
 

San Mateo ေ◌ကာငမွီ သင၏္ မဲေ◌ပးပိ ငင္◌ ့အြခင္◌ေ့အရးမ်ားေအၾကာင္◌း သရိွိထားပါ 

California ၏ 2020 ေအေ ထ ထ ေ◌ းေ◌ကာ ကဲ 

 

 
စာရင္◌း သင္◌းထားသည္◌ ့မဲေ◌ပးသမ်ားအားလံ◌◌းထသံ႔ိ စာတိကတစင္◌ ့မဲမ်ား ေ◌ပးပ႔ိျခင္◌း - ေ◌အာကိ ဘာလ 5 ရက္၊ 2020 မ ွစတငည္ 

မဲထည္◌ရ့န္ မဲပံ◌◌းမ်ား ◌ႏ◌ငွ◌္ ့ေအစာပိင္◌း မဲေ◌ပးမႈ စငာမ်ား ြဖင◌္လ့ွစည္◌ေ့◌န႔ စ ဲ- တနလၤ◌ာေ◌န႔၊ ေ◌အာကိ ဘာလ 5 ရက္၊ 2020 

စာရင္◌း သင္◌းမႈ ေ◌နာကံ◌◌းသတတက္ - တနလၤ◌ာေ◌န႔၊ ေ◌အာကိ ဘာလ 19 ရက္၊ 2020 

ကိယိ ငာေ◌ရာကဲေ◌ပးမႈ စငာမ်ားအားလံ◌◌း ြဖင◌္လ့ွစည္◌ေ့◌န႔ စ ဲ- ေစေနန႔၊ ေ◌အာကိ ဘာ 31 ရက၊္ 2020 - အဂၤ◌ါေ◌န႔၊ ◌ႏ◌◌ိ၀ငာ 3 ရက္၊ 

2020  
San Mateo ေ◌ကာင ီေ◌ းေ◌ကာ ကဲမ်ားဆိငာ ရံ◌◌းခန္◌း - 650-312-5222 

 

မဲေ◌ပးရန ္အသင◌္◌့ျပငင္◌ျခင္◌း 

ေ◌ းေ◌ကာ ကဲ၌ မဲေ◌ပးရ တကာ သငည္ မဲေ◌ပးဖိ႔အ တက္ ဦးြစာပထမဆံ◌◌း စာရင္◌း သင္◌းရမည္◌ျဖစည။္ အကယ္၍ သငည္ 

ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌◌္ျပပါ သတတ်က်ားႏ◌ငွ္◌ ့◌ျပည◌္မ့ီကိကီလွ်င္ စာရင◌္း သင္◌း◌ႏ◌◌ိ ငင◌္ရွ့ိမည္ ◌ျဖစည္ - 

● U.S. ◌ႏ◌◌ိငသံားတစ္ဥးီ ◌ျဖစည္၊ 

● California ၌ ေ◌နထိင  အရပားတစ္ဥးီ ◌ျဖစည္၊ 

● ေ◌ းေ◌ကာ ကဲေ◌န႔၌ သငည္ အသက္ 18 ◌ႏ◌စွ္ ◌ျပည္◌မ့ည္၊ သ႔ိမဟတ္ ၎အထက္ ရွိမည္ ◌ျဖစည္၊ 

● ရာဇ၀တ္◌ျပစႈဆငိာ စီရငက််မွတံရမႈေ◌ၾကာင္◌ ့လကိ တင္ အက်ဥ္◌းေ◌ထာင တင္◌း ရွိေ◌နသ၊ သ႔ိမဟတ္ ခံ၀ က်ဥ္◌းသား တစ္ဦး မဟေတပ၊  

● “စိတ်န္◌းမာေ◌ရးဆိငာ အရ ခင်္◌းမျပည္◌မ့ီသ” တစ္ဥးီအျဖစ္ တရားြခင သတတားခံ ခင္◌းမ်ား မရွိေရပ။ 

