
ជំនួយផ្នែកភាសាសមែែប់អ្នកបោះឆ្នែត
របស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ែ

បែសិនបើបោះ
ឆ្នោតផ្ទោល់ សូមសួរ 
បុគ្គលិកនៅការិយាល័យបោះឆ្នោត ឬ 
មណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់ អ្នកជានិច្ចអំពីសម្ភោរអ្វី 
ដោលពូកគោមន នៅក្នុងភាសា 
ជាអាទិភាពរបស់ អ្នក។ សូមសួរផងដោរថាតើ 
មនបុគ្គលិកណាម្នោក់និយាយភាសារបស់ អ្នកឬអត់។ 

បោសិបើ អ្នកបោះឆ្នោត តាមសំបុតោ សូមទូរសព្ទ
ទៅការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក និងសួរថាតើ 
សម្ភោរដោលបកបោោរួច អ្វីខ្លះ ដោលពួកគោ អាចផ្ញើរ 
ឱោយ អ្នក មុនថ្ងោបោះឆ្នោត។ អ្វីៗទាំងអស់ 
គួរតោផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លោ។ .

មុនថ្ងែបោះ នៅថ្ងែបោះ

ឆ្នោត អ្នកអាច ស្វោងរក សន្លឹក បោះឆ្នោត 
ដោលបកបោោរួច៖.

បោសិនបើ ភាសាអាទិភាពរបស់ អ្នក ចំលើការឡោន ក 
ខាងកោោមសមោោប់ តំបន់របស់ អ្នក៖

នៅក្នុង ការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក 
ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក អ្នកគួរតោស្វោងរក 
សន្លឹកឆ្នោត”ទូរសារ ”ដោលបកបោោរួច 
ដោលតោូវបានដាក់បង្ហោញ យា៉ោងចោបាស់។ គួរតោមន 
ចោបាប់ចម្លងសមោោប់ អ្នកដើមោបី ឱោយ អ្នកយកទៅ បន្ទប់បោះឆ្នោត 
ជួយអ្នកបោះឆ្នោតនៅលើសន្លឹកឆ្នោតជាភាសាអង់គ្លោស។ 
គួរតោមន សញ្ញោដោលបានបកបោោ  បោោប់ អ្នក ថាតើ ភាសា 
ណាមួយ  ដោល មនសន្លឹកឆ្នោតទូរសារដោលបកបោោរួច និង
ថាតើភាសាណាមួយដោលមនអ្នកធ្វើការនៅការិយាល័យ
បោះឆ្នោតនិយាយ។

បោសិនបើ ភាសាអាទិភាពរបស់ អ្នក នៅចំការឡោន ខ 
ខាងកោោមសមោោប់តំបន់របស់ អ្នក៖:

គោប់សម្ភោរ បោះឆ្នោតទំាងអស់ នឹង តោវូបានបកបោោ 
នៅការិយាល័យបោះឆ្នោត ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក 
រួមមន សន្លកឹឆ្នោត ដោល អ្នកអាចបោះបានជាក់ស្ដោង។ 

រឿងរ៉ោវទាំងអស់ ដោល អ្នកចាំបាច់តោូវដឹង ដើមោបីបោះឆ្នោតនៅខោមីនាឆ្នោំ២០២០ ជា ភាសានោជមោើសរបស់ អ្នក

ឆ្នោត អ្នកអាចបោើបោោស់ជំនួយផ្ទោល់មត់នៅពោលបោះ
ឆ្នោត៖.

បោសិនបើមន អ្នកធ្វើការនៅការិយាល័យបោះឆ្នោត 
ឬមណ្ឌលបោះឆតនិយាយពីរភាសា 
ពួកគោគួរតោមនពាក់កាត សម្គោល់ ខ្លូន បដ្ដិកា ឬស្ទីហ្គ័រ 
ដោលបង្ហោញថាពួកគោនិយាយភាសាអ្វី។ 

អ្នក តោូវបានអនុញ្ញោត ឱោយនាំ មនុសោសរហូតដល់ពីរនាក់ដើមោបីជួយ 
អ្នកបោះឆ្នោត ដរបណា ពួកគោទាំងនោះ មិនតំណាងឱោយ 
នាយោជក ឬសហជីពរបស់ អ្នក។

ឆ្នោត អ្នកអាច ទទួលបាន សម្ភោរ 
ដោលបកបោោរួច ដើមោបីជួយ 
អ្នកឱោយរៀបចំ៖.

