www.sccvote.org/voterschoice

លេ�ខទូូរស័័ព្ទទមិិនគិិតថ្លៃ�ៃ ៖ 866-430-VOTE (8683)
Voter’s Name
Address
City, State and Zip Code

ប្រ�សិិនបើ�ើអាចធ្វើ�ើ�បាន សូូមបោះ�ះឆ្នោ�ោ តនៅ�ពីីគេ�ហដ្ឋាាន ។

សុុខភាពហើ�ើយ និិងសុុវត្ថិិ�ភាពរបស់់អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត ព្រ�មទាំំងបុុគ្គគលិិករបស់់យើ�ើងគឺឺជាអាទិិភាពកំំពូូល ។

ស្រោ��មសំំបុុត្រ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តអាចបញ្ជូ�ូ នត្រ�លប់់ទៅ�មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ តមួួយណាទម្លាាក់់នៅ�ប្រ�អប់់ទម្លាាក់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តណាមួួយក៏៏បាន ឬ
ទៅ�កាន់់ការិ ិយាល័័យមន្ត្រី�ី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងបញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តណាមួួយក៏៏បាន ។

មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ តបើ�ើកចាប់់ពីី ថ្ងៃ�ៃទីី 31 ខែ� តុុលា ដល់់ ថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ� វិ ិច្ឆិិ�កា ។

និិង អ្ននកឃ្លាំំ�ចាំំមើ�ើលការបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត ។

Office នឹឹងផ្តតល់់ជូូនម៉ាា ស និិង ស្រោ��មដៃ�នៅ�មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ តទៅ�ដល់់អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត អ្ននកធ្វើ�ើ�ការ

ម៉ាា ស ហើ�ើយពិិធីីការនៃ�ការរក្សាាគម្លាា តសង្គគមនឹឹងត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត ។ The Registrar of Voters

បានឆាប់់រហ័័សដើ�ើម្បីី�ចៀ�ៀសវាងមនុុស្សសច្រើ�ើ�នកុះះ�ករនៅ�ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត ។ តម្រូ�ូវត្រូ�ូវតែ�ឱ្យយមានពាក់់

ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវបោះ�ះឆ្នោ�ោ តដោ�យបង្ហាាញវត្តតមានដោ�យផ្ទាាល់់ សូូមពិិចារណាទៅ�បោះ�ះឆ្នោ�ោ តឱ្យយ

ប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍ជាស្រេ��ចដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ ។

នឹឹងផ្ញើ��ើរតាមសំំបុុត្រ�ដោ�យប្រើ�ើ�ស្រោ��មសំំបុុត្រ�ផ្ញើ�ើ�ត្រ�លប់់ត្រ�ឡប់់មកវិ ិញដែ�លបានទូូទាត់់ថ្លៃ�ៃតែ�ម

ឆ្នោ�ោ តបោះ�ះតាមសំំបុុត្រ�នឹឹងចាប់់ផ្តើ�ើ�មផ្ញើ�ើ�ចេ�ញចាប់់ពីី ថ្ងៃ�ៃទីី 5 ខែ� តុុលា ។ សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តរបស់់អ្ននក

មិិនមានវិ ិធីីណាដែ�ល មានសុុវត្ថិិ�ភាពប្រ�សើ�ើរជាងការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តនៅ�តាមសំំបុុត្រ�នោះ�ះទេ� ។ សន្លឹឹ�ក

បោះ�ះឆ្នោ�ោ តប្រ�កបដោ�យសុុវត្ថិិ�ភាព
គឺឺបោះ�ះឆ្នោ�ោ តនៅ�ពីីគេ�ហដ្ឋាាន

ិ ឆិកា ឆ្នា ំ 2020
ការផ្លាស់បតូរសំ
្
ខាន់ៗសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅ ខែ វច្

បទពិិសោ�ធន៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ តថ្មីី�របស់់អ្ននក

របស់់អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត

ជម្រើ�ើ�ស

ការិ ិយាល័័យមន្ត្រី�ី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងបញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តខោ�នធីី Santa Clara

