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1. VCA សំណ�រ ែដលេគ�នសួរ �ញឹក�ប់ 

• ខ��ំមិន�នេស�ើសុំេធ�ើ�អ�កេ�ះេ���ត េ�ះ�មសំបុ�ត� អចិៃ�ន�យ៍េទ េហតុអ��ីន�

ខ��ំ�នទទួល សន�ឹកេ���ត េ�ះ�មសំប�ុត?  

• េហតុអ��ីន� េ�នធ ីSanta Clara អនមុ័ត េ�ជើសេរ�សយក សិទ�ិច��ប់ េ�ជើសេរ�ស

របស់អ�កេ�ះេ���ត?  

• េតើ មណ�ល េ�ះេ���ត គឺ�អ�ី?  

• េតើ �ប�ជន នងឹែស�ងយល់េ�យ���ងដចូេម�ចអំព�ីរ ���ស់ប��រ ពកីែន�ង េ�ះេ���ត េ� 
មណ�ល េ�ះេ���ត? 

• េតើ អ�េី� �គុណ សម��ត�ិៃនសិទ�ិច��ប ់េ�ជើសេរ�ស របស ់អ�កេ�ះេ���ត? 

• េតើ ជំនយួ�រ េ�ះេ���ត អ�ីខ�ះែដល�ចរក�នេ�ឯ មណ�ល េ�ះេ���ត?  

• េតើ ខ���ំចរកមណ�ល េ�ះេ���ត ែដល�នេ�ជិតខ��បំំផតុេ�យ រេបៀប�? 

• េតើ នរ����កេ់�ក��ង រដ� �លហី�័រ��� �ចេ� េ�ះេ���តេ� មណ�ល េ�ះេ���ត    
េ�នធ ីSanta Clara �ន ែដរ ឬ េទ? 

• េតើ មណ�ល េ�ះេ���ត �នេបើកេ�ចុង ស���ហ៍ ឬ ៃថ�ឈប់ ស��ក ែដរ ឬ េទ? 

• េតើ េ�នធី Santa Clara ត�ម�វឱ���ន មណ�ល េ�ះេ���ត ចំនួន ប៉ុ���ន ែដរ? 

• អ�ី េ�ែដល�ច��ងំ បគុ�ល���ក់មនិឱ�� េ�ះេ���ត ពីរ ដង េ�យេ� មណ�ល េ�ះ
េ���ត េផ��ងេទៀត? 
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• េតើ អ�ីេ���បអប់ទ���ក ់សន�ឹកេ���ត? 

• េតើ េ�នធ ីSanta Clara ត�ម�វឱ���ន �បអបទ់���ក់ សន�កឹេ���ត ប៉�ុ��នែដរ? 

• េតើ �បអប់ទ���ក់ សន�ឹកេ���ត នងឹ �នសុវត�ិ�ព ែដរ ឬ េទ? 

• េតើ េ�នធ ីេ�ជើសេរ�ស លក�ណៈវ�នចិ�័យ មណ�លេ�ះេ���ត េហើយនងិ ទី�ងំ �បអប់
ទ���ក់ សន�កឹេ���ត េ�យ���ងដូចេម�ច? 

• េតើលក�ណៈ វ�និច�យ័ អ�ខី�ះែដល�ត�វ�ន ពិ�រ� ស��ប�់រ េ�ជើសេរ�ស មណ�ល

េ�ះេ���ត  េហើយនិង ទ�ីំង �បអប់ទ���កស់ន�ឹកេ���ត?  

• ខ��ំ�នទ�ីំងែដល�ចបេ�មើ� មណ�លេ�ះេ���ត ឬ ទ�ីំង�បអបទ់���ក ់សន�ឹក

េ���ត �ន េតើខ��ំ�ច��ប់អ�ក េ�យ���ងដចូេម�ច?  

• េតើ ខ��ំ�ច���យ� អ�កេធ�ើ�រ េ�ះេ���ត េ�យ���ងដូចេម�ច?  

• េតើ �រ��ល័យ ចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត េ�នធី Santa Clara ផ�ល់ជូន កម�វ�ធី(apps) 
�មួយ ស��ប់ េឤយ អ�កេ�ះេ���ត េ�បើ��ស់ ែដរ ឬ េទ? 

 

ចេម�ើយ េឆ�ើយ នងឹ សំណ�រែដលេគ�នសួរ� ញឹក�ប ់េ�េលើ មណ�លេ�ះេ���ត េហើយនងឹ �បអប់
ទ���ក់សន�ឹកេ���ត 

• ខ��ំមិន�ន េស�ើសុំ េធ�ើ� អ�កេ�ះេ���ត េ�ះ�មសំបុ�ត �អចិៃ�ន�យ៍េទ េហតុអ��ីន

�ខ��ំ�នទទលួ សន�ឹកេ���ត េ�ះ�ម សំបុ�ត? 

�មួយនងឹ�រ អនុមត័ច��ប ់េ�ជើសេរ�ស របស់អ�កេ�ះេ���ត ៃន រដ� �លីហ�័រ��� (VCA), និង�រ

យល់�ពមព ី�កមុ�បកឹ��ភ�ិល �ល់អ�កេ�ះេ���ត ែដល�ន ចុះេ���ះេ� េ�នធ ីSanta Clara-

-- �ប់េផ�ើម �មួយ នឹង �រេ�ះេ���ត េ� ែខ មី� ���ំ 2020 --- នងឹ�ត�វ�នេផ�ើ សន�កឹេ���ត 

េ�ះ�ម សំបុ�ត េ�យ ស�័យ�បវត�,ិ �បេ់ផ�ើម 29 ៃថ� មុន�រេ�ះេ���ត។ េនះអនុ���តឱ��អ�ក 

េ�ះេ���ត សេ�មចចតិ� �េតើ�ត�វ េធ�ើដចូេម�ច, េ�េពល�, និងេ� កែន�ង� ែដលពួកេគ 

�ច េ�ះេ���ត�ន។ 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 
 

• េហតុអ��ីន� េ�នធី Santa Clara អនមុ័តេ�ជើសេរ�សយក សិទ�ិច��ប់េ�ជើសេរ�ស របស់
អ�កេ�ះេ���ត?  

