ការបំំពេ�ញ និិង ការផ្ញើ��ើត្រ�ឡប់់មកវិ ិញនូូវទម្រ�ង់់បែ�បបទចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត
លក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ក្នុុ�ងការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �បោះ�ះឆ្នោ�ោត៖
• ជាពលរដ្ឋអាមេរ ិកាំង និង ជាអ្នករស់នៅរដ្ឋ California
• មានអាយុយ៉ាងតិច 18 ឆ្នា ំឡ�ើង នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត ឬ មុនថ្ងៃបោះឆ្នោត
• េ�េពលបច��ប��ន�េនះ មិន�ត�វ�ន�ប់ពន���ររដ� ឬ

�ប់ពន���សហព័ន�ស��ប់�រផ���េ�សក��ងបទឧ�កិដ� េហើយនិង

• នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រូវបានរកឃ�ើញថាមានបញ្
ហា ផ្នែកខាងផ្លូវចិត្តដែល
គ្មានសមត្ថភាពក្នុងការបោះឆ្នោតដោយតុលាការទេ

ការបំំពេ�ញទម្រ�ង់់បែ�បបទ
ដើ�ើម្បីី�ជៀ�ៀសវាងការពន្យាារពេ�លដំំណើ�ើ រការទម្រ�ង់់បែ�បបទរបស់់អ្ននក ត្រូ�ូវប្រា�កដ
ថា ទម្រ�ង់់បែ�បបទរបស់់អ្ននកអោ�យមានសុុពលភាពយកជាការបាន និិង បាន

ទទួួលយកដោ�យបំំពេ�ញផ្នែ�ែកដិិត ខាងក្រោ��ម។ ការទុុកផ្នែ�ែកខាងក្រោ��មឱ្យយនៅ�ទ
ទេ�អាចបណ្តា
ា លឱ្យយមានការពន្យាារពេ�ល ដំំណើ�ើ រការទម្រ�ង់់បែ�បបទបស់់អ្ននក៖
ផ្នែ�ែក 1 - *លក្ខខ
លក្ខខខណ្ឌឌ ៖ ត្រូ�ូវប្រា�កដថា គូូសឆីីកប្រ�អប់់ទាំំងពីីរ ប្រ�សិិន

បើ�ើវាត្រូ�ូវបានអនុុវត្តត សំំណុំំ� បែ�បបទរបស់់អ្ននកមិិនអាចត្រូ�ូវបានដំំណើ�ើ រការទេ�
ប្រ�សិិនបើ�ើប្រ�អប់់សញ្ជា
ា តិិអាមេ�រិ ិក មិិនត្រូ�ូវបានគូូសឆីីក។

ផ្នែ�ែក 2 - *ឈ្មោះឈ្មោះ�ះ�ស្រ�បច្បាាប់់៖ យើ�ើងសូូមណែ�នាំំឱ្យយអ្ននកចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ដើ�ើម្បីី�បោះ�ះឆ្នោ�ោត
ដោ�យប្រើ�ើ�ឈ្មោះ�ះ�ដូូចគ្នាានឹឹងការបង្ហាាញនៅ�លើ�ើប័័ណ្ណណបើ�ើកបររបស់់អ្ននក។

ផ្នែ�ែក 3 - អត្តតសញ្ញាាណប័័ណ្ណណ ៖ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមានប័័ណ្ណណបើ�ើកបរ CA /លេ�ខ

អត្តតសញ្ញាាណប័័ណ្ណណ និិង/ឬ លេ�ខសន្តិិ�សុុខសង្គគមរបស់់អ្ននក សូូមសរសេ�រព័័ត៌៌មាន
នោះ�ះនៅ�ទីីនេះ�ះ។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនមានទេ� អ្ននកមិិនចាំំបាច់់បំំពេ�ញវាទេ�។

ផ្នែ�ែក 4 - *អាសយដ្ឋាានដែ�លខ្ញុំំ��រស់់
អាសយដ្ឋាានដែ�លខ្ញុំំ��រស់់នៅ�៖ អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ផ្តតល់់អាសយដ្ឋាានផ្លូូ�វសម្រា�ប់់
អាសយដ្ឋាានដែ�លអ្ននករស់់នៅ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនមានអាសយដ្ឋាានផ្លូូ�វទេ� អ្ននក

អាចផ្តតល់់ការពិិពណ៌៌នាយ៉ាា ងច្បាាស់់អំំពីីកន្លែ�ែងដែ�លអ្ននករស់់នៅ�។ រួួមមានបញ្ចូូ�លវ
ផ្លូូ�វឆ្លលងកាត់់ ផ្លូូ�វជាតិិ ។ល។

ផ្នែ�ែក 8 - គណបក្សសនយោ�បាយអាទិិភាព៖ ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនចង់់ជ្រើ�ើ�សរើើ �ស