សូម ទូរសព្ទទៅ 
ការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់ 
អ្នកដើមោបី សួរ ថាតើ 
មនសន្លឹកឆ្នោតដោលបកបោោរួច 
សន្លឹកឆ្នោត “ទូរសារ” 
ដោលបកបោោរួច និង/ឬ 
សោចក្ដីណោនាំ ស្ដីពីព័ត៌មនរបស់ 
អ្នកបោះឆ្នោតដោលបកបោោរួចរបស់ 
តំបន់ ឬអត់។ 

រល់សម្ភោរដោលមន 
នឹងផ្ញើរជូនអ្នកដោយឥតគិតថ្លោ។.

សន្លឹកឆ្នោត ”ទូរសារ” គឺជា 
សន្លឹកឆ្នោតឧទាហរណ៍ 
ដោលបកបោោរួច ដោល នឹងជួយ 
អ្នក យល អំពីសន្លឹកឆ្នោតជា
ភាសាអង់គ្លោសរបស់ អ្នក។ 
អ្នកមិនអាច បោះឆ្នោតនៅលើ
សន្លឹកឆ្នោតនោះបានទោ។

KHMER



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

លក្ខខណ្ឌតមែូវផ្នែកភាសាតាមតំបន់

សូមស្វោងរកទីតាំង តំបន់របស់ អ្នក។ បោសិនបើ ភាសាអាទិភាពរបស់ អ្នកតោូវបានកត់ចូលក្នុងការឡោន ក  សន្លឹកឆ្នោត “ទូរសារ” 
ដោលបកបោោរួច អាចរកបានតាមរយៈ សំបុតោ និងនៅការិយាល័យបោះឆ្នោត ឬមណ្ឌលបោះឆ្នោតរបស់ អ្នក។ សន្លឹកឆ្នោត “ទូរសារ” គឺ
ជាឧទាហរណ៍នោសន្លឹកឆ្នោតដោលបានបកបោោ  ដោលនឹងជួយអ្នក យល់អំពី សន្លឹកឆ្នោតជាភាសាអង់គ្លោសរបស់ អ្នក ។ សូមទូរសព្ទទៅ 
ការិយាល័យបោះឆ្នោតតំបន់របស់ អ្នកដើមោបីសួរនាំ 

បោសិនបើភាសារបស់ អ្នកមនក្នុងការឡោន ខ រល់ អ្វីៗដោលមនជាភាសាអង់គ្លោស  ក៏មននៅក្នុងភាសារបស់ អ្នកដោរ។ 
រួមនសន្លឹកឆ្នោតដោលបានបកបោោរួច ដោលអ្នកអាចបោះឆ្នោតបាន ។. 

តំបន់
ការឡោនក៖ ការឡោនខ៖
សន្លឹកឆ្នែត“ទូរសារ”ដែលបកបែែរួច កំណែដែលបកបែែរួចនែសម្ភែរបោះឆ្នែត

ទាំងអស់

Alameda  
(៥១០) ២៧២-៦៩៧៣

កម្ពុជា/ខ្មោរ, កូរ៉ោ, Punjabi ចិន, អោសោបា៉ោញ, ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល, 
វៀតណាម

Alpine (៥៣០) ៦៩៤-២២៨១ --- ---

Amador  
(២០៩) ២២៣-៦៤៦៥

អោសោបា៉ោញ ---

Butte (៥៣០) ៥៥២-៣៤០០, 
option ១ or  
(៨០០) ៨៩៤-៧៧៦១

Hmong,  អោសោបា៉ោញ ---

Calaveras  
(២០៩) ៧៥៤-៦៣៧៦

អោសោបា៉ោញ ---

Colusa (៥៣០) ៤៥៨-០៥០០ --- អោសោបា៉ោញ

Contra Costa  
(៩២៥) ៣៣៥-៧៨០០

--- កូរ៉ោ, ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល, វៀតណាម, ចិន, 
អោសោបា៉ោញ