េ�នធ ីSanta Clara �នអនុមត័ច��ប ់ជេ�មើសរបស់ អ�កេ�ះេ���ត េដើម��ីេធ�ើទេំនើបកម� េ�ក��ង 

�រេ�ះេ���ត េដើម�� ីឆ��ះប���ំង អពំពីី�ររស់េ� របស់អ�ក េ�ះេ���ត សព�ៃថ�។ ច��ប់េ�ជើស
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េរ�ស របស់អ�ក អ�កេ�ះេ���ត េហើយ�ន េធ�ើឱ���រ េ�ះេ���ត �ន់ែត�យ�សួល េ�យ ផ�ល់

ឱ�� អ�កេ�ះេ���ត ក��ង�រេ�ជើសេរ�សជេ�មើស េឤយ�ន់ែត �នេ�ចើន អំពីរេបៀបេធ�ើ េពល�, 

និង កែន�ង ែដលពកួេគ េ�ះេ���ត។  អ�កេ�ះេ���ត�ំងអស់នឹង�នទទួល សន�ឹកេ���ត េ�ះ

�ម សំបុ�ត, េហើយ ��ង�ត�វ�នកំណត ់ចំេ�ះ�រ េ�ះេ���ត េ�កែន�ង េ�ះេ���តមួយ

េ� ៃថ� េ�ះេ���ត, ឥឡ�វេនះអ�ក នងឹ�ច េ�ះេ���ត េ�យ���ល់ េ�មណ�ល េ�ះេ���ត�

មួយ េ�ក��ង េ�នធី Santa Clara (មុន 10 ៃថ� មុនៃថ� េ�ះេ���ត) ឬ េ� �រ��ល័យ របស់

េយើង េ� 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112 (មុនេពលកំណត ់29 ៃថ� មនុៃថ� 

េ�ះេ���ត), ឬ េ�យ ទ���ក ់សន�ឹកេ���ត របស់អ�ក េ�ក��ង �បអប់ទ���ក ់សន�កឹេ���ត។ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើ អ�ីេ�គឺ� មណ�ល េ�ះេ���ត? 

“មណ�លេ�ះេ���ត” គឺ�កែន�ង េ�ះេ���ត សកលែដលអ�ក េ�ះេ���ត ែដល�ន ចុះេ���ះ

េ�ក��ង េ�នធ ីSanta Clara �ចេ�ះេ���ត�ន។ �នប���ក់���ង� �ម�� ធម��, 

�មួយនងិ មណ�ល េ�ះេ���ត, គមឺិន�នកែន�ង ខសុ�មួយ េដើម�� ីេ�ះេ���ត េទ។ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើ បុគ�លនឹង�ចែស�ងយល់���ងដូចេម�ច អំព�ីរ ���ស់ប��រ ពីកែន�ង េ�ះេ���ត េ� 
មណ�លេ�ះេ���ត? 

o េយើងនងឹ �កទ់ង េ� ដល់អ�កេ�ះេ���ត ���ក់ៗ  េ�យ���ល់ �មសំប�ុត ���ងេ�ច
�ស់ ពីរ ដង។ 

o េយើងកពំងុបេង�ើត �រ�ប�ស អពំ ីេស�កម� ��រណៈ, េហើយេធ�ើ�រ���ង ជិត

ស�ិទ� �មួយ �បព័ន�ផ��ព�ផ��យ, ែដលរមួប���ល �មយួ ជន�ត ិែដល �ន�� 

�គតចិែដល�ត�វ�រ, ដូច�៖ �ែសតេ�ក��ងតបំន,់ ���នីយ៍វ�ទ���, េហើយនិង ទរូទស��

ន៍។ េយើងកពំុងេចញ េសចក�ី�ប�សពត័៌�ន េដើម��ីឱ�� ប���ញ ផ��ព�ផ��យ ពត័�៌ន

ដឹង ពី�រ ���ស់ប��រ ដូេច�ះពួកេគ �ចជួយ បេ��ញ�ក���ំង េនះ �ន។ េយើងក៏�ន 

គេ��ង េ�បើប���ញ ផ��ព�ផ��យ សង�ម�ំងអស់ របស់ េយើងេដើម�� ីទទួល�ន�ក�� 

ដូច� Twitter, Instagram េហើយនិង Facebook. 

o េយើងចូលរួមេ� ក��ង�ពតឹ��ិរណ៍ សហគមន ៍េពញមយួ���ំ េហើយនងិ េធ�ើ�រ�មួយ 

សហគមន៍ មូល���ន,  �កមុជនពិ�រ េហើយនងិ �� េដើម��អីប់រ� ��រណជន។ 

�បសិនេបើ អ�កដឹងអពំ ី�ពតឹ��ិរណ៍ �មួយ ែដលអ�កចង់�នព ី�រ��ល័យ ចះុ

េ���ះ អ�កេ�ះេ���ត េដើម��ីចលូរមួ,  សូម អ៊ីែមល  Outreach@rov.sccgov.org �មួយ

ព័ត៌�នបែន�ម។ 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 
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 េតើ អ�ីេ��គុណសម��ត�ិ ៃនច��ប់ជេ�មើស របស ់អ�កេ�ះេ���ត? 