စာရင္◌း သင္◌းထား◌ျပီးပါ◌ျပီလား။ 

သင္၏ မဲေ◌ပးသ စာရင္◌း သင္◌းမႈဆိငာ အခ်ကလက်ားအား စစ္ေ◌ဆးၾကည္◌ရ့ႈ၍ ြမမ္◌းမ◌ံျပင ငိ ကါ။ ေ◌အာက္ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါတိ႔ကိ  

ေ◌ဆာ ငက တကာ  https://voterstatus.sos.ca.gov အား အသ◌ံ◌း◌ျပဳပါ - 

✓ သင္၏ စာပိ႔လိပာအား အတည္◌ျပဳရန္ 

✓ သင္◌ေ့◌ကာင၏ီ ေ◌ းေ◌ကာ ကဲဆိငာ ရ◌ံ◌းခန္◌းမွ သတင္◌းအခ်ကလက်ားအား အခ် ိ ီလကံရရွိႏ◌◌ိင တကာ အးီေ◌မးလိပာတစ အား 

ေ◌ပါင္◌းထည္◌ရ့န္ သ႔ိမဟတ္ ြမမ္◌းမံ◌ျပငငန္ 

✓ အကယ္၍ သင္◌ဧ့ရိယာအ တင◌္း ရရွိႏ◌◌ိင ိ လွ်င္ စာ ကာတမ္◌းမ်ား ဘာသာ◌ျပ ိ ေ◌ပးခ်ကား ရရွိႏ◌◌ိင တကာ သင္ ◌ႏ◌စွကာ 

ဘာသာစကားအား ထည္◌ ့သင္◌းေ◌ဖာ◌္◌ျေပပးရန္ 

 
စာရင္◌း သင္◌းလိပါသလား။ 

တနလၤ◌ာေ◌န႔၊ ေ◌အာကိ ဘာ 19 ရက္ အထ ိေ◌အာကါတိ႔အား◌ျဖင္◌ ့သင္ စာရင္◌း သင္◌း◌ႏ◌◌ိငည ္◌ျဖစည္ - 

● အ ိ င္◌းေ◌ပၚ တင္ www.registertovote.ca.gov ၌၊ 
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● DMV ၊ စာတိကံ◌◌း၊ စာၾကည္◌တ့ိက္ သ႔ိမဟတ္ သင္◌ ့ေ◌ကာင၏ီ ေ◌ းေ◌ကာ ကဲဆငိာ ရ◌ံ◌းခန◌္း တင္၊ သ႔ိမဟတ္ 

● မဲေ◌ပးသ စာရင္◌း သင္◌းမႈ ေ◌လွ်ာကႊ◌ာေ◌ဖာငား ေ◌တာင္◌းဆိရ တကာ ေ◌ကာင၏ီ ေ◌ းေ◌ကာ ကဲဆိငာ ရ◌ံ◌းခန္◌းထံ 888-762-8683 

သ႔ိ ေ◌ခၚဆိ◌ျခင◌္းအား◌ျဖင◌္၊့ ေ၎လွ်ာကႊ◌ာေ◌ဖာငား ေ◌အာကိ ဘာလ 19 ရကမ ီစာတိက ေ◌ပးပိေ႔ပးရမည္ ◌ျဖစည္။ တံဆိပ္ေ◌ခါင◌္း 

မလိအပ္ေ◌ပ။ 

မဲေ◌ပးသ စာရင္◌း သင္◌းမႈ ေ◌နာကံ◌◌းသတတကား က◌◌်ႏ◌္◌ပ ္ လ တားခဲ့လွ်င္ မ ိ ႔ျဖစ ည္◌း။ 

◌ျပႆနာမရိွပါ။ 

ေ◌ းခ်ယရာနည္◌းလမ္◌း 1 - စာရင္◌း သင္◌း◌ျပီးေ◌နာက္ မဲေ◌ပးရ တကာ “တညီေ◌သာ တစကည္◌း၌ပင္ မဲေ◌ပးသ စာရင္◌း သင္◌းမႈ” အား 

