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The Registrar
ោន្ប់រហ័័សប��ើី�បចៀសវាងើនុសសបម្ច�នកុះករបៅថ្ងៃថ្មីៃបោះប្នោត ។ តម្ើូវម្តូវខតឱ្យយរានពាក់
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រាា ស បហ័�យពិិធី�ការថ្ងៃនការរកា�រាលាតសងគើន�ងម្តូវោនអ្ននុវត្ ។ The Registrar of Voters
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ប��ើសំ
បុម្ិយាល័័
តសនលាយ
�កប្
នោ តអាចបញ្ជី
�ើណី
ឌ ល័បោះប្
នោ តើួ
ណាទរា
ប�កាន់
ការ
ើ�ន្
�ម្�ប់ម្�ងបញ្ជី
ី �ប�ះបះអ្ននោ
កបោះប្
នោ តណាើួ
យយ
ក៏ោ
ន ។ លា ក់បៅម្បអ្នប់ទរាលាក់សនលា�កប្នោតណាើួយក៏ោន ឬ
តូី នម្តល័ប់
ប�កាន់ការ ិយាល័័យើ�ន្�ម្�ប់ម្�ងបញ្ជីី�ប�ះះអ្ននោកបោះប្នោតណាើួយក៏ោន ។

The health
and safety
ofវour
votersអ្នand
staffនោ ត
isម្ពិើទាំ
a top ង
priority.
If possible,
VOTE
FROM
សុែភាពិបហ័�
យ និងសុ
តិិភាពិរបស់
នោកបោះប្
បុ�គល័ិករបស់
បយ�ង�ឺជា
អាទិភា
ពិកំពិតូល័HOME.
។
សុែភាពិបហ័�យ និងសុវតិិភាពិរបស់អ្ននោកបោះប្នោត ម្ពិើទាំងបុ�គល័ិករបស់បយ�ង�ឺជាអាទិភាពិកំពិតូល័ ។
ម្បសិនបប�អាចបធីើ�ោន សតូើបោះប្នោតបៅពិ�ប�ហ័�ាន ។
ម្បសិនបប�អាចបធីើ�ោន សតូើបោះប្នោតបៅពិ�ប�ហ័�ាន ។

ជបម្ើ�ស�ឺជារបស់អ្ននោក
បោះប្នោតតាើសំបុម្ត

បោះប្នោតប�យបង្ហាាញវត្រានផ្ាល័់

វ ិធី�បញ្ជីតូី នសនលា�កប្នោត VBM របស់អ្ននោកម្តឡប់ើកវ ិញ

បោះប្នោតបៅតាើើណីឌល័បោះប្នោតណាើួយក៏ោនបៅកនោុង បខានធី�

ប��ើសំបុម្ត

ខ�ល័បង់ថ្ងៃថ្មីលាខតើរួចជាប�សច
ប�យឥត�ិតថ្ងៃថ្មីលា

បប�ករយៈបពិល័

4 ថ្ងៃថ្មីៃ

ឬ

ម្បអ្នប់ទរាលាក់

បម្�ឿងឧបករណី៍រសម្រាប់ការបោះប្នោតថ្មីះ�ៗ

ើណីឌល័បោះប្នោត

សនលា�កប្នោតពិ�រភា� និង ជំនួយខ�នោកខាង

បហ័�យរានបម្ច�នបទៀត

ង្ហាយ�សួល័បម្ប�ម្ោស់

សនលា�កប្នោត�លាតូវការ

ភា�

ណាើួយក៏ោន

The Registrar of Voters បខានធី� Santa Clara កំពិុងបធីើទំ
� បន�បកើះកនោុងការបោះ
ប្នោតប�យបបងើ�ននតូវភាពិបត់ខបន និង ភាពិង្ហាយ�សួល័�ល័់អ្ននោកបោះប្នោត ។
អ្ននោកបោះប្នោតខ�ល័ោនចុះប�ះះបៅ បខានធី� Santa Clara ទាំងអ្នស់ ន�ងទទួល័ោនសនលា�កប្នោត
បោះតាើសំបុម្តតាើរយៈថ្ងៃម្បសណី�យ៍ ។ អ្ននោកបោះប្នោតអ្នសកើះន�ងើិនោនទទួល័ការបោះ
ប្នោតតាើសំបុម្តបឡ�យ ល័ុះម្តាខតពិួកប�បធីើ�បចុុបីននោភាពិស្�ពិ�ការចុះប�ះះបោះប្នោត