គណបក្សសនយោ�បាយណាមួួយ អ្ននកអាចគូូសធីីកនៅ�លើ�ើប្រ�អប់់ “គ្មាានគណបក្សស/
គ្មាាន” ។ ការដែ�លមិិនគូូសនេះ�ះ នឹឹងបង្ហាាញគណបក្សសនយោ�បាយអាទិិភាព
របស់់អ្ននកដោ�យស្វ័័�យប្រ�វត្តិិ�ទៅ�ជា គ្មាានគណបក្សសអាទិិភាព។

ផ្នែ�ែក 9 - ព័័ត៌៌មានអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតគីីជាជម្រើ�ើ�សស្រេ��ចចិិត្តតរបស់់អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត៖
ព័័ត៌៌មាននៅ�ក្នុុ�ងផ្នែ�ែកនេះ�ះគ្រា�ន់់តែ�ជាជម្រើ�ើ�សប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ �។

ផ្នែ�ែក 10 - *លិិ
លិិខិិតបញ្ជា
ា ក់់៖ ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខា ហើ�ើយ ដាក់់ថ្ងៃ�ៃទីីនៅ�លើ�ើទម្រ�ង់់បែ�បបទ
របស់់អ្ននក។ ទម្រ�ង់់បែ�បបទរបស់់អ្ននកត្រូ�ូវតែ�ចុះះ�ហត្ថថលេ�ខាដើ�ើម្បីី�ឱ្យយមានដំំណើ�ើ រការ
និិងការអនុុម័័ត។

ការផ្ញើ��ើទម្រ�ង់់បែ�បបទចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �ត្រ�ឡប់់មកវិ ិញ
• ហែកចេញ ហ�ើយរក្សាទុកផ្នែកខាងក្រោមនៃទម្រង់បែបបទដែលជាបង្កាន់ដៃ
របស់់អ្ននក។ នៅ�ពេ�លបានដំំណើ�ើ រការ និិងអនុុម័័ត នោះ�ះអ្ននកនឹឹងទទួួលបាន
ប័័ណ្ណណជូូនដំំណឹឹងអ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមសំំបុុត្រ�។

• ទម្រង់បែបបទអាចត្រូវបានផ្ញើតាមសំបុត្រ ហ�ើយ ត្រូវតែអោយបាន

បិិទតែ�មប្រៃ�ៃសណីីយ៍៍បានដាក់់ស្លាាកបោះ�ះត្រា�សម្គាាល់់តាមថ្ងៃ�ៃ ទីីផុុតកំំណត់់នៃ�
ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�

• អ្នកអាចផ្ញើទម្រង់បែបបទនេះត្រឡប់មកវ ិញដោយផ្ទាល់នៅការ ិយាល័យ

មន្ត្រី�ី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត ទោះ�ះយ៉ាា ងណា ការផ្ញើ��ើតាមសំំបុុត្រ�គឺឺ
ត្រូ�ូវបានលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត។

• ប្រសិនប�ើអ្នកកំពុងផ្ញើទម្រង់នេះត្រឡប់មកវ ិញក្នុងនាមជាអ្នកបោះឆ្នោត
នោះ�ះអ្ននកត្រូ�ូវតែ�ផ្ញើ��ើត្រ�ឡប់់មកវិ ិញក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 3 ថ្ងៃ�ៃ បន្ទាាប់់ពីីទទួួលបាន

ថ្ងៃ�ៃផុុតកំំណត់់នៃ�ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�តាមក្រ�ដាស ហើ�ើយនិិង តាម
អ៊ិិ�នធឺឺណិិត
• ពលរដ្ឋមានសិទ្ធិដែលត្រូវការចុះឈ្មោះ ឬ ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសារ

ឡើ�ើងវិ ិញ ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�ល 14 ថ្ងៃ�ៃ នៃ�ការបោះ�ះឆ្នោ�ោត អាចបំំពេ�ញការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�

រាប់់បញ្ចូូ�លទាំំងអាផាតមិិន យូូនីីត ទំំហំំ ឬ លេ�ខអគារ និិង/ឬ លិិខិិត ប្រ�សិិនបើ�ើ

បោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមលក្ខខខណ្ឌឌ និិង បោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�ការិ ិយាល័័យមន្ត្រី�ី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងចុះះ�

ប្រ�អប់់សំំបុុត្រ� ប្រ�អប់់ទម្លាាក់់សំំបុុត្រ�មិិនអាចត្រូ�ូវបានប្រើ�ើ�ជាអាសយដ្ឋាានលំំនៅ�

ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�តាម អ៊ិិ�នធឺឺរណែ�ត នៅ�រដ្ឋឋ California

មានបញ្ជា
ា ក់់អំំពីីអាសយដ្ឋាានរបស់់អ្ននក។
ដ្ឋាានទេ�។

ផ្នែ�ែក 5 - អាសយដ្ឋាានដែ�លខ្ញុំំ��បានទទួួលសំំបុុត្រ�៖ ប្រ�សិិនបើ�ើអាសយដ្ឋាាន
ទទួួលសំំបុុត្រ�របស់់អ្ននកខុុសពីីអាសយដ្ឋាានលំំនៅ�ដ្ឋាានរបស់់អ្ននក សូូមផ្តតល់់

ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត ឬ នៅ�តាមមណ្ឌឌ លបោះ�ះឆ្នោ�ោតណាមួួយក៏៏បាន។
អ្ននកក៏៏អាចចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោតនៅ�តាម
registertovote.ca.gov

អាសយដ្ឋាានទទួួលសំំបុុត្រ�របស់់អ្ននក។ អាសយដ្ឋាានណាមួួយដែ�លអាចត្រូ�ូវបាន

VOTER'S

ការទម្លាាក់់សំំបុុត្រ�។

your new voting experience

ប្រើ�ើ�ជាអាសយដ្ឋាានទទួួលសំំបុុត្រ�ដោ�យរួួមបញ្ចូូ�លប្រ�អប់់សំំបុុត្រ�។ ប្រ�អប់់ ឬ

ផ្នែ�ែក 6 - ប្រ�វត្តិិ�នៃ�ការចុះះ�ឈ្មោះ�ះ �៖ បំំពេ�ញផ្នែ�ែកប្រ�វត្តិិ�ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ដែ�លអ្ននកធ្លាាប់់បាន
ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�ពីីមុុនមក។

ផ្នែ�ែក 7 - ការបោះ�ះឆ្នោ�ោតតាមសំំបុុត្រ�៖ នៅ�ក្រោ��មក្រឹ�ឹត្យយច្បាាប់់ជម្រើ�ើ�សរបស់់អ្ននក
បោះ�ះឆ្នោ�ោត អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតគ្រ�ប់់រូបនឹ
ូ ឹងត្រូ�ូវបានផ្ញើ�ើ�សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតបោះ�ះតាមសំំបុុត្រ�
ដោ�យដោ�យមិិនបាច់់ដាក់់ការស្នើ�ើ�សុំំ�។ ទោះ�ះយ៉ាា ងណាក៏៏ដោ�យ

អ្ននកមិិនចាំំបាច់់ទាមទារអោ�យប្រើ�ើ�វានោះ�ះទេ�។ អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោតគ្រ�ប់់រូបក៏
ូ ៏មានជ

ម្រើ�ើ�សក្នុុ�ងការទៅ�មណ្ឌឌ លបោះ�ះឆ្នោ�ោត និិង បោះ�ះឆ្នោ�ោតដោ�យផ្ទាាល់់ខ្លួួ�នឯងជំំនួួស
វិ ិញ។

Santa Clara County Registrar of Voters

CHOICE
ក្រឹ�ឹត្យយច្បាាប់់ជម្រើ�ើ�សរបស់់អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត (VCA) ត្រូ�ូវបានអនុុវត្តតនៅ� ខោ�នធីី
Santa Clara (SCC) ក្នុុ�ងឆ្នាំំ� 2020 ។ ស្ថិិ�តនៅ�ក្រោ��ម VCA, អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត
ដែ�លបានចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�នៅ�ក្នុុ�ង ខោ�នធីី SCC អាចចូូលទៅ�ទីីតាំំងមណ្ឌឌ ល

បោះ�ះឆ្នោ�ោត ក៏៏ដូូចជាការិ ិយាល័័យរបស់់មន្ត្រី�ី�គ្រ�ប់់គ្រ�ងចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត
ដើ�ើម្បីី�ទម្លាាក់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោត ដាក់់សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតដោ�យផ្ញើ��ើតាមសំំបុុត្រ� ទទួួលបាន
សន្លឹឹ�កឆ្នោ�ោតជំំនួួស ចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត ទទួួលបានភាសា ឬ ក៏៏ ជំំនួួយ

លទ្ធធភាពចេ�ញចូូល និិង ទទួួលបានសេ�វាកម្មមណាមួួយដែ�លមានជាធម្មមតា
សម្រា�ប់់ការិ ិយាល័័យចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត។

ជម្រើ�ើ�សរបស់់អ្ននកបោះ�ះឆ្នោ�ោត គីីជាជម្រើ�ើ�សរបស់់អ្ននក
ស្វែ�ែងយល់់បន្ថែ�ែមតាម sccvote.org/voterschoice
ឬ ទូូរស័័ព្ទទទៅ�លេ�ខ (866) 430-VOTE

*ទម្រ�ង់់បែ�បបទរបស់់អ្ននកមិិនអាចដំំណើ�ើ រការបានទេ� ប្រ�សិិនបើ�ើអ្ននកមិិនបានបំំពេ�ញនៅ�
លើ�ើចន្លោះ�ះ �ដែ�លទុុកចោ�លអោ�យនៅ�ទទេ� ទាំំងនេះ�ះ។

សម្រា�ប់់ព័័ត៌៌មានបន្ថែ�ែម។

ស្កេ�េនកូូដ QR ជាមួួយស្មាាតហ្វូូ�នរបស់់អ្ននក
®

ដើ�ើម្បីី�មើ�ើលវី ីដេ�អូូពីីរបៀ�ៀបចុះះ�ឈ្មោះ�ះ�បោះ�ះឆ្នោ�ោត។