ច��ប់េ�ជើសេរ�សរបស់ អ�កេ�ះេ���ត ផ�ល់ជូន មណ�លេ�ះេ���ត ែដលេធ�ើឱ���រ េ�ះេ���ត

�ន់ែតេ�យ�ន �យ�សួលេឡើង។ អ�កេ�ះេ���ត �ច េ�ជើសេរ�ស រេបៀប េពល� 

េហើយនិង កែន�ង� ែដលពួកេគ េ�ះេ���ត។ អ�កេ�ះេ���ត ែដល�ន ចុះេ���ះ �ំងអស់

�នទទួល សន�ឹកេ���ត េ�ះ�មសំបុ�ត ែដល�ន េផ�ើ�មសំបុ�ត។ �ន �េ�ចើនៃថ�េទៀត 

េដើម��ី េ�ះេ���ត, �ប់េផ�ើម 10 ៃថ� មនុៃថ� េ�ះេ���ត, រមួ�ំងេ�ចងុ ស���ហ៍ េហើយនិង ៃថ� 

ឈប់ ស��ក។ �ន ទី�ំង �េ�ចើនេទៀត េដើម�� ីចុះេ���ះ េ�ះេ���ត, េហើយនិង ទី�ំង    

�េ�ចើនេទៀត េដើម�� ីេ�ះេ���ត េ�យ���ល់េ� មនុៃថ� េ�ះេ���ត។ សន�ឹកេ���ត �ច�ត�វ�ន 

ទ���ក់េ� ទី�ំង �បអប់ទ���ក់ ចុះ�មួយ ឬ មណ�ល េ�ះេ���ត �មួយ ក�៏ន។ �នទី

�ំង�េ�ចើនេទៀត េដើម��ីទទួល�ន សន�កឹេ���ត ជំនសួ, ���សីុន េ�ះេ���ត ែដល�ច ចូលេធ�ើ

ដំេណើរ�រ�ន,េហើយ នងិ ជនំួយ ែផ�ក �� �េ�ចើនេទៀតេ� មណ�ល េ�ះេ���ត។ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើ �នជំនយួ�រ េ�ះេ���ត អ�ខី�ះែដល�ចរក�នេ�ឯ មណ�ល េ�ះេ���ត? 

មណ�ល េ�ះេ���ត នីមួយៗ នឹង�ត�វ�ន ផ�តផ់�ងេ់�គឿង �ប�ប ់បរ����រ ���ងតចិ ប ី(3) 

ឧបករណ៍ ស���ល់ សន�ឹកេ���ត ែដល�ចចូលេធ�ើដំេណើរ�រ�ន ដេូច�ះ អ�កេ�ះេ���ត �ំង

អស់�ច េ�ះេ���ត េ�យឯក�ជ�� េហើយនងិ ឯកជន។ អ�កេ�ះេ���ត េ�ែត�ច�ំ មនុស��

រហូត ដល់េ� ពរី�ក ់េដើម��ជីួយពកួេគ េ�ក��ងអំឡ�ងេពល ដំេណើរ�រ េ�ះេ���ត, ដ�ប

�ពកួេគ មិនែមន �និេ�ជក របស់ អ�កេ�ះេ���ត ឬ តំ�ង សហជពី (union)។ 

មណ�ល េ�ះេ���ត ក៏ នឹង�នជនំួយ ពីរ �� ផងែដរ។ សូម ទូរស័ព� មក�ន ់�រ��ល័យ 

របស់េយើង េ� 408-299- 8683 or 866-430-8683, េដើម��ីេមើលេ�េលើ ជំនួយ�� អ�ខី�ះ ែដល

�ចរក�ន េ��ម មណ�ល េ�ះេ���ត ែដល�នេ�ជិតអ�ក។ 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ  

• េតើខ��ំ�ចរក មណ�ល េ�ះេ���ត ែដល�នេ�ជិតខ��ំ បផំុត េ�យរេបៀប�? 

�ប់េផ�ើម 40 ៃថ� មនុ�រ េ�ះេ���ត នមីួយៗ, អ�ក�ចរកេឃើញ ប��ីេ���ះ មណ�ល េ�ះេ���ត

េហើយនិង ទី�ំង �បអប់ទ���ក់ សន�ឹកេ���ត, េ�ក��ង មគ��េទ�សក ៍ព័ត៌�ន អ�កេ�ះេ���ត      

េ�នធ ីរបស់េយើងែដលនងឹ�ត�វ េផ�ើ�ម សំបុ�ត ដល់ អ�កេ�ះេ���ត ���ក់ៗ  េហើយ �ន�ក់

�ប�ស េ�េលើ េគហទំពរ័ របស់ េយើង។ 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើនរ����ក ់េ�ក��ង រដ� �លហី�័រ��� �ចេ�ះេ���ត េ�មណ�ល េ�ះេ���ត េ�នធី 
Santa Clara �នែដរ ឬ េទ ? 
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េទ, �នែតអ�ក ែដល�ន ចុះេ���ះ ឬ �នសិទ� ិចុះេ���ះ េ�ះេ���ត េ� េ�នធ ីSanta Clara

ប៉ុេ���ះ ែដល�ច េ�ះេ���ត �នេ� មណ�ល េ�ះេ���ត េ� េ�នធី Santa Clara �ន។ 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើ មណ�ល េ�ះេ���ត េបើកេ� ចុងស���ហ ៍ឬ ៃថ�ឈប់ ស��ក ែដរ ឬ េទ? 