County of Santa Clara
Registrar of Voters
PO BOX 611300
San Jose, CA 95161-1300

ការិ ិយាល័័យមន្ត្រី�ី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងបញ្ជីី�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តខោ�នធីី Santa Clara

ជម្រើ�ើ�ស

របស់់អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត

បទពិិសោ�ធន៍៍បោះ�ះឆ្នោ�ោ តថ្មីី�របស់់អ្ននក

ឬ

ភាសា

សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តពីីរភាសា និិង ជំំនួួយផ្នែ�ែកខាង

ងាយស្រួ�ួលប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់

ហើ�ើយមានច្រើ�ើ�នទៀ�ៀត

គ្រឿ��ឿងឧបករណ៍៍រសម្រា�ប់់
រសម្រា�ប់់ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តថ្មីី�ៗ

4 ថ្ងៃ�ៃ

តាមដានព័័ត៌៌មានពីីពួួក
យើ�ើងតាមប្រ�ព័័ន្ធធ
ផ្សសព្វវផ្សាាយសង្គគម

@sccvote

@sccvote

facebook.com/sccvote

សូូមមើ�ើលនៅ�លើ�ើគេ�ហទំំព័័ររបស់់យើ�ើង
www.sccvote.org/voterschoice

សូូមស្កេ�េនកូូដ
Qr® ជាមួួយ
ទូូរស័័ព្ទទឆ្លាា តវៃៃ
របស់់អ្ននក

សម្រា�ប់់បញ្ជីី� ទីីតាំំងប្រ�អប់់ទម្លាាក់់សន្លឹឹ�ក
ឆ្នោ�ោ តផ្លូូ�វការ និិង មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត

មិិនមានវិ ិធីីណាដែ�លប្រ�កបដោ�យមានសុុវត្ថិិ�ភាពជាងការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តនៅ�តាមសំំបុុត្រ�នោះ�ះទេ�

បោះ�ះឆ្នោ�ោ តនៅ�តាមសំំបុុត្រ� ឬ នៅ�តាមមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត

ឆ្នោ�ោ តនឹឹងត្រូ�ូវបានទទួួលយករហូូតដល់់ ថ្ងៃ�ៃទីី 20 ខែ� វិ ិច្ឆិិ�កា ឆ្នាំំ� 2020

* សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តដែ�លមានបោះ�ះត្រា�ប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍នៅ�ចំំថ្ងៃ�ៃ ឬ មុុនថ្ងៃ�ៃបោះ�ះ

ថ្ងៃ�ៃចុុងក្រោ��យ៖ ថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ� វិ ិច្ឆិិ�កា ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត!

* តម្រូ�ូវត្រូ�ូវតែ�ឱ្យយមានពាក់់ម៉ាាស

មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ តចាប់់បើ�ើក៖ ថ្ងៃ�ៃទីី 31 ខែ� តុុលា ដល់់ ថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ� វិ ិច្ឆិិ�កា

ថ្ងៃ�ៃ ទីី 5 ខែ� តុុលា ដល់់ ថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ� វិ ិច្ឆិិ�កា

បោះ�ះឆ្នោ�ោ តនៅ�តាមសំំបុុត្រ� និិងបោះ�ះឆ្នោ�ោ តឱ្យយបានមុុនពេ�លកំំណត់់ ៖

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តចាប់់បើ�ើកពីីថ្ងៃ�ៃ ទីី 5 ខែ� តុុលា ដល់់ ថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ� វិ ិច្ឆិិ�កា

ិ
ថ្ងៃ�ៃទីី 3 ខែ� វិច្ឆិិ�កា

សូូមប្រា�កដថាដើ�ើម្បីី�ឱ្យយសម្លេ�េងរបស់់អ្ននកត្រូ�ូវបានរាប់់បញ្ចូូ� លនៅ�

ការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តទូូទៅ�ជ្រើ�ើ�សរើើ�សប្រ�ធានាធិិបតីី

សម្រា�ប់់សំំណួួរផ្សេ�េងៗ៖
408-299-VOTE (8683)
ឬ លេ�ខទូូស័័ព្ទទមិិនគិិតថ្លៃ�ៃ៖
866-430-VOTE (8683)