Del Norte  
(៧០៧) ៤៦៤-៧២១៦

អោសោបា៉ោញ ឥណា្ឌោអាមោរិក (កំណត់ តាម កមោិតតំបន់)

El Dorado  
(៥៣០) ៦២១-៧៤៨០

ចិន, អោសោបា៉ោញ ---

Fresno (៥៥៩) ៦០០-៨៦៨៣ ចិន, Hmong, កូរ៉ោ, កម្ពុជា/ខ្មោរ, Punjabi, 
ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល, វៀតណាម

អោសោបា៉ោញ

Glenn (៥៣០) ៩៣៤-៦៤១៤ --- អោសោបា៉ោញ

Humboldt  
(៧០៧) ៤៤៥-៧៤៨១

អោសោបា៉ោញ

Imperial  
(៤៤២) ២៦៥-១០៦០

--- អោសោបា៉ោញ

Inyo (៧៦០) ៨៧៨-០២២៤ អោសោបា៉ោញ



Kern (៦៦១) ៨៦៨-៣៥៩០  
or (៨០០) ៤៥២-៨៦៨៣

ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល, Punjabi អោសោបា៉ោញ

Kings (៥៥៩) ៨៥២-៤៤០១ ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល អោសោបា៉ោញ

Lake (៧០៧) ២៦៣-២៣៧២ អោសោបា៉ោញ ---

Lassen (៥៣០) ២៥១-៨២១៧ អោសោបា៉ោញ ---

Los Angeles  
(៨០០) ៨១៥-២៦៦៦

Bengali Armenian, Farsi, កម្ពុជា/ខ្មោរ, ចិន, កូរ៉ោ, 
អោសោបា៉ោញ, ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល, វៀតណាម

Madera  
(៥៥៩) ៦៧៥-៧៧២០

Punjabi អោសោបា៉ោញ

Marin (៤១៥) ៤៧៣-៦៤៥៦ អោសោបា៉ោញ, វៀតណាម ---

Mariposa  
(២០៩) ៩៦៦-២០០៧

អោសោបា៉ោញ, ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល ---

Mendocino  
(៧០៧) ២៣៤-៦៨១៩

អោសោបា៉ោញ ---

Merced  
(២០៩) ៣៨៥-៧៥៤១

ចិន,  Hmong, Punjabi អោសោបា៉ោញ

Modoc  
(៥៣០) ២៣៣-៦២០៥

អោសោបា៉ោញ ---

Mono (៧៦០) ៩៣២-៥៥៣៧ អោសោបា៉ោញ ---

Monterey  
(៨៣១) ៧៩៦-១៤៩៩

កូរ៉ោ, ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល, វៀតណាម អោសោបា៉ោញ

Napa (៧០៧) ២៥៣-៤៣២១ ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល អោសោបា៉ោញ

Nevada  
(៥៣០) ២៦៥-១២៩៨

អោសោបា៉ោញ ---

Orange  
(៧១៤) ៥៦៧-៧៦០០

ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល, Farsi ចិន, កូរ៉ោ, អោសោបា៉ោញ, វៀតណាម

Placer (៥៣០) ៨៨៦-៥៦៥០ កូរ៉ោ, អោសោបា៉ោញ, ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល ---

Plumas  
(៥៣០) ២៨៣-៦២៥៦

អោសោបា៉ោញ ---

មត់ទន្លោរ  
(៩៥១) ៤៨៦-៧២០០

ចិន, កូរ៉ោ, ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល, វៀតណាម អោសោបា៉ោញ

តំបន់
ការឡោនក៖ ការឡោនខ៖
សន្លឹកឆ្នែត“ទូរសារ”ដែលបកបែែរួច កំណែដែលបកបែែរួចនែសម្ភែរបោះឆ្នែត

ទាំងអស់
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Sacramento  
(៩១៦) ៨៧៥-៦៤៥១

Hmong, កូរ៉ោ, Punjabi, ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល, 
វៀតណាម

ចិន, អោសោបា៉ោញ

San Benito  
(៨៣១) ៦៣៦-៤០១៦

--- អោសោបា៉ោញ

សាន់បឺណាឌីណ ូ 
(៩០៩) ៣៨៧-៨៣០០

ចិន, កូរ៉ោ, ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល, វៀតណាម អោសោបា៉ោញ