មណ�ល េ�ះេ���ត នឹង�ត�វេបើកឱ���នមនុ 10 ៃថ� មនុៃថ� េ�ះេ���ត។ េនះរួមប���ល�ំង ពីរ 

ចុង ស���ហ៍ េហើយនិង ៃថ� ឈប ់ស��ក ែដល�ចេកើតេឡើង េ�ក��ងកំឡ�ងេពលេ�ះ។ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើ េ�នធ ីSanta Clara ត�ម�វឱ���ន មណ�លេ�ះេ���ត ចំនួន ប៉ុ���នែដរ? 

ចំននួ មណ�ល េ�ះេ���ត �ត�វ�នកណំត ់េ�យ ចនំនួអ�ក ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត េ�ក��ង េ�ន

ធី។  ែផ�កេ�េលើ�រ ចុះេ���ះ សរបុ ែដល�ន ព��ករ របស់េយើង ស��ប ់���ំ 2020, េ�នធី 

Santa Clara នងឹផ�ល់ឱ���ន រហូតដល់ 25 មណ�ល េ�ះេ���ត េបើកស��ប់ 11 ៃថ� នងិ រហូត

ដល់ 100 មណ�ល េ�ះេ���ត េបើកស��ប ់4 ៃថ�។ 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើ �នអ�ីែដល�ច ��ងំ បុគ�ល����ក់ ពី�រ េ�ះេ���ត ពីរដងេ�យេ� មណ�ល
េ�ះេ���ត េផ��ងមួយេទៀត? 

រដ� �លីហ�រ័��� �នអនុវត� មូល���នទិន�ន័យ ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត ទូ�ំង រដ� ែដល�ត�វ

�នេគ���ល់� VoteCal េ�នធ ី�ំងអស់�ត�វ�ន ត���ប់�មរយៈ VoteCal េហើយនឹង �ច

កំណត់� េតើអ�ក េ�ះេ���ត�ន េ�ះេ���ត រួចេហើយ ឬ េ� �គបទ់ីកែន�ងេ� ក��ង រដ� �លី

ហ�័រ���។ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

•  េតើ អ�េី�គ�ឺ �បអប់ទ���ក់ សន�ឹកេ���ត? 

�បអប ់ទ���ក ់សន�កឹេ���ត គឺ� �បអប ់ទទួល សន�កឹេ���ត ែដល�ន សុវត�ិ�ព �ចចូល េធ�ើ

ដំេណើរ�រ�ន េហើយនិង �ន�ក់េ� ស��ប ់អ�កេ�ះេ���ត េដើម��េី�ទ���កច់ុះ េ��ម

សំបុ�ត េ�ះេ���ត�ម សំបុ�ត �ប់េផ�ើម 28 ៃថ� មុន �រេ�ះេ���ត។ �បអបទ់���ក់ នឹង�ន

េ�ក��ង េ���ង េធ�ើ�រ ធម�� របស់ ទី�ំងេ�ះេ���ត។ មិន�ំ�ច់�ត�វ �រ បិទែតម 

ៃ�បសណីយ៍េទ េ�េពលេ�បើ �បអប់ទ���ក់ សន�ឹកេ���ត េ�ះ។ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ  

• េតើ េ�នធ ីSanta Clara ត�ម�វឱ���ន�បអប់ ទ���ក់ សន�កឹេ���ត ចំននួប៉�ុ��ន ែដរ? 

ចំននួ �បអប់ទ���ក់ សន�ឹកេ���ត �ត�វ�នកណំត ់េ�យចំននួ អ�កចុះេ���ះ េ�ះេ���ត េ�

ក��ង េ�នធ ី 88 ៃថ� មនុៃថ� េ�ះេ���ត។ ែផ�កេ�េលើ គេ��ង ស��ប ់�រេ�ះេ���ត ែខ មី� 
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���ំ 2020, គឺ�ន�បែហល 79 �បអប់ទ���ក់ សន�ឹកេ���ត េ�ទូ�ំង េ�នធី Santa Clara ែដល

�ន អំព ី1 ស��ប�់ល់ 15,000 អ�កេ�ះេ���ត ែដល�ន ចុះេ���ះ។ េនះ រមួប���ល �ំង 

�បអបទ់���ក ់សន�កឹេ���ត េបើក 24 េ���ង ែដល�ច េបើក�ន/េដើរេឡើង 24 េ���ង (drive-

thru/walk-up) ែដល�ន មួយ កែន�ង េ�ទល់មខុ �រ��ល័យ ចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត 

េ� 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112។ 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើ �បអប់ទ���ក់ សន�ឹកេ���ត នងឹ �នសុវត�ិ�ព ែដរ ឬ េទ? 

េ�ក��ង�ង �បអប ់ទ���ក ់សន�ឹកេ���ត �ត�វ�នេគ�ក់េ�រ េហើយ �នទិដ��ព េពញេលញ 

ៃន មនុស�����ក។់ េ�នធី �ន �បអបទ់���ក ់សន�កឹេ���ត ធំមួយ ែដលេបើក 24 េ���ង ែដល�ច 

េបើក�ន/េដើរេឡើង 24 េ���ង (drive-thru/walk-up) �បអប់ទ���ក ់សន�កឹេ���តែដល� ែដក, 

�ក់េ�, េហើយ េ�ះ ���បេ់�នងិដី ែដល ស�ិតេ��ងេ�� �រ��ល័យ ចុះេ���ះ អ�កេ�ះ

េ���ត។ 

�បអបទ់���ក ់សន�កឹេ���ត �ត�វ�នេធ�ើព ីស���រៈេ�បើ��ស់�នយូរ េដើម�� ីទប់ទល់ នងឹ អំេពើ

បំផ�ចិបំ���ញ �រយកេចញ នងិេ�េពល ��ស�តុ មិនល����ង���ងំ។ សន�ឹកេ���ត �ត�វ

�នយក �ម�លវ��គ េទៀង�ត ់េ�យបគុ�លិកេធ�ើ�រ េ�ះេ���ត។ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើ េ�នធ ីេ�ជើសេរ�ស មណ�ល េ�ះេ���ត េហើយនឹង ទី�ំង�បអប ់ទ���ក់ សន�ឹកេ���ត
���ងដូចេម�ច? 