အသ◌ံ◌း◌ျပဳရ တက္ သင္◌ ့ေ◌ကာင၏ီ ေ◌ းေ◌ကာ ကဲမ်ားဆိငာ ရံ◌◌းခန္◌း သ႔ိမဟတ္ သင္◌ေ့◌ကာငမီ ွမ ည္◌ ့မဲေ◌ပးစငာသ႔ိမဆ ိ

သားေ◌ရာက္◌ႏ◌◌ိငည္ ◌ျဖစည္။ ထေိ႔နာက္ ေ၎နရာ၌ပင္ မဲေ◌ပးသ စာရင္◌း သင္◌းမႈ ေ◌လွ်ာကႊ◌ာေ◌ဖာင္ ◌ႏ◌ငွ္◌ ့◌ျဖည◌္ြ့စကန္ မဲစာ ကိ ႔အား သင္ 

ရရွိမည္◌ျဖစည္။ 

ေ◌ းခ်ယရာနည္◌းလမ္◌း 2 - သငည္ မဲေ◌ပးဖိ႔အ တက္ စာရင္◌း သင္◌းထား◌ျခင္◌း မရွိသည္◌အ့ျပင္ ေ◌ းေ◌ကာ ကဲမ်ားဆိငာ ရံ◌◌းခန္◌း သ႔ိမဟတ္ 

မဲေ◌ပးစငာတစ သ႔ိ သားေ◌ရာက္◌ႏ◌◌ိင◌္ျခင္◌းလည္◌း မရွိလွ်င္ ေ◌ကာင၏ီ ေ◌ းေ◌ကာ ကဲမ်ားဆငိာ ရံ◌◌းခန္◌းသ႔ိ ဆ ကယ္၍ သင္ မ ိ ႔ 

စာရင္◌း သင္◌း◌ႏ◌◌ိငည္◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း၊ ထ႔ိျပင္ “ေအ၀းမွတစင္◌ ့၀င္ေ◌ရာကယႏ◌◌ိငည◌္ ့စာတကိတစင္◌ ့မဲေ◌ပးမႈ” အား အသ◌ံ◌း◌ျပဳ၍ 

ေအ၀းေမွနကာ မ ိ ႔ မဲေ◌ပးႏ◌◌ိငည္◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင◌္း အစရွိသ ိ ႔ကိ ေ◌မး◌ျမန္◌း◌ႏ◌◌ိငည◌္ျဖစည္။ 

 

မ ိ ႔ မဲေ◌ပးရမ ည္◌း။ သင◌္ ့တင္ ေ◌ းခ်ယရာနည္◌းလမ◌္းမ်ား ရိွပါသည္။ 

 

ေ◌နအေိမန၍ မဲေ◌ပး◌ျခင္◌း 

ေ◌အာကိ ဘာလ 19 ရကမ ီသင္ စာရင္◌း သင္◌းထားလွ်င္ မဲစာ ကား 

မ ိ ႔ ◌ျဖည္◌ြ့စက္၍ ◌ျပ ည္ေ◌ပးပ႔ိရမည္◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း 

ညႊ ကားခ်က်ားႏ◌ငွ္◌အ့တ မဲစာ ကစ္ေ◌စာငား စာတကိတစင္◌ ့

အလိေအလ်ာက္ လကံရရွိမည္ ◌ျဖစည္။ သင္◌ေ့အနႏ◌ငွ္◌ ့- 

1. သင္၏ မဲစာ ကား စာတိကတစင္◌ ့ေ◌ပးပိ႔ႏ◌◌ိငါသည္ -- 

တံဆိပ္ေ◌ခါင္◌း မလိအပ္ေ◌ပ။ 

○ သင္၏ မဲစာအတိား လကတ္ေ◌ရးထိး၍ 

ေ◌န႔ စဲတပန္ သတိရပါ။ 

○ သင္၏ မဲစာ ကား ေ◌ းေ◌ကာ ကဲေ◌န႔၌ 

သ႔ိမဟတ္ ၎မတိငီ တင္ 

စာတိကမွတသား◌ျပဳလပ္◌ျပီး◌ျဖစ္ေ◌ၾကာင္◌း 

ေ◌သခ်ာေ◌အာင္ ေ◌ဆာ ငကါ။ 

2. ေ◌ကာငတီစ္၀မွ္◌း၌ရွိေ◌သာ တရား၀င္ “မဲပံ◌◌းမ်ား” 