San Diego  
(៨៥៨) ៥៦៥-៥៨០០ or  
(៨០០) ៦៩៦-០១៣៦

Arabic, កូរ៉ោ ឥណា្ឌោអាមោរិក (កំណត់តាម កមោិតតំបន់) 
ចិន, អោសោបា៉ោញ, ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល, 
វៀតណាម

សោន ហ្វោោ ន សុី ស្កូ 
(៤១៥) ៥៥៤-៤៣៧៥

កូរ៉ោ, ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល, វៀតណាម ចិន, អោសោបា៉ោញ

San Joaquin  
(២០៩) ៤៦៨-៨៦៨៣

ចិន, កម្ពុជា/ខ្មោរ, Punjabi, ហ្វីលីពីន/
តាហ្គោល, វៀតណាម

អោសោបា៉ោញ

San Luis Obispo  
(៨០៥) ៧៨១-៥២២៨

អោសោបា៉ោញ, ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល ---

San Mateo  
(៦៥០) ៣១២-៥២២២

កូរ៉ោ, ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល ចិន, អោសោបា៉ោញ

Santa Barbara  
(៨០៥) ៥៦៨-២២០០  
or (៨០០) ៧២២-៨៦៨៣

ចិន, កូរ៉ោ, ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល អោសោបា៉ោញ

Santa Clara  
(៤០៨) ២៩៩-៨៦៨៣ or  
(៨៦៦) ៤៣០-៨៦៨៣

--- ចិន, អោសោបា៉ោញ, ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល, 
វៀតណាម, កូរ៉ោ, កម្ពុជា/ខ្មោរ

Santa Cruz  
(៨៣១) ៤៥៤-២០៦០

--- អោសោបា៉ោញ

Shasta (៥៣០) ២២៥-៥៧៣០ អោសោបា៉ោញ ---

Sierra (៥៣០) ២៨៩-៣២៩៥ អោសោបា៉ោញ ---

Siskiyou  
(៥៣០) ៨៤២-៨០៨៤

អោសោបា៉ោញ ---

Solano (៧០៧) ៧៨៤-៦៦៧៥ 
or (៨៨៨) ៩៣៣-៨៦៨៣

អោសោបា៉ោញ, ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល ---

Sonoma  
(៧០៧) ៥៦៥-៦៨០០ or  
(៨០០) ៧៥០-៨៦៨៣

អោសោបា៉ោញ, កម្ពុជា/ខ្មោរ, ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល, 
វៀតណាម

---

តំបន់
ការឡោនក៖ ការឡោនខ៖
សន្លឹកឆ្នែត“ទូរសារ”ដែលបកបែែរួច កំណែដែលបកបែែរួចនែសម្ភែរបោះឆ្នែត
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Stanislaus  
(២០៩) ៥២៥-៥២០០

កម្ពុជា/ខ្មោរ, Punjabi, ជនជាតិអាសសុើរ 
Assyrian/Syriac

អោសោបា៉ោញ

Sutter (៥៣០) ៨២២-៧១២២ អោសោបា៉ោញ, Punjabi, ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល ---

Tehama  
(៥៣០) ៥២៧-៨១៩០

អោសោបា៉ោញ ---

Trinity (៥៣០) ៦២៣-១២២០ --- ---

Tulare (៥៥៩) ៦២៤-៧៣០០ ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល អោសោបា៉ោញ

Tuolumne  
(២០៩) ៥៣៣-៥៥៧០

អោសោបា៉ោញ ---

Ventura  
(៨០៥) ៦៥៤-២៦៦៤

ចិន, ហ្វីលីពីន/តាហ្គោល, វៀតណាម អោសោបា៉ោញ

Yolo (៥៣០) ៦៦៦-៨១៣៣ អោសោបា៉ោញ, ចិន, កូរ៉ោ ---

Yuba (៥៣០) ៧៤៩-៧៨៥៥ Hmong, អោសោបា៉ោញ ---

តំបន់
ការឡោនក៖ ការឡោនខ៖
សន្លឹកឆ្នែត“ទូរសារ”ដែលបកបែែរួច កំណែដែលបកបែែរួចនែសម្ភែរបោះឆ្នែត
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