េ�នធ ីកំពងុេធ�ើ�រ �មយួ សហគមន ៍េដើម��ីទទួលយក �រផ�ល់េ�បល់ នងិ �រប���ល

េ�េលើ មណ�ល េ�ះេ���ត េហើយនងិ ទី�ំង �បអបទ់���ក ់សន�កឹេ���ត។ អ�ក�ចេផ�ើ អ៊ីែម

ល ROV-PrecinctOps@rov.sccgov.org �មួយនងឹ�រផ�ល់ េ�បល់ ស��ប ់ទី�ំង ែដល�ច

េធ�ើេ��ន។ មនុេពល េ�បើ��ស់ ទី�ំង �ំងអស់ នងឹ �ត�វស�ងម់ត ិេ�យ �រ��ល័យចុះ

េ���ះ អ�កេ�ះេ���ត េដើម��ី��� ពកួេគ�ចេ�ដល់ អ�កេ�ះេ���ត ែដល�ន              

ពិ�រ�ព។ េ�េពលែដល ទី�ំងមួយ�ត�វ�នស�ង់មត ិ�រ��ល័យ របស់េយើង នឹងេធ�ើ �រ

េ�យ���ល់�មួយ េគហទំពរ័ េដើម��បី���ក ់ពី�ព�ចរក�ន ស��បរ់យៈេពលែដល�ត�វ

�រ េ�ក��ង�កម�រ េ�ះេ���ត Code 4005. 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើលក�ណៈវ�និច�យ័អ�ីខ�ះែដល�ត�វ�នពិ�រ� េ�ក��ង�រេ�ជើសេរ�សមណ�ល េ�ះ

េ���ត នងិទ�ីំង �បអបទ់���ក់ សន�ឹកេ���ត? 

�រេ�ះេ���ត រដ� �លីហ�រ័��� Code 4005 សំេ�េ�េលើលក�ណៈវ�និច�័យេផ��ងៗែដល�ត�វ

យកមកពិ�រ� េ�េពលេ�ជើសេរ�ស មណ�ល េ�ះេ���ត េហើយនងិ ទី�ំង �បអប់ទ���ក់

mailto:ROV-PrecinctOps@rov.sccgov.org
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សន�ឹកេ���ត។ �ំងេនះរួមប���ល�ំង៖ 

o េ�ជិត�រដកឹជ���ន��រណៈ 

o សហគមន៍ ែដល�ន�រ េ�ះេ���ត �ប�ម �បវតិ���ស� េ�យ�រ េ�បើ��ស់
សំបុ�ត 

o មណ�ល �ប�ជន 

o សហគមន៍ ជន�តិ�គតចិ �� 

o អ�កេ�ះេ���ត ែដល�នព�ិរ�ព 

o សហគមន៍ ែដល�ន អ���ប ៃន�ព����ស់ �នយន� �គ��រ 

o សហគមន៍ ែដល�ន ��ក ់ចំណ�ល�ប 

o សហគមន៍ ែដល�ន សិទ�េិ�ះេ���ត ែដលមនិ�ន ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត េហើយ
�ច�ត�វ�រ�រ ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត េ�ៃថ�ែតមួយ  

o �ប�ជនែដល�ន ភូម�ិ�ស� �ច់�ស�ល 

េលើសពីេនះេទៀត, េយើង�ត�វពិ�រ�: 

o �រចូលេ��ន់ ចំណតរថយន� ែដល�ច ចូលេធ�ើដេំណើរ�រ�ន និង េ�យឥតគតិ
ៃថ�េ� មណ�ល េ�ះេ���ត េហើយនងិ ទី�ំង �បអបទ់���ក់ សន�ឹកេ���ត 

o ច���យ និង េពលេវ� ែដល អ�កេ�ះេ���ត �ត�វេធ�ើដេំណើរេ�យ រថយន� ឬ �រដឹក
ជ���ន ��រណៈេ��ន់ មណ�ល េ�ះេ���ត េហើយអ�ក ទី�ំង �បអប់ទ���ក ់សន�កឹ
េ���ត 

o សមត��ព ស��ប ់អ�កេ�ះេ���ត ែដល�នពិ�រ�ព េ�ក��ង�រ េ�ះេ���ត ឯកជន 
េ�យ ឯក�ជ�� 

o លំ�ំ ច�ចរណ៍េ�ជិត មណ�លេ�ះេ���ត េហើយនងិទី�ំង �បអបទ់���ក់ សន�កឹេ���ត  

o ត�ម�វ�រ ស��បេ់ឤយ មណ�ល េ�ះេ���ត ចល័ត បែន�ម េ�េលើចំននួ មណ�លេ�ះ
េ���ត ែដល�ន បេង�ើតេឡើង។ 

o ត�ម�វ�រ េដើម��េីបើក មណ�ល េ�ះេ���ត បែន�ម េ�ក��ង រយៈេពលខ� ី

o �ព�ចរក�ន និង �រេប����ចតិ� របស់ អ�កេ�ះេ���ត 

o �រប���ល� ��រណៈ នងិ សំណ�មពរ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• ខ��ំ�នទ�ីំងែដល�ចេ�បើ� មណ�លេ�ះេ���ត ឬ ទី�ងំ�បអប់ ទ���កស់ន�ឹកេ���ត

�ន េតើខ��ំ��ប់អ�ក េ�យ���ងដូចេម�ច? 