အမ်ားအျပားထမဲွ တစ တင္ သ႔ိမဟတ္ မဲေ◌ပးစငာတစ တင္ 

မဲထည္◌ ့သင္◌းပါ -- ထပံေ◌◌ျပာရမ ိ လွ်င္ တံဆိပ္ေ◌ခါင္◌း 

မလိအပ္ေ◌ပ။ ေ◌အာကိ ဘာလ 5 ရကစ၍ ◌ႏ◌◌ိ၀ငာလ 3 

ရက္၊ ည 8 နာရီအခ် ိထ ိြဖင◌္လ့ွစားမည္◌ ့24 

နာရီအခ်နိ္◌ျပည◌္ ့လံ◌◌ျခံ◌ေဳ◌ရးေ◌စာင္◌ၾ့ကပားေ◌သာ 

မဲပံ◌◌းမ်ား ရွိပါသည္။ 
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လကယိိ ငာေ◌ရာက ္မဲေ◌ပး◌ျခင◌္း 

အကယ္၍ သင္◌ေ့အနႏ◌ငွ္◌ ့လကယိိ ငာေ◌ရာက္၍ မဲေ◌ပးလိလွ်ငည◌္း 

မဲေ◌ပးႏ◌◌ိငါသည္။ သင္◌ ့ေ◌ကာင၏ီ ေ◌ းေ◌ကာ ကဲမ်ားဆိငာ 

ရံ◌◌းခန္◌း ◌ႏ◌ငွ◌္ ့မဲေ◌ပးစငာမ်ားတိ႔ တင္ ေအစာပိင္◌း မဲေ◌ပး◌ျခင္◌း 

◌ႏ◌ငွ္◌ ့တညီေ◌သာတစ္ေ◌န႔တည္◌း တင္◌း 

စာရင္◌း သင္◌းမႈတိ႔အား ရရွိႏ◌◌ိငည္ ◌ျဖစည္။ 

San Mateo ေ◌ကာင ီေ◌ းေ◌ကာ ကဲမ်ားဆိငာ ရ◌ံ◌းခန္◌း၊ Redwood 

◌ျမိေဳ႕တာ◌္ေ◌ကာင ီစာေ◌ရးရံ◌◌းခန္◌း ◌ႏ◌ငွ္◌ ့South San Francisco 

ပင စာၾကည္◌တ့ိကိ ႔ရွ ိေအစာပငိ္◌း မဲေ◌ပးစငာမ်ားအား 

ေ◌အာကိ ဘာလ 5 ရကစတင◌္ျပီး ြဖင္◌လ့ွစားမည္ ◌ျဖစါသည္။ 

လိပာမ်ား ◌ႏ◌ငွ္◌ ့အခ် ိာရီမာ်းအား https://www.smcacre.org/vote-

center-hours-locations ၌ စစ္ေ◌ဆးၾကည္◌ရ့ႈပါ။  

ေ◌ကာငအီ တင◌္းရွိ မ ည္◌ ့မဲေ◌ပးစငာ၌မဆိ သင္ 

မဲေ◌ပးႏ◌◌ိငည္◌ျဖစည။္ မဲေ◌ပးစငာမ်ား အားလံ◌◌းအား ေစေနန႔၊ 

ေ◌အာကိ ဘာ 31 ရက္၊ 2020 မွစ၍ အဂၤ◌ါေ◌န႔၊ ◌ႏ◌◌ိ၀ငာ 3 ရက္၊ 

2020 အထ ိြဖင္◌လ့ွစားမည္ ◌ျဖစည္။ မဲေ◌ပးစငာမ်ား၏ 