ណើ�ើរការ ពីីរ បីី ថ្ងៃ�ៃមុុនការបោះ�ះឆ្នោ�ោ តនីីមួួយៗ ។

ការិ ិយាល័័យបោះ�ះឆ្នោ�ោ តសាកលហើ�ើយនឹឹងបើ�ើកដំំ

ខោ�នធីី Santa Clara។
។ មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ តគឺឺជា

តាមទីីតាំំងមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ តណាមួួយក៏៏បាននៅ�ក្នុុ�ង

របស់់អ្ននក ឬ បោះ�ះឆ្នោ�ោ តដោ�យបង្ហាាញវត្តតមានផ្ទាាល់់នៅ�

បោះ�ះឆ្នោ�ោ តដោ�យប្រើ�ើ�ប្រា�ស់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តបោះ�ះតាមសំំបុុត្រ�

វាជាជម្រើ�ើ�សរបស់់អ្ននក!

Santa Clara

• នៅ�តាមមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ តណាមួួយក៏៏បាននៅ�ក្នុុ�ង ខោ�នធីី

ឬ

• នៅ�តាមប្រ�អប់់ទម្លាាក់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តផ្លូូ�វការណាមួួយក៏៏បាន

• ស្រោ��មសំំបុុត្រ�ដែ�លបង់់ថ្លៃ�ៃតែ�មរួួចជាស្រេ��ចដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ

ណាមួួយក៏៏បានដូូចខាងក្រោ��ម ៖

អ្ននកអាចជ្រើ�ើ�សរើើ�សការបញ្ជូ�ូ នសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តរបស់់អ្ននកត្រ�ឡប់់មកវិ ិញទៅ�តាមជម្រើ�ើ�ស

របស់់ពួួកគេ� ឬ ទាក់់ទងទៅ� Registrar of Voters Office ។ នៅ�ពេ�លបំំពេ�ញចប់់

ឆ្នោ�ោ តតាមសំំបុុត្រ�ឡើ�ើយ លុះះ�ត្រា�តែ�ពួួកគេ�ធ្វើ�ើ�បច្ចុុ�ប្បបន្ននភាពស្តីី�ពីីការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោ ត

បោះ�ះតាមសំំបុុត្រ�តាមរយៈៈប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍ ។ អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តអសកម្មមនឹឹងមិិនបានទទួួលការបោះ�ះ

អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ តដែ�លបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�នៅ� ខោ�នធីី Santa Clara ទាំំងអស់់ នឹឹងទទួួលបានសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ ត

The Registrar of Voters ខោ�នធីី Santa Clara កំំពុុងធ្វើ�ើ�ទំំនើ�ើបកម្មមក្នុុ�ងការបោះ�ះ
ឆ្នោ�ោ តដោ�យបង្កើ�ើ�ននូូវភាពបត់់បែ�ន និិង ភាពងាយស្រួ�ួលដល់់អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត ។

ណាមួួយក៏៏បាន

មណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ ត

សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ តផ្លូូ�វការ

ប្រ�អប់់ទម្លាាក់់

ដោ�យឥតគិិតថ្លៃ�ៃ

ដែ�លបង់់ថ្លៃ�ៃតែ�មរួួចជាស្រេ
ជាស្រេ��ច

បើ�ើករយៈៈពេ�ល

បោះ�ះឆ្នោ�ោ តនៅ�តាមមណ្ឌឌលបោះ�ះឆ្នោ�ោ តណាមួួយក៏៏បាននៅ�ក្នុុ�ង ខោ�នធីី

វិ ិធីីបញ្ជូ�ូ នសន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោ ត VBM របស់់អ្ននកត្រ�ឡប់់មកវិ ិញ

ស្រោ��មសំំបុុត្រ�

បោះ�ះឆ្នោ�ោ តដោ�យបង្ហាាញវត្តតមានផ្ទាាល់់

បោះ�ះឆ្នោ�ោ តតាមសំំបុុត្រ�

ជម្រើ�ើ�សគឺឺជារបស់់អ្ននក