េយើងែតងែតែស�ងរក មណ�លេ�ះេ���ត ែដល�ន ស���នុពល ឬ ទី�ំង�ក ់សន�ឹកេ���ត
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េដើម��ីបេ�មើដល់ សហគមន!៍ �រ��ល័យ ែដល�ន ស���នពុល �ំងអស់�ត�វ េធ�ើ�រ      

���បស�ង ់មត ិេ�យ �រ��ល័យ េរៀបចំ�រ េ�ះេ���ត េដើម��ី��� ត�ម�វ�រ �ព�យ

�សួល �ត�វ�ន បំេពញ។ េដើម��ីែណ�ំទី�ំង ឬ ទទលួ�ន ព័ត៌�ន បែន�ម អពំ ីត�ម�វ�រ 

ស��ប់ បេ�មើ�រ� មណ�ល េ�ះេ���ត, សូម�កទ់ង មកេយើង�ម អ៊ីែមល �ម ROV- 

PrecinctOps@rov.sccgov.org ឬ ទូរស័ព� 408-299-7655។ 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើខ��ំ�ច���យ�អ�កេធ�ើ�រ េ�ះេ���ត េ�យ���ងដូចេម�ច?  

អ�ក�ចែស�ងរកពត័៌�នស�អីំព ី�រ���យ�បគុ�លិក េធ�ើ�រ េ�ះេ���ត េ�យេ�បើចំណ�ច  

link េ��ងេ��ម: ���យ�បុគ�លិក អ�កេធ�ើ�រ េ�ះេ���ត។ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើ �រ��ល័យ ចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត េ�នធ ីSanta Clara ផ�ល់ជនូ កម�វ�ធ ីapps �

មួយ ស��ប់ អ�កេ�ះេ���ត េ�បើេទ?                                                                                                                    

�ទ / �ស, កម�វ�ធ ីទរូស័ព�ៃដ apps របស់ SCCVOTE �ច�ញយក ឧបករណ៍ េ�យឥតគិត

ៃថ�េ� ។ លក�ណៈ ពិេសស មួយចំននួ ែដល�នផ�ល់គឺ៖ 

o �ព�យ�សួល េហើយនងឹ រហ័ស ក��ង�រ ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត �ម អ៊ីនធណិឺត 

o �រេផ��ង���ត ់���ន�ព ចះុេ���ះ េ�ះេ���ត របស់អ�ក 

o ែស�ងរក មណ�ល េ�ះេ���ត េហើយនងិ ទី�ំង �បអបទ់���ក ់សន�កឹេ���ត ែដលេ�
ជិតអ�កបផំុត 30 ៃថ� មនុ �រេ�ះេ���ត 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 
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2. ស�ង់�រ សំណ�រែដលេគ�នសួរ �ញឹក�ប់: �រចុះេ���ះ អ�ក
េ�ះេ���ត 
• េតើ �នលក�ខណ�អ�ីខ�ះេដើម��ី ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត? 

• េតើ ខ��ំ�ចចុះេ���ះ-ទុក�មុនេដើម��ី េ�ះេ���ត �ន ែដរ ឬ េទ? 

• េតើ ខ��ំចុះេ���ះេ�ះេ���ត េ�យ���ងដូចេម�ច? 

•  េតើ ខ��ំ�ចេ�បើ �បអប់ P.O. BOX, �ណិជ�កម� ឬ �ស័យ���ន េផ�ើ សំបុ�ត ��ស័យ���ន 
របស់ខ��ំ េ�េពល ខ��ចំុះេ���ះ�ន ែដរ ឬ េទ ? 

• ខ��ំ���នផ�ះសែម��ងេទ។ េតើខ��ំ�ត�វ ចុះេ���ះ ���ងដូចេម�ច? 

• េតើខ��ំ�ត�វ�រ ប���ញ អត�ស���ណប័ណ� អ�ីេដើម��ី ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត? 

• េតើ ខ��ំពនិិត�� េមើលេ�េលើ���ន�ព ចុះេ���ះ របស់ខ��ំ េ�យ រេបៀប�? 

• េតើ ខ��ំពនិិត�� េមើល���ន�ព ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត របសខ់��ំ េ�យ រេបៀប�?  

• េតើ េ�េពល�ែដល� ��ំច់�ត�វ ចុះេ���ះ- �រេឡើងវ�ញ? 

• េហតុអ�ី ���រ សំ�ន ់េដើម��ីរក���រ ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត របសខ់��ំ េឤយ�នេ��ព 
បច��ប��ន�េនះ? 

• ខ��ំមិន�ន េ�ះេ���ត េ�ក��ង �រេ�ះេ���ត ចងុេ��យ េ�ះេទ។ េតើខ���ំត�វ�រ ចុះ
េ���ះ-�រេឡើងវ�ញ ែដរ ឬ េទ? 

• ខ��ំ�ន ខក�ន�លកណំតេ់ពល ចុះេ���ះ (15 ៃថ� មនុៃថ� េ�ះេ���ត) េតើខ��ំេ�ែត�ច 
េ�ះេ���ត �នែដរ ឬ េទ? 

• េតើ �រ ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត �មលក�ខណ� គ�ឺ អ�ី?  

• េតើ �រចុះេ���ះ េ�ះេ���ត �មលក�ខណ� ចលូ� ធរ�ន េ�េពល�? 

• េតើ ខ��ំ�ត�វ េ�ទី� េដើម��ី ចុះេ���ះ � អ�កេ�ះេ���ត �មលក�ខណ�? 