တည္ေ◌နရာမ်ားႏ◌ငွ◌္ ့အခ် ိာရီမ်ားတိ႔ႏ◌ငွ္◌ပ့တက္ေ◌သာ 

အခ်ကလက်ားအား စာတိကတစင္◌ ့သင္ လကံရရွိမည္◌ျဖစည္၊ 

သ႔ိမဟတ္ သင္◌ ့တည္ေ◌နရာအနးီနားရွိ မဲေ◌ပးစငာမ်ားအား 

ရွာေ◌ြဖရ တကာ https://www.smcacre.org/vote/all သ႔ိလည္◌း 

သင္ ၀င္ေ◌ရာက္ ၾကည◌္ရ့ႈႏ◌◌ိငါသည္။ 

ေ◌ းေ◌ကာ ကဲေ◌န႔ တင္ မဲေ◌ပးစငာမ်ားအား မနက္ 7 နာရီ မွ ည 8 

နာရီအထ ိြဖင္◌လ့ွစားမည္ ◌ျဖစည္။ ည 8 နာရီအခ် ိထ ိသင္ 

တန္◌းစီလိင္◌းအ တင္◌း ရွိေ◌နသမ်ွကာလပတံ◌◌း သင္၏ မဲအား သင္ 

ထည္◌ ့သင္◌း◌ႏ◌◌ိငည္ ◌ျဖစည။္ 

မဲေ◌ပးစငာတစ ခသ႔ိ သားေ◌ရာကာ မဲစာ ကား လကံရယရ တက္ 

သင္၏အမည္◌ႏ◌ငွ္◌ ့လိပာတိ႔အား ၎တိ႔ထံသ႔ိ ေ◌◌ျပာ◌ျပပါ။ 

အဂၤလိပာသာစကားမဟတည္◌ ့အျခားေ◌သာဘာသာစကားတစ ◌ျဖင္◌ ့

မဲေ◌ပး◌ျခင္◌းအား သင္ ပ၍ိ◌ႏ◌စွက်င္ အဆိပါ ဘာသာစကား◌ျဖင္◌ ့

စာ ကာတမ္◌းမ်ားအား ရရွိႏ◌◌ိင◌္ျခင္◌း ရွိ၊မရွိ၊ ထ႔ိျပင္ 

အဆိပါဘာသာစကားအား ေ◌◌ျပာဆိႏ◌◌ိငည္◌ ့မဲေ◌ပးစငာ 

အလပမားမ်ား တစံ◌တစ္ဦး ရွိ၊မရွ ိ၎တိ႔ထံသိ႔ ေ◌မး◌ျမန္◌းပါ။ 

လထက်န္◌းမာေ◌ရးဆိငာ ကာ ကယ္◌ျပငငႈမ်ား ရွိပါမ ား။ 

ရွိပါမည္။ မဲေ◌ပးစငာ ၀ မ္◌းမ်ားသည္ 

ပါးစပ္◌ႏ◌ငွ္◌◌့ႏ◌◌ွာေ◌ခါင◌္းစည္◌း မ်က္◌ႏ◌◌ွာဖံ◌◌းမ်ား 

၀တငားၾကမည္ ◌ျဖစ◌္ျပီး၊ လထက်န္◌းမာေ◌ရးဆ◌ငိာ 

လမ◌္းညႊ က််ားအား လိကာေ◌ဆာ ငကါမည္၊ ထ႔ိျပင္ ပိ င္◌းဆိငာ 

အ ကာေအ၀း◌ျခားကန္႔သတႈမ်ား ေ◌ဆာ ငက္◌ႏ◌◌ိင္ေ◌စရ ာ 

မဲေ◌ပးစငာမ်ားအား ◌ျပငင္ေ◌ဆာ ငကားပါမည္။ မဲေ◌ပးသမ်ားသည္ 

