយៈល្ខ 866-430-VOTE (8683) ហើយសុំឱ្យពួកគ្ផ្ញើសំណៅបកប្្មកអ្នក។

• ក៏អាចមានបុគ្គលិកធ្វើការបោះឆ្ន្តច្ះពីភាសារដ្អាចជួយអ្នកនៅមណ្ឌលបោះឆ្ន្តដ្លអ្នកទៅផងដ្រ។
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