• េតើ �រចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត �មលក�ខណ� របស់ខ��ំនងឹ �នលក�ណៈដូច�រចុះ
េ���ះេផ��ងេទៀត ែដរ ឬ េទ?  

• េតើ ខ��ំ�ត�វេធ�ើ ដូចេម�ច េដើម��ី ចុះេ���ះ និង េ�ះេ���ត �មលក�ខណ�? 

• េតើ អ�ីេ� �សន�ឹកេ���ត ចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត �ម លក�ខណ�? 

• េតើ សន�កឹេ���ត ចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត �មលក�ខណ� �ចេផ�ើមកខ��ំ �ន ែដរ ឬ េទ? 

• េតើ ខ��ំ�ច ពនិិត�� េមើល� េតើ សន�ឹកេ���ត ចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត �ម លក�ខណ�
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របស់ ខ���ំត�វ �ន�ប់ ប���ល�ន ឬ អត់?  

• ខ��ំ�ន���យ� ពលរដ� ថ�ី ប���ប់ ពី ៃថ� ផតុកំណត់ ចុះេ���ះ េតើខ��ំេ�ែត�ច ចុះេ���ះ
េ�ះេ���ត �ន ែដរ ឬ េទ? 

• េតើ ខ��ំ�ច លបុេ�ល �រចុះេ���ះ េ�ះេ���ត របស់ខ��េំ� េ�នធី Santa Clara េ�យ
វ�ធី�? 

• េតើ ខ��ំជនូដំណឹងេ��រ��ល័យ េរៀបចំ�រ េ�ះេ���ត េ�យវ�ធី� េបើ� អ�កេ�ះ
េ���ត���ក់ �ន���ប់? 

• ខ��ំេជឿ�ខ��ំ�នចុះេ���ះ ប៉ុែន� រកមិនេឃើញ កណំត់�� របស់ខ��ំ េ�យេ�បើ

ឧបករណ៍ ែស�ងរក ចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត។ 

• េតើ ខ��ំ�ច ចុះហត�េល� េ� េលើញត� ិ(petition) �នេទ �បសនិេបើខ��មំិន�ន ចុះេ���ះ 
េ�ះេ���ត? 

• ខ��ំ�នទទលួសំបុ�តនេ��យ េហើយនងឹ ទូរស័ព� េ�ផ�ះខ��ំ។ េតើ ពកួេគយក 

ព័ត៌�នរបសខ់��ំ�នមកពី�?  

• េហតុអ�ី �ន��យក���ន �នយន� (DMV) �ប់�ក់ព័ន� េ�ក��ង�រ ចុះេ���ះ េ�ះ
េ���ត? 

• េតើ ��រពិតេទ ែដលប��ីចុះេ���ះ េ�ះេ���ត �ត�វ�នេ�បើេដើម��ី េ�ជើសេរ�ស �ប�
ពលរដ� ស��ប់ �តព�កិច�គណៈ វ�និច�យ័ (Jury Duty)? 

• េហតុអ�ី �ន�ខ��ំ �នទទួល ដ�ី េ�ះេ� របស ់គណៈ វ�និច�យ័(Jury Duty) �េ�ចើន
ដង? 

ចេម�ើយេឆ�ើយតបេ�នងឹសំណ�រ ែដលេគ�នសួរ �ញឹក�ប ់អំពី�រ ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត 

• េតើ�នលក�ខណ�អ�ខី�ះ េដើម��ីចុះេ���ះ េ�ះេ���ត? 

អ�ក�ចចុះេ���ះ េ�ះេ���ត �បសិនេបើ៖ 

o អ�ក គឺ� ពលរដ� �េមរ�ក 

o អ�ក គឺ� អ�ក រស់េ� រដ� �លីហ�័រ��� 

o អ�ក�ន�យុ���ងតចិ 18 ���ំ (ឬ �ត�វនងឹ ៃថ� ែខ ៃន�រ េ�ះេ���ត េ�េលើកេ��យ) 

o អ�ក�ចចុះេ���ះ ទកុ�មនុេដើម�� ីេ�ះេ���ត �បសិនេបើអ�ក�ន�យុ 16 ឬ 17 

���ំ។ អ�កនងឹ�ត�វ�ន ចុះេ���ះ េ�យស�័យ�បវត�ិ េដើម��ីេ�ះេ���ត េ�េលើ ៃថ� 
ខួប កេំណើត 18th ���ំ របស់អ�ក។  

o អ�កមិន�ត�វ�នេគរកេឃើញ� មនិ�នប��� �ងផ��វចតិ� េ�យតុ��រ េទ 
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o អ�កមិន៖ 

 បច��ប��ន�េនះ មិនេ�ក��ង ពន���រ រដ� ឬ ពន���រ សហព័ន� ស��ប់�រផ����
េ�ស បទឧ�កដិ� 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើខ��ំ�ចចុះេ���ះ-ទុក�មុនេដើម��ី េ�ះេ���ត �នែដរ ឬ េទ? 

�ទ / �ស �បសិនេបើអ�ក�ន�យុ���ងតិច 16 ���ំ េហើយបំេពញ�មត�ម�វ�រ លក�ណៈ

សម��ត� ិេផ��ងេទៀត �ំងអស់។ �បសិនេបើអ�ក �នចះុេ���ះ-ទកុ�មនុ អ�កនងឹ�ត�វ ចុះ

េ���ះ េ�យស�័យ�បវត� ិេដើម�� ីេ�ះេ���ត េ� ៃថ� ខបួ កំេណើត ទ ី18 របស់អ�ក។ េដើម�� ីចុះ

េ���ះ េ�ះេ���ត ទុក�មនុ សូមេមើលេ�េលើសំណ�រ េតើខ�� ំចុះេ���ះ េ�ះេ���ត េ�យ 

រេបៀប� េ��ងេ��មេនះ។ 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើខ��ំចុះេ���ះ េ�ះេ���ត េ�យរេបៀប�? 