◌ျပ ယ္ ◌ႏ◌ငွ◌္ ့ေ◌ဒသခံ လထက်န္◌းမာေ◌ရးဆိငာ စည္◌းမဥ်◌္း 

ကန္႔သတ်က်ားအား လိကာေ◌ဆာ ငကကရမည္◌ျဖစ္◌ျပီး၊ ဤ တင္ 

ပါးစပ္◌ႏ◌ငွ္◌ ့◌ႏ◌◌ွာေ◌ခါင◌္းစည္◌း မ်က္◌ႏ◌◌ွာဖံ◌◌းအကာမ်ားအား 

၀တင္◌ျခင္◌း ◌ႏ◌ငွ္◌ ့ ပိ င◌္းဆိငာ အ ကာေအ၀း◌ျခား 

ကန္႔သတႈမာ်းအား ထနိ္◌းသိမ္◌းလိကာ◌ျခင◌္းတိ႔လည္◌း 

အပါအ၀င္◌ျဖစည္။ 

မဲေ◌ပးခ်နိ္၌ က◌◌်ႏ◌္◌ပ္၏ ID အား ◌ျပသရန္ လိအပါသလား။  

ေအ◌ျခေအနမ်ား အားလံ◌◌းနးီပါးအ တက  မလိအပါ။ သေိ႔သာ◌္ 

သငည္ ပထမဆံ◌◌းအၾကိမ္ မဲေ◌ပး◌ျခင္◌း◌ျဖစ္◌ျပီး၊ မဲေ◌ပးရန္ သင္ 

စာရင္◌း သင္◌းခ်နိ္၌ သင္၏ ယာဥ္ေ◌မာင္◌းလိငင္ နပံါတ္၊ ◌ျပ ယ္ ID 

နပံါတ္ သ႔ိမဟတ္ လမႈဖလံ◌◌းေ◌ရးနပံါတိ ႔အား သင္ ထည္◌ ့သင္◌း 

ေ◌ဖာ◌္◌ျပခဲ့◌ျခင္◌း မရွိမွသာ စာ ကာတမ္◌းမ်ားအား ◌ျပသရန္ 

လိအပည္ ◌ျဖစည္။ အကယ္၍ ဤသေိ႔သာ ေအ◌ျခေအ ျဖစ်င  

စာ ကာတမ္◌း အမ်ားအျပားအား အသ◌ံ◌း◌ျပဳႏ◌◌ိငါသည္။ အကယ၍္ 

သင္◌ ့တင္ စးိရိမ ပ ႈမာ်း ရွိလွ်င္ သင္၏ ေ◌ းေ◌ကာ ကဲမ်ားဆိငာ 

ရံ◌◌းခန္◌းသ႔ိ ၾကိတဳင္ေ◌ခၚဆိ၍ ေ◌မး◌ျမန္◌းပါ။ 

မဲေ◌ပးသည္◌အ့ခါ က◌◌်ႏ◌္◌ပား အကအညီ◌ျပဳေ◌ပးရ တက္ 

တစံ◌တစ္ဥးီအား က◌◌်ႏ◌္◌ပ ္ေ◌ခေၚဆာ ငားႏ◌◌ိငါမ ား။ 

ေ◌ခေၚဆာ ငားႏ◌◌ိငါသည္။ California ဥေပဒအရ 

ေ၎ခေၚဆာ ငားသမ်ားသည ္သင္◌ ့အလပင္ သ႔ိမဟတ္ သင္၏ 

သမၼဂအား ကိယား◌ျပဳ◌ျခင္◌း မရွိေသ ႕ သင္၏မဲေ◌ပး◌ျခင္◌းအား 

လကိယိ င္ ေအထာကက◌ျပဳေ◌ပးႏ◌◌ိင တကာ လႏ◌စ္ွဦးအထိအား 



 

