
ការបំំពេ�ញ និិង ការពេ�ើ�ត្រ�ឡប់ំមកវិញិនូិវិទត្រមង់បែបំបំបំទចុះះ�ពេ�ះ �អ្ននកពេ��ពេ�ន �ការបំំពេ�ញ និិង ការពេ�ើ�ត្រ�ឡប់ំមកវិញិនូិវិទត្រមង់បែបំបំបំទចុះះ�ពេ�ះ �អ្ននកពេ��ពេ�ន �

លកខណៈៈសមប�ិិកនះងការចុះះ�ពេ�ះ �ពេ��ពេ�ន �៖លកខណៈៈសមប�ិិកនះងការចុះះ�ពេ�ះ �ពេ��ពេ�ន �៖

• ជា�លរដ្ឋអាពេមរកំិាង និិង ជាអ្ននករស់ពេៅរដ្ឋ California

• មានិអាយះយ៉ាង�ិចុះ 18 �ន ំពេឡ�ង ពេៅថ្ងៃពេ��ពេ�ន � ឬ មះនិថ្ងៃពេ��ពេ�ន � 

• េ�េពលបច��ប��ន�េនះ មិន�ត�វ�ន�ប់ពន���ររដ� ឬ 
�ប់ពន���សហព័ន�ស��ប់�រផ����េ�សក��ងបទឧ�កិដ� េហើយនិង 

• ពេៅពេ�លបំចុះ្ះបំបនិនពេនិ�មិនិត្រ�រូវិ�និរកពេ��ញថាមានិបំញ្ហា បែ�នកខាង�្ូវិចិុះ�ិបែដល

គាះ និសម�្ថភា�កនះងការពេ��ពេ�ន �ពេោយ�ះលាការពេទ

ការបំំពេ�ញទត្រមង់បែបំបំបំទ ការបំំពេ�ញទត្រមង់បែបំបំបំទ 

ពេដ�មបីពេ�ៀសវាងការ�និារពេ�លដំពេណៈ� រការទត្រមង់បែបំបំបំទរបំស់អ្ននក ត្រ�រូវិត្រ�កដ 

ថា ទត្រមង់បែបំបំបំទរបំស់អ្ននកពេអាយមានិសះ�លភា�យកជាការ�និ និិង �និ

ទទួលយកពេោយបំំពេ�ញបែ�នកដិ� ខាងពេត្រកាម។ ការទះកបែ�នកខាងពេត្រកាមឱ្យយពេៅទ 

ពេទអាចុះបំណិ្តាលឱ្យយមានិការ�និារពេ�ល ដំពេណៈ� រការទត្រមង់បែបំបំបំទបំស់អ្ននក៖ 

បែ�នកបែ�នក 1 - *លកខខណៈ្ឌ ៖លកខខណៈ្ឌ ៖ ត្រ�រូវិត្រ�កដថា គូូសឆីីកត្របំអ្នប់ំោំង�ីរ ត្របំសិនិ 

ពេបំ�វាត្រ�រូវិ�និអ្ននិះវិ� ិសំណៈះំ បែបំបំបំទរបំស់អ្ននកមិនិអាចុះត្រ�រូវិ�និដំពេណៈ� រការពេទ

ត្របំសិនិពេបំ�ត្របំអ្នប់ំសញ្ា �ិអាពេមរកិ មិនិត្រ�រូវិ�និគូូសឆីីក។ 

បែ�នកបែ�នក 2 - *ពេ�ះ �ស្រសបំចុះាប់ំ៖ពេ�ះ �ស្រសបំចុះាប់ំ៖ ពេយ�ងសូមបែណៈនំាឱ្យយអ្ននកចុះះ�ពេ�ះ �ពេដ�មបីពេ��ពេ�ន �

ពេោយពេត្របំ�ពេ�ះ �ដូចុះគាន នឹិងការបំង្ហាហា ញពេៅពេល�ប័ំណៈណពេបំ�កបំររបំស់អ្ននក។ 

បែ�នកបែ�នក 3 - អ្ន�ិសញ្ា ណៈប័ំណៈណ៖ អ្ន�ិសញ្ា ណៈប័ំណៈណ៖ ត្របំសិនិពេបំ�អ្ននកមានិប័ំណៈណពេបំ�កបំរ CA /ពេលខ 

