
ស្គាល់សិទ្ធិបោះឆ្នាតរបស់អ្នក
តើខ្ញុំអាចបោះឆ្នាតក្នុងការបោះឆ្នាតនាះបានទា? 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!

ចុះបើខ្ញុំខកខានថ្ង្ផុតកំណត់ចុះឈ្ម្ះរបស់អ្នកបោះឆ្ន្ត?
មិនមានបញ្ហ្នោះទ្! អ្នក នៅត្ អាច ប្ើ “ការចុះឈ្ម្ះរបស់ 
អ្នកបោះឆ្ន្តនៅថ្ង្ត្មួយ” បាន នៅ ការិយាល័យបោះឆ្ន្ត 
នៅថ្ង្បោះឆ្ន្ត។ អ្នក នឹង ទទួលបាន ទម្ង់ចុះឈ្ម្ះរបស់អ្នកបោះឆ្ន្ត  និង 
សន្លឹកឆ្ន្ត ដើម្បីបំព្ញនៅនឹងកន្ល្ង។ បើទោះបីជាប្បន្ះក្ដី ការចុះឈ្ម្ះ 
មុនថ្ង្ផុតកំណត់នឹង ធានាថា អ្នក ទទួលបាន  សន្លឹកឆ្ន្តនៅក្នុងសំបុត្មុនថ្ង្
បោះឆ្ន្ត  (លើកល្ងត្ក្នុងតំបន់ LA)  ជាមួយនឹងសមា្ភ្រ មានប្យោជន៍ អំពី 
អ្វី ដ្ល នៅ លើ សន្លឹកឆ្ន្ត ។

ថ្ង្ទី ១៩ ដល់ថ្ង្ទី 
២៨ ខ្កុម្ភៈ

សូមទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្ន្តតំបន់
របស់ អ្នកដើម្បីមើលថាមណ្ឌលមួយណា
បានបើក៖ www.sos.ca.gov/county-

elections-offices. You can register and 

vote at any of them.

ថ្ង្ទី ២៩ ខ្កុម្ភៈ 
- ថ្ង្ទី ៣ ខ្មីនា 
(ថ្ង្បោះឆ្ន្ត)

សូមទៅកាន់មណ្ឌលបោះឆ្ន្តតំបន់របស់ 
អ្នក ដើម្បីចុះឈ្ម្ះ និងបោះឆ្ន្ត។ 
មណ្ឌលបោះឆ្ន្តទាំងអស់នឹងបើក!

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

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

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

ក្រដាស់ព័ត៌មាននេះគឺសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, 
Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, and Tuolumne counties.

សូមឈប់ ហើយពិនិតាយទ្វាដងថាតើនាះជាព័ត៌មានតាឹមតាូវសមាាប់អ្នកឬទា!

ថ្ង្អង្គ្រទី ១៨
 ខ្កុម្ភៈឆ្ន្ំ 
២០២០

ថ្ង្ផុតកំណត់ន្ការចុះឈ្ម្ះអ្នក
បោះឆ្ន្តសម្្ប់ការបោះឆ្ន្ត
បឋម៖

ថ្ង្អង្គ្រទី ៣
 ខ្មីនាឆ្ន្ំ 
២០២០

ការបោះឆ្ន្តបឋម៖  (ការបោះឆ្ន្
តដោយផ្ទ្ល់នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ង្ទី ២២ 
ខ្កុម្ភៈឆ្ន្ំ ២០២០)

ការបោះឆ្នោតបឋមឆ្នា ំ២០
២០របស់កាលីហ្វ ័រញ៉ា

ខ្ញុំជាអ្នកបោះឆ្នាត “មិនមានគណបកាសណាមួយ” ។ តើខ្ញុំបោះឆ្នាតឱាយបាធានាធិបតីដោយរបៀបណាបាក្ខជន? 