San Mateo ေ◌ကာငမွီ သင၏္ မဲေ◌ပးပိ ငင္◌ ့အြခင္◌ေ့အရးမ်ားေအၾကာင္◌း သရိွိထားပါ 

California ၏ 2020 ေအေ ထ ထ ေ◌ းေ◌ကာ ကဲ 

 
သင္ ေ◌ခေၚဆာ ငားႏ◌◌ိ ငင◌္ ့ရွိပါသည္။ မိသားစ၀င္ သိ႔မဟတ္ 

မိတ္ေ◌ ဆတစ္ဦးအား ေ◌ခေၚဆာ ငားပါ

မဲေ◌ပးေ◌နစဥ တင္◌း ◌ျပႆနာတစ ခ က◌◌်ႏ◌္◌ပ္ ၾက◌ံေဳ◌တ႕ ခဲ့ရလွင္် မ ိ ႔ျဖစ ည္◌း။ 

လေကလွ်ာပ့ါႏ◌ငွ္◌။့ ◌ျပ ာရင္◌း သင္◌း၍ မဲေ◌ပးရ တကာ 

တညီေ◌သာတစကည္◌း၌ မဲေ◌ပးသ စာရင္◌း သင္◌းမႈအား 

အသ◌ံ◌း◌ျပဳဖိ႔ ေ◌တာင◌္းဆပိါ။ အကယ္၍ ေအၾကာင္◌းအရင္◌း 

တစံ◌တစာေ◌ၾကာင◌္ ့သင္ ထသိေိ႔ဆာ ငက္◌ႏ◌◌ိင္◌ျခင္◌း မရွိလွ်င္ 

ေ◌ရွာငခင ္မဲစာ က ္တစ အား ေ◌တာင္◌းဆပိါ၊ ဤသ ာ အကယ္၍ 

ေ◌ းေ◌ကာ ကဲဆိငာ ၀ မ္◌းအရာရွိမ်ားမွ သင္၏ 

အရ ခ်င္◌း◌ျပည◌္မ့ီမႈအား အတည္◌ျပဳ◌ျပီးလွ်င္ 

ေ◌ းေ◌ကာ ကဲေ◌န႔အျပီးေ◌နာက္ 

ထည္◌ ့သင္◌းေ◌ရ တကည္◌ျဖစ္ေ◌သာ မဲစာ ကစ  ◌ျဖစည။္  

သ႔ိမွမဟတ္ ေ◌ းေ◌ကာ ကဲေ◌န႔ မဲေ◌ပးသ ကာ ကယ္ေ◌ရးဆိငာ 

ဖန္◌းေ◌ဟာတ့ိ င္◌းတစ ထသံ႔ိ ေ◌ခၚဆိပါ - 

·         အဂၤလိပာသာစကား◌ျဖင္◌ ့ကညီေ◌ထာကံမ့ႈရယရ တက္ 866-

OUR-VOTE (866-687-8683) ။ 

·         အဂၤလိပ္၊ မ ရင္◌း၊ က ◌ံ◌း၊ ဗီယကမ္၊ ကိရီးယား၊ ဘဂၤ◌ါလီ၊ 

အရဒ၊ ဟိႏၵီ ◌ႏ◌ငွ္◌ ့တက္ေ◌လာဂ့္ ဘာသာစကားမ်ား◌ျဖင္◌ ့

ကညီေ◌ထာကံမ့ႈရယရ တက္ 888-API-VOTE (888-274-8683) ။ 

·         888-Ve-Y-Vota (888-839-8682) NALEO ပညာေ◌ရးဆိငာ 

ရ ◌ံေ◌ြင ေအကာ က ခမဲ ့ဘာသာစကားႏ◌စွ် ိ ဳးသ◌ံ◌း အဂၤလိပ္-စပိန္ 

ေ◌ဟာတ့ိ င◌္း။ 

အဂၤလပိာသာစကားမဟတည္◌ ့အျခားေ◌သာ 