អ្ន�ិសញ្ា ណៈប័ំណៈណ និិង/ឬ ពេលខសនិិិសះខសងគមរបំស់អ្ននក សូមសរពេសរ�័�៌មានិ 

ពេនា�ពេៅទីពេនិ�។ ត្របំសិនិពេបំ�អ្ននកមិនិមានិពេទ អ្ននកមិនិចំាំ�ច់ុះបំំពេ�ញវាពេទ។ 

បែ�នកបែ�នក 4 - *អាសយោ្ឋ និបែដលខើះំរស់ពេៅ៖អាសយោ្ឋ និបែដលខើះំរស់ពេៅ៖ អ្ននកត្រ�រូវិបែ��ិល់អាសយោ្ឋ និ�្ូវិសត្រមាប់ំ 
អាសយោ្ឋ និបែដលអ្ននករស់ពេៅ។ ត្របំសិនិពេបំ�អ្ននកមិនិមានិអាសយោ្ឋ និ�្ូវិពេទ អ្ននក 
អាចុះ�ិល់ការ�ិ�ណ៌ៈនាយ៉ាងចុះាស់អំ្ន�ីកបែនិ្ងបែដលអ្ននករស់ពេៅ។ រមួមានិបំញូ្្ចូលវិ

�្ូវិឆី្ងកា�់ �្ូវិជា�ិ ។ល។

រាប់ំបំញូ្្ចូលោំងអាផា�មិនិ យូនីិ� ទំហំ ឬ ពេលខអ្នគារ និិង/ឬ លិខិ� ត្របំសិនិពេបំ� 
មានិបំញ្ា ក់អំ្ន�ីអាសយោ្ឋ និរបំស់អ្ននក។

ត្របំអ្នប់ំសំបំះត្រ� ត្របំអ្នប់ំទម្ាក់សំបំះត្រ�មិនិអាចុះត្រ�រូវិ�និពេត្របំ�ជាអាសយោ្ឋ និលំពេៅ

ោ្ឋ និពេទ។

បែ�នកបែ�នក 5 - អាសយោ្ឋ និបែដលខើះំ�និទទួលសំបំះត្រ�៖អាសយោ្ឋ និបែដលខើះំ�និទទួលសំបំះត្រ�៖ ត្របំសិនិពេបំ�អាសយោ្ឋ និ 

ទទួលសំបំះត្រ�របំស់អ្ននកខះស�ីអាសយោ្ឋ និលំពេៅោ្ឋ និរបំស់អ្ននក សូម�ិល់

អាសយោ្ឋ និទទួលសំបំះត្រ�របំស់អ្ននក។ អាសយោ្ឋ និណ្តាមួយបែដលអាចុះត្រ�រូវិ�និ

ពេត្របំ�ជាអាសយោ្ឋ និទទួលសំបំះត្រ�ពេោយរមួបំញូ្្ចូលត្របំអ្នប់ំសំបំះត្រ�។ ត្របំអ្នប់ំ ឬ 

ការទម្ាក់សំបំះត្រ�។ 

បែ�នកបែ�នក 6 - ត្របំវិ�ិិថនិការចុះះ�ពេ�ះ �៖ត្របំវិ�ិិថនិការចុះះ�ពេ�ះ �៖ បំំពេ�ញបែ�នកត្របំវិ�ិិចុះះ�ពេ�ះ �បែដលអ្ននកធ្្លាប់ំ�និ 

ចុះះ�ពេ�ះ ��ីមះនិមក។

បែ�នកបែ�នក 7 - ការពេ��ពេ�ន �តាមសំបំះត្រ�៖ការពេ��ពេ�ន �តាមសំបំះត្រ�៖ ពេៅពេត្រកាមត្រកឹ�យចុះាប់ំ�ពេត្រម�សរបំស់អ្ននក 

ពេ��ពេ�ន � អ្ននកពេ��ពេ�ន �ត្រគូប់ំរបូំនឹិងត្រ�រូវិ�និពេ�ើ�សនិ្ឹកពេ�ន �ពេ��តាមសំបំះត្រ� 

ពេោយពេោយមិនិ�ច់ុះោក់ការពេសន�សះំ។ ពេោ�យ៉ា ងណ្តាក៏ពេោយ  

អ្ននកមិនិចំាំ�ច់ុះោមោរពេអាយពេត្របំ�វាពេនា�ពេទ។ អ្ននកពេ��ពេ�ន �ត្រគូប់ំរបូំក៏មានិ� 

ពេត្រម�សកនះងការពេ�មណៈ្ឌ លពេ��ពេ�ន � និិង ពេ��ពេ�ន �ពេោយផាទា ល់ខ្ួនិឯង�ំនួិស

វិញិ។

*ទត្រមង់បែបំបំបំទរបំស់អ្ននកមិនិអាចុះដំពេណៈ� រការ�និពេទ ត្របំសិនិពេបំ�អ្ននកមិនិ�និបំំពេ�ញពេៅ