សម្រាប់បញ្ជីី� ទ�តាំងម្បអ្នប់ទរាលាក់សនលា�ក
ប្នោត�លាតូវការ និង ើណីឌល័បោះប្នោត

របស់ពិួកប� ឬ ទាក់ទងប� Registrar of Voters Office ។ បៅបពិល័បំបពិញចប់
អ្ននោកអាចបម្ជ�សបរ �សការបញ្ជីតូី នសនលា�កប្នោតរបស់អ្ននោកម្តឡប់ើកវ ិញប�តាើជបម្ើ�ស
ណាើួយក៏ោន�តូចខាងបម្កាើ ៖

សតូើបសើនកតូ�
Qr® ជាើួយ
ទតូរស័ពិា្លាតថ្ងៃវ
របស់អ្ននោក

• ប��ើសំបុម្តខ�ល័បង់ថ្ងៃថ្មីលាខតើរួចជាប�សចប�យឥត�ិតថ្ងៃថ្មីលា
• បៅតាើម្បអ្នប់ទរាលាក់សនលា�កប្នោត�លាតូវការណាើួយក៏ោន
ឬ

• បៅតាើើណីឌល័បោះប្នោតណាើួយក៏ោនបៅកនោុង បខានធី�

សតូើបើ�ល័បៅបល័�ប�ហ័ទំពិ័ររបស់បយ�ង
www.sccvote.org/voterschoice

Santa Clara

វាជាជបម្ើ�សរបស់អ្ននោក!

បោះប្នោតប�យបម្ប�ម្ោស់សនលា�កប្នោតបោះតាើសំបុម្ត
របស់អ្ននោក ឬ បោះប្នោតប�យបង្ហាាញវត្រានផ្ាល័់បៅ
តាើទ�តាំងើណីឌល័បោះប្នោតណាើួយក៏ោនបៅកនោុង
បខានធី� Santa Clara។ ើណីឌល័បោះប្នោត�ឺជា
ការ ិយាល័័យបោះប្នោត�កល័បហ័�យន�ងបប�ក�ំ
បណី�រការ ពិ�រ ប� ថ្ងៃថ្មីៃើុនការបោះប្នោតន�ើួយៗ ។

សម្រាប់សំណីួរប�សងៗ៖
408-299-VOTE (8683)
ឬ បល័ែទតូស័ពិើិ
ា ន�ិតថ្ងៃថ្មីលា៖
866-430-VOTE (8683)

facebook.com/sccvote

តាើ�នពិ័ត៌រានពិ�ពិួក
បយ�ងតាើម្បពិ័នធ
�សពិើ�ាយសងគើ

@sccvote
@sccvote

ការបោះប្នោតទតូប�បម្ជ�សបរ �សម្បធា�ធីិបត�

សតូើម្ោក�ថាប��ើី�ឱ្យយសបើលាងរបស់អ្ននោកម្តូវោនរាប់បញ្ជីតូុ ល័បៅ

ិ ិកា
ថ្ងៃថ្មីៃទ� 3 ខែ វច្

ការបោះប្នោតចាប់បប�កពិ�ថ្ងៃថ្មីៃ ទ� 5 ខែ តុលា �ល័់ ថ្ងៃថ្មីៃទ� 3 ខែ វ ិច្ិកា
បោះប្នោតបៅតាើសំបុម្ត និងបោះប្នោតឱ្យយោនើុនបពិល័កំណីត់ ៖
ថ្ងៃថ្មីៃ ទ� 5 ខែ តុលា �ល័់ ថ្ងៃថ្មីៃទ� 3 ខែ វ ិច្ិកា

ើណីឌល័បោះប្នោតចាប់បប�ក៖ ថ្ងៃថ្មីៃទ� 31 ខែ តុលា �ល័់ ថ្ងៃថ្មីៃទ� 3 ខែ វ ិច្ិកា
* តម្ើូវម្តូវខតឱ្យយរានពាក់រាាស

ថ្ងៃថ្មីៃចុងបម្កាយ៖ ថ្ងៃថ្មីៃទ� 3 ខែ វ ិច្ិកា ថ្ងៃថ្មីៃបោះប្នោត!

* សនលា�កប្នោតខ�ល័រានបោះម្តាថ្ងៃម្បសណី�យ៍បៅចំថ្ងៃថ្មីៃ ឬ ើុនថ្ងៃថ្មីៃបោះ

ប្នោតន�ងម្តូវោនទទួល័យករហ័តូត�ល័់ ថ្ងៃថ្មីៃទ� 20 ខែ វ ិច្ិកា ្នោំ 2020

បោះប្នោតបៅតាើសំបុម្ត ឬ បៅតាើើណីឌល័បោះប្នោត

ើិនរានវ ិធី�ណាខ�ល័ម្បកបប�យរានសុវតិិភាពិជាងការបោះប្នោតបៅតាើសំបុម្តប�ះបទ
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