ဘာသာစကားမ်ား◌ျဖင္◌ ့က◌◌်ႏ◌◌္ပ္ မဲေ◌ပးႏ◌ိ◌ငါမ ား။ 

မဲေ◌ပးႏ◌◌ိငါသည္။ တ တ္ သ႔ိမဟတ္ စပိ ာသာစကား◌ျဖင္◌ ့သင္ 

မဲေ◌ပးလိလွ်င္ မဲေ◌ပး သင္◌း◌ႏ◌◌ိငည္◌ ့ဘာသာ◌ျပ ိ ထားေ◌သာ 

မဲစာ က်ား ◌ႏ◌ငွ္◌ ့အျခားေ◌သာ အရင္◌းအျမစ်ားတိ႔အား ရရွိႏ◌◌ိငည္ 

◌ျဖစည။္ အကယ္၍ ကိရီးယား၊ တက္ေ◌လာဂ့္၊ ◌ျမ ာ၊ ဟိႏၵီ သ႔ိမဟတ္ 

ဂပ်န္ ဘာသာစကားအား သင္ ေ◌◌ျပာဆိလွ်င  သ႔ိပါက 

ဘာသာ◌ျပ ိ ထားေ◌သာ “ပံ◌တမိတၳ ဴ” မဲစာ က်ားအား ရရွိေ◌ကာင◌္း 

ရရွိႏ◌◌ိငါမည္။ 

အကယ္၍ သငည္ ေ◌နအေိမန၍ မဲေ◌ပး◌ျခင္◌း ◌ျဖစ◌္ျပီး၊ 

ဘာသာ◌ျပ ိ ထားေ◌သာ မဲစာ ကာ်း သ႔ိမဟတ္ အျခားေ◌သာ 

အရင္◌းအျမစ်ားတိ႔ကိ ရယလိလွ်င္ ေ◌ကာင၏ီ 

ေ◌ းေ◌ကာ ကဲမ်ားဆိငာ ရံ◌◌းခန္◌းထံ 888-762-8683 သ႔ိ ေ◌ခၚဆိပါ၊ 

သ႔ိမဟတ္ registrar@smcacre.org သ႔ိ အးီေ◌မးလ္ေ◌ပးပိ႔ပါ။  

အကယ္၍ သငည္ လကိယိ ငာေ◌ရာက ္မဲေ◌ပး◌ျခင္◌း ◌ျဖစ်င  

ဘာသာ◌ျပ ိ ထားေ◌သာ မဲစာ ကာ်းအား ရယရ တက္ မဲေ◌ပးစငာ 

၀ မ္◌းအလပမားမာ်းထံသိ႔ ေ◌တာင္◌းဆိေ◌မး◌ျမန္◌းပါ။ ထ႔ိျပင္ 

သင္◌အ့ား အကအညီေ◌ပးႏ◌◌ိငည◌္ ့ဘာသာစကားႏ◌စွ် ိ ဳး 

ေ◌◌ျပာဆိႏ◌◌ိင္ေ◌သာ မဲရံ◌ အလပမား၀ မ္◌းမာ်းအားလည္◌း 

ရရွိေ◌ကာင္◌း ရရွိႏ◌◌ိငည္ ◌ျဖစည။္ 

မဲေ◌ပးရာ တင္ ဘာသာစကား ရယႏ◌◌ိငႈ 

၀န္ေ◌ဆာငႈမ်ားႏ◌ငွ္◌ပ့တက္◌ျပီး ေ◌နာကပခ်ကလက်ား 

ရွင္◌းလင္◌းေ◌◌ျပာ◌ျေပပးႏ◌◌ိငည္◌ ့လကမ္◌းစာ ကား 

ေ◌ဖာ◌္◌ျပပါ၌ သင္ ရွာေ◌ေြဖ တ႕ ရွိႏ◌◌ိငါသည္ - 

https://www.advancingjustice-alc.org/know-your-voting-rights/
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