ពេល�ចុះពេន្ា�បែដលទះកពេចាំលពេអាយពេៅទពេទ ោំងពេនិ�។

បែ�នកបែ�នក 8 - គូណៈបំកសនិពេយ�យអាទិភា�៖គូណៈបំកសនិពេយ�យអាទិភា�៖ ត្របំសិនិពេបំ�អ្ននកមិនិចុះង់ពេត្រ��សពេរ �ស 

គូណៈបំកសនិពេយ�យណ្តាមួយ អ្ននកអាចុះគូូសធីីកពេៅពេល�ត្របំអ្នប់ំ “គាះ និគូណៈបំកស/ 

គាះ និ” ។ ការបែដលមិនិគូូសពេនិ� នឹិងបំង្ហាហា ញគូណៈបំកសនិពេយ�យអាទិភា� 

របំស់អ្ននកពេោយស័័យត្របំវិ�ិិពេ�ជា គាះ និគូណៈបំកសអាទិភា�។

បែ�នកបែ�នក 9 - �័�៌មានិអ្ននកពេ��ពេ�ន �គីូជា�ពេត្រម�សពេស្រសចុះចិុះ�ិរបំស់អ្ននកពេ��ពេ�ន �៖�័�៌មានិអ្ននកពេ��ពេ�ន �គីូជា�ពេត្រម�សពេស្រសចុះចិុះ�ិរបំស់អ្ននកពេ��ពេ�ន �៖ 

�័�៌មានិពេៅកនះងបែ�នកពេនិ�ត្រគាន់ិបែ�ជា�ពេត្រម�សបំ៉ាះពេណ្តាណ �។

បែ�នកបែ�នក 10 - *លិខិ�បំញ្ា ក់៖លិខិ�បំញ្ា ក់៖ ចុះះ�ហ�្ថពេលខា ពេហ�យ ោក់ថ្ងៃទីពេៅពេល�ទត្រមង់បែបំបំបំទ 

របំស់អ្ននក។ ទត្រមង់បែបំបំបំទរបំស់អ្ននកត្រ�រូវិបែ�ចុះះ�ហ�្ថពេលខាពេដ�មបឱី្យយមានិដំពេណៈ� រការ  

និិងការអ្ននិះម័�។

ការពេ�ើ�ទត្រមង់បែបំបំបំទចុះះ�ពេ�ះ �ត្រ�ឡប់ំមកវិញិការពេ�ើ�ទត្រមង់បែបំបំបំទចុះះ�ពេ�ះ �ត្រ�ឡប់ំមកវិញិ

• បែហកពេចុះញ ពេហ�យរកសាទះកបែ�នកខាងពេត្រកាមថនិទត្រមង់បែបំបំបំទបែដលជាបំង្ហាកា ន់ិថដ

របំស់អ្ននក។ ពេៅពេ�ល�និដំពេណៈ� រការ និិងអ្ននិះម័� ពេនា�អ្ននកនឹិងទទួល�និ

ប័ំណៈណ�ូនិដំណឹៈងអ្ននកពេ��ពេ�ន �តាមសំបំះត្រ�។

• ទត្រមង់បែបំបំបំទអាចុះត្រ�រូវិ�និពេ�ើ�តាមសំបំះត្រ� ពេហ�យ ត្រ�រូវិបែ�ពេអាយ�និ

បិំទបែ�មថត្របំសណីៈយ៍�និោក់ស្្លាកពេ��ត្រតាសមាគ ល់តាមថ្ងៃ ទី�ះ�កំណៈ�់ថនិ

ការចុះះ�ពេ�ះ �

• អ្ននកអាចុះពេ�ើ�ទត្រមង់បែបំបំបំទពេនិ�ត្រ�ឡប់ំមកវិញិពេោយផាទា ល់ពេៅការយិល័យ

មន្ត្រីនិិីត្រគូប់ំត្រគូងចុះះ�ពេ�ះ �អ្ននកពេ��ពេ�ន � ពេោ�យ៉ា ងណ្តា ការពេ�ើ�តាមសំបំះត្រ�គឺូ

ត្រ�រូវិ�និពេល�កទឹកចិុះ�ិ។

• ត្របំសិនិពេបំ�អ្ននកកំ�ះងពេ�ើ�ទត្រមង់ពេនិ�ត្រ�ឡប់ំមកវិញិកនះងនាមជាអ្ននកពេ��ពេ�ន �

ពេនា�អ្ននកត្រ�រូវិបែ�ពេ�ើ�ត្រ�ឡប់ំមកវិញិកនះងរយៈពេ�ល 3 ថ្ងៃ បំនាទា ប់ំ�ីទទួល�និ

ថ្ងៃ�ះ�កំណៈ�់ថនិការចុះះ�ពេ�ះ �តាមត្រកោស ពេហ�យនិិង តាម ថ្ងៃ�ះ�កំណៈ�់ថនិការចុះះ�ពេ�ះ �តាមត្រកោស ពេហ�យនិិង តាម 
អ្នះិនិធឺីណិៈ�អ្នះិនិធឺីណិៈ�

• �លរដ្ឋមានិសិទ្ធិបែដលត្រ�រូវិការចុះះ�ពេ�ះ � ឬ ចុះះ�ពេ�ះ �ពេ��ពេ�ន �ស្លារ

ពេឡ�ងវិញិ កនះងរយៈពេ�ល 14 ថ្ងៃ ថនិការពេ��ពេ�ន � អាចុះបំំពេ�ញការចុះះ�ពេ�ះ �

ពេ��ពេ�ន �តាមលកខខណៈ្ឌ  និិង ពេ��ពេ�ន �ពេៅការយិល័យមន្ត្រីនិិីត្រគូប់ំត្រគូងចុះះ�

ពេ�ះ �អ្ននកពេ��ពេ�ន � ឬ ពេៅតាមមណៈ្ឌ លពេ��ពេ�ន �ណ្តាមួយក៏�និ។

ត្រកឹ�យចុះាប់ំ�ពេត្រម�សរបំស់អ្ននកពេ��ពេ�ន � (VCA) ត្រ�រូវិ�និអ្ននិះវិ�ិពេៅ ពេខានិធីី 

Santa Clara (SCC) កនះង�ន ំ 2020 ។ ស្ថិ�ពេៅពេត្រកាម VCA, អ្ននកពេ��ពេ�ន �

បែដល�និចុះះ�ពេ�ះ �ពេៅកនះង ពេខានិធីី SCC អាចុះចូុះលពេ�ទីតំាងមណៈ្ឌ ល

ពេ��ពេ�ន � ក៏ដូចុះជាការយិល័យរបំស់មន្ត្រីនិិីត្រគូប់ំត្រគូងចុះះ�ពេ�ះ �អ្ននកពេ��ពេ�ន � 

ពេដ�មបទីម្ាក់សនិ្ឹកពេ�ន � ោក់សនិ្ឹកពេ�ន �ពេោយពេ�ើ�តាមសំបំះត្រ� ទទួល�និ

សនិ្ឹកពេ�ន ��ំនួិស ចុះះ�ពេ�ះ �ពេ��ពេ�ន � ទទួល�និភាស្លា ឬ ក៏ �ំនួិយ

លទ្ធភា�ពេចុះញចូុះល និិង ទទួល�និពេសវាកមះណ្តាមួយបែដលមានិជាធីមះតា

សត្រមាប់ំការយិល័យចុះះ�ពេ�ះ �ពេ��ពេ�ន �។ 

�ពេត្រម�សរបំស់អ្ននកពេ��ពេ�ន ��ពេត្រម�សរបំស់អ្ននកពេ��ពេ�ន � គីូជា�ពេត្រម�សរបំស់អ្ននកគីូជា�ពេត្រម�សរបំស់អ្ននក
បែសង័យល់បំបែនិ្ថមតាម sccvote.org/voterschoice 

ឬ ទូរស័�ទាពេ�ពេលខ (866) 430-VOTE 

សត្រមាប់ំ�័�៌មានិបំបែនិ្ថម។

ពេសកានិកូដ QR® ជាមួយស្លាះ �ហ័ូនិរបំស់អ្ននក 
ពេដ�មបីពេម�លវិពីេដអូ្ន�ីរពេបំៀបំចុះះ�ពេ�ះ �ពេ��ពេ�ន �។

VOTER'S 
CHOICE

Santa Clara County Registrar of Voters

your new voting experience

ការចុះះ�ពេ�ះ �អ្ននកពេ��ពេ�ន �ពេៅតាម អ្នះិនិធឺីរបែណៈ� ពេៅរដ្ឋ ការចុះះ�ពេ�ះ �អ្ននកពេ��ពេ�ន �ពេៅតាម អ្នះិនិធឺីរបែណៈ� ពេៅរដ្ឋ CaliforniaCalifornia
អ្ននកក៏អាចុះចុះះ�ពេ�ះ �ពេ��ពេ�ន �ពេៅតាម 

registertovote.ca.gov