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

ដើមាបីបោះឆ្នាតនៅក្នុងការបោះឆ្នាតបឋមនាគណៈបកាសឯករាជអាមារិក 
បាជាធិបតាយាយ និងសារី៖

• អ្នកគូរត្ទទួលបាន បណ្ណប្្សណីយ៍មួយ ដ្ល សួរថាតើ 
អ្នកចង់ស្នើសុំសន្លឹកឆ្ន្តមួយ សម្្ប់គណៈបក្សមួយក្នុងចំណោម
គណៈបក្សជាច្ើន ដ្ល អនុញ្ញ្ត ឱ្យ អ្នកបោះឆ្ន្ត NPP ចូលរួម 
ក្នុងការបោះឆ្ន្តបឋម។ អ្នកអាច ហៅទូរសព្ទ ផ្ញើរអ៊ីម្ល ឬទូរសារ 
ទៅការិយាល័យ បោះឆ្ន្តតំបន់របស់ អ្នកជាមួយនឹងសំណើរន្ះ។ ប្សិ
នបើអ្នកបានទទួលសន្លឹកឆ្ន្តបោះឆ្ន្តតាមសំបុត្រួចហើយ ដោយគា្ម្

នប្ក្ខជនប្ធានាធិបតីមកលើវា អ្នកគ្្ន់ត្យកសន្លឹកឆ្ន្តតាមសំបុត្
នោះទៅកាន់មណ្ឌលបោះឆ្ន្តណាមួយហើយប្តូរយកសន្លឹកឆ្ន្តដ្លមា
នប្ក្ខជនប្ធានាធិបតីនៅព្លអ្នកចុះឈ្ម្ះចូល។ 

មាបីបោះឆ្នាតក្នុងការបោះឆ្នាតបឋមគណៈបកាសពណ៌បាតង 
សន្ដិភាពនិងសារីភាព និងគណៈបកាស សធារណៈ រដ្ឋ៖ 

• អ្នក ត្ូវត្ ចុះឈ្ម្ះឡើងវិញ ដើម្បីបោះឆ្ន្ត និងជ្ើសរើស 
គណៈបក្សអាទិភាពមួយ សម្្ប់ គណៈបក្សបីទាំងនោះ ដើម្បី 
ទទួលបានសន្លឹកឆ្ន្ត ដោយមាន ប្ក្ខភាពប្ធានាធិបតីនៅលើស
ន្លឹកឆ្ន្ត។ ប្សិនបើ ថ្ង្ផុតកំណត់ចុះឈ្ម្ះបានកន្លងផុត អ្នក អាច 
ប្ើ ការចុះឈ្ម្ះរបស់ អ្នកបោះឆ្ន្តនៅថ្ង្ត្មួយ ដល់ថ្ង្បោះឆ្ន្ត។ 
អ្នកអាច ចុះឈ្ម្ះឡើងវិញបានជានិច្ចបនា្ទ្ប់ពី ការបោះឆ្ន្ត ដើម្បី ប្ដូរមក
ការគា្ម្នគណៈបក្សអាទិភាពវិញ។

KHMER

https://www.registertovote.ca.gov/
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/
https://www.sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices/
https://voterstatus.sos.ca.gov/
https://voterstatus.sos.ca.gov/


ការបោះឆ្នាត កាន់តាងាយសាួលឥឡូវនាះនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក!

តំបន់ចំនួនដប់ប្្ំ កំពុងអនុវត្តប្ព័ន្ធបោះឆ្ន្តថ្មីមួយដើម្បីធ្វើឱ្យការបោះ
ឆ្ន្តកាន់ត្ងយស្ួល៖: Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, 

Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, 

Sacramento, San Mateo, Santa Clara, និង Tuolumne. 

អ្នកបោះឆ្ន្តដ្លបានចុះឈ្ម្ះក្នុងតំបន់ទាំងអស់ (លើកល្ងត ្Los 

Angeles) នឹងទទួលបានសន្លឹកឆ្ន្តនៅក្នុងសំបុត្ដោយស្វ័យប្វត្តិ ដោយមា
នការណ្នាំអំពីវិធីបីយា៉្ងដើម្បីបោះឆ្ន្ត៖

1. ផ្ញើសន្លឹកឆ្នាតរបស់អ្នកមកវិញតាមសំបុតា — មិនចាំបាច់មានត្្ទ្!

2. បោះវាទៅក្នុងបាអប់មួយក្នុង“បាអប់សន្លឹកឆ្នាត” ផ្លូវការជាច្ើន 
ដ្លមានទីតាំងនៅទូទាំងប្ទ្ស — ម្តងទៀត មិនចាំបាច់បោះត្្ទ្!

3. បោះឆ្នាតដោយផ្ទាល់នៅ“ មណ្ឌលបោះឆ្នាត” ដ្លមានលក្ខណៈដូចជា
កន្ល្ងបោះឆ្ន្តព្ញល្ញ

អ្នកបោះឆ្ន្តតំបន់ Los Angeles នឹងទទួលបានត្សន្លឹកបោះឆ្ន្តតាមសំបុ

ត្ត្ប៉ុណោ្ណ្ះ ប្សិនបើពួកគ្ជាអ្នកបោះឆ្ន្តតាមការបោះឆ្ន្តតាមសំបុត្
អចិន្្តៃយ៍ ឬប្សិនបើពួកគ្ស្នើសុំសន្លឹកឆ្ន្តបោះឆ្ន្តតាមសំបុត្។.

តើមណ្ឌលបោះឆ្ន្តផ្តល់អត្ថប្យោជន៍អ្វីខ្លះ?
• ការបោះឆ្ន្តមុនកាលកំណត់ — មណ្ឌលបោះឆ្ន្តបើកដំណើរការ ៣ ឬ 

១០ ថ្ង្មុនថ្ង្បោះឆ្ន្ត។

• ការផ្ល្ស់ប្តូរទីតាំង — អ្នកអាចបោះឆ្ន្តនៅមណ្ឌលបោះឆ្ន្តណាមួយ
ក្នុងតំបន់របស់អ្នក មិនគ្្ន់ត្ជាកន្ល្ងដ្លនៅជិតផ្ទះរបស់អ្នកប៉ុណ្
ណោះទ្។

• ការចុះឈ្ម្ះអ្នកបោះឆ្ន្តនៅថ្ង្ត្មួយ — ចុះឈ្ម្ះ និងបោះឆ្ន្តនៅ
ថ្ង្ត្មួយនៅឯមណ្ឌលបោះឆ្ន្តណាមួយសូម្បីត្បនា្ទ្ប់ពីថ្ង្ផុតកំណត់
ន្ការចុះឈ្ម្ះបោះឆ្ន្តបានកន្លងផុតទៅក៏ដោយ។ 

• ការគាំទ្ — មណ្ឌលបោះឆ្ន្តផ្តល់ជំនួយជាភាសាដ្លបានបកប្្ និង
មា៉្សុីនបោះឆ្ន្តដ្លអាចចូលដំណើរការបានច្ើន។

តើខ្ញុំបោះឆ្នាតនៅឯមជាឈមណ្ឌលបោះឆ្នាតយ៉ាងដូ
ចម្តាច?

អ្នកអាចបោះឆ្នត្នៅមណ្ឌលបោះឆ្នត្ណាមួយក្នងុតំបន់របស់អ្នក។ អ្នកនឹង
ទទួលបានព័ត៌មានអំពីទីតំាងមណ្ឌល និងម្៉ងបោះឆ្នត្តាមអី៊ម្លឬអ្នកអា
ចចូលមើលគ្ហទំព័របោះឆ្នត្ប្ចំាមណ្ឌលរបស់អ្នក៖ www.sos.ca.gov/

county-elections-offices. ។ ដើរចូលមណ្ឌលបោះឆ្នត្ណាមួយហើយឱ្យអ្នក
ធ្វើការកន្លង្បោះឆ្នត្នូវឈ្មះ្ និងអាសយដ្ឋន្របស់អ្នកដើម្បីទទួលបានសន្
លឹកឆ្នត្។ ប្សិនបើអ្នកចង់បោះឆ្នត្ជាភាសាផ្ស្ងពីអង់គ្លស្ សូមសួរថាតើពួក
គ្មានសំភារៈអ្វខី្លះជាភាសានោះ ហើយថាតើមានបុគ្គលិកការិយាល័យបោះឆ្
នោតនិយាយភាសានោះដ្រឬទ្។

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

តើខ្ញុំអាចនាំនរណាមា្ន្ក់ឱ្យជួយខ្ញុំបោះឆ្ន្តបានទ្?
បាន។ ច្បាប់កាលីហ្វូញ្ញ៉ាអនុញ្ញ្តឱ្យអ្នកនាំមនុស្សរហូតដល់ពីរ
នាក់ទៅការិយាល័យបោះឆ្ន្តរបស់អ្នកដើម្បីជួយអ្នកបោះឆ្
នោត ដរាប់ណាពួកគ្មិនតំណាងឱ្យនិយោជក ឬសហជីពរបស់អ្នក។ 
សួមនាំសមាជិតគ្ួសារ ឬមិត្តភក្តិ។ 

ចុះបើខ្ញុំមានបញ្ហានៅមណ្ឌលបោះឆ្នាត? 

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

ឬទូរសព្ទ ទៅល្ខបនា្ទ្ប់មួយក្នុងចំណោមល្ខទាំងនោះរបស់កិច្ចការ
ពារ អ្នកបោះឆ្ន្តនៅថ្ង្បោះឆ្ន្ត៖

• 866-OUR-VOTE (866-687-8683) ម្្ប់ជំនួយជាភាសាអង់គ្ល្ស។.

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

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

តើខ្ញុំអាចបោះឆ្នាត ជាភាស កាាពីភាសអង់គ្លាសបានទា? 

ខុសគា្ន្ទៅតាមតំបន់។ សូមទូរស័ព្ទទៅការិយាល័យបោះឆ្ន្តក្នុងតំបន់របស់អ្នក ឬទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលបោះឆ្ន្តដើម្បីសួរថាតើមានឯកសារបកប្្ដ្លអាចប្ើបាន 
ហើយថាតើមានបុគ្គលិក និយាយភាសាដ្លអ្នកចង់ប្ើទ្។ 

ភាសាដ្ល អាចតូ្វបានផ្ដល់ជូននៅក្នងុតំបន់របស់អ្នករួមមាន៖ Armenian, Assyrian/Syriac, កម្ពជុា/ខ្មរ្, ចិន, Farsi, ហ្វលីីពីន/Tagalog, Hmong, Ilocano, កូរ្៉, 
Punjabi, អ្ស្ប្៉ាញ, វៀតណាម, ជបុ៉ន (LA only), Hindi (LA only), និងថ្ Thai (LA only)

អ្នកអាច ស្វ្ងរកសំណៅឯកសារស្ដីពី ការទទួលបានភាសា នៅក្នុងការបោះឆ្ន្ត  ដ្ល ពន្យល់ ថាតើភាសាអ្វីខ្លះ មាននៅក្នុងតំបន់របស់ អ្នក នៅ៖  www.

advancingjustice-alc.org/know-your-voting-rights/.

55 Columbus Avenue, San Francisco, CA 94111  |  ទូរសព្ទ (415) 896-1701  |  www.advancingjustice-alc.org

ក្រដាស់ព័ត៌មាននេះគឺសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងតំបន់ Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, Madera, Mariposa, 
Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara, and Tuolumne counties.

សូមឈប់ ហើយពិនិតាយទ្វាដងថាតើនាះជាព័ត៌មានតាឹមតាូវសមាាប់អ្នកឬទា!
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