អ�ក�នជេ�មើស�េ�ចើន ែដលអ�ក�ច៖ 

o ចុះេ���ះ�ម អ៊នីធណិឺត េ�យេ�បើ តំណ���បដ់ចូេ��ងេ��ម link: 

www.registertovote.ca.gov 

o បំេពញ ទ�មងែ់បបបទ ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត (�នេ��ម �រ��ល័យ រ���ភិ
�ល, ប���ល័យ ��រណៈ េហើយនងិ �រ��ល័យ ៃ�បសណីយ៍)  

o េស�ើសំុែបបបទ ចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត �ត�វេផ�ើ�ម អ៊ីែមល េ�អ�កេ�យ ទូរស័ព� 
េ� �រ��ល័យ ចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត េ� 408-299-8683 or 866-430-8683. 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើខ��ំ�ចេ�បើ�បអប ់P.O. Box េផ�ើសំបុ�ត, �ស័យ���ន �ជវីកម� ឬ ឤស័យ���ន ទ���ក់

សំបុ�ត េធ�ើ� �ស័យ���នទីលំ របស់ខ��ំ េ�េពលខ��ំ ចុះេ���ះ�ន ែដរ ឬ េទ?                                                   

េទ, អ�ក�ចេ�បើ�បអប ់P.O. Box, �ស័យ���ន �ជីវកម�, ឬ ឤស័យ���ន ទ���កសំ់បុ�ត របស់

អ�ក ��ស័យ���ន េផ�ើសំបុ�ត របស់អ�ក ែតប៉េុ���ះ។  �ស័យ���នទីលំ �ត�វែត�ន�ម�រ 

េដើម��ី េធ�ើកំណត់ ស��ប ់មណ�ល េ�ះេ���ត របស់អ�ក។ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• ខ��ំ���ន ផ�ះសែម��ង េ�េទ។ េតើខ��ំ�ត�វ ចុះេ���ះ េ�យ រេបៀប�? 

 �ស័យ���ន ទីលំេ����ន�ត�វែត �ម�រឱ���ន េដើម��កីំណត ់មណ�លេ�ះេ���ត របស់អ�ក៖ 

o ជនអ�� �ច ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត េ�កែន�ង ែដលពួកេគ ប���ក់� �កែន�ង

ែដលពកួេគ�ន ចំ�យេពល �គេ�ចើន។ បគុ�លេ�ះ�ត�វែតផ�ល់�រ ពពិណ៌� 

http://www.registertovote.ca.gov/
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អំពទីី�ំង េឤយច��ស់�ស់�គប់��ន ់(ដចូ� ផ��វឆ�ង�ត)់ ស��ប់ �រ��ល័យ  

ចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត េដើម��េីធ�ើបេង�ើតសិទ� ិរបស់ បគុ�លេ�ះ េ�ក��ង�រ េ�ះ

េ���ត េ��ម តបំន ់�ក�់ក ់�មួយ។  េនះ���ស���រៈ េ�ះេ���ត �តឹម

�ត�វ�ចផ�ល់ជនូអ�ក េ�ះេ���តេនះ។ ឧ�ហរណ៍ េ�ក��ងករណី �ំងេនះ �ស័យ

���ន េផ�ើសំបុ�ត �ត�វែត ផ�ល់ជូន អ�កេ�ះេ���ត េដើម��ី េឤយ�នទទួល ស���រៈ 

េ�ះេ���ត។ 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើ�ត�វ�រ អត�ស���ណប័ណ� អ�ី េដើម��ី ចុះេ���ះ? 

េ�ក��ងករណី �គេ�ចើន អ�កេ�ះេ���ត េ� រដ� �លីហ�័រ��� មិនត�ម�វ ឱ��ប���ញ អត�

ស���ណេទ។ ប៉ុែន� េ�ះ���ង� ក៏េ�យ �បសិនេបើអ�ក េ�ះេ���ត �េលើកដំបងូ ប���ប ់ពី

ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត �មសំបុ�ត េហើយមិន�នផ�ល់េលខ ប័ណ�េបើកបរ �លីហ�័រ��� របស់

អ�ក, េលខ អត�ស���ណ រដ� �លីហ�័រ��� ឬ េលខ បនួខ�ង ់ចងុេ��យ ៃនេលខ សន�ិសុខ 

សង�ម (Social Security Number) របស់អ�ក េ�េលើទ�មង ់ែបបបទ ចុះេ���ះ របស់អ�ក, អ�ក

�ច �ត�វ�នេស�ើសំុ ឱ��ប���ញ ទ�មង ់អត�ស���ណ េ�េពល អ�កេ� មណ�ល េ�ះេ���ត។ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើខ��ំ �ចពិនតិ��េ�េមើល ���ន�ព េ�ក��ង�រ ចុះេ���ះ របសខ់��ំ  េ�យរេបៀប�? 

 អ�ក�ច ពនិតិ�� េមើល� េតើ អ�ក�ន ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត ឬ ឣត់ េ� www.sccvote.org ឬ 

www.registertovote.ca.gov. អ�ក ក៏�ចទូរស័ព� េ� �រ��ល័យ របស់េយើង េ� 408-299- 

8683 or 866-430-8683. 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

•  េតើខ��ំ �ចពនិិត�� េមើល េ�េលើ���ន�ព េ�ក��ង�រចុះេ���ះ េ�ះេ���ត របស់ខ�� ំ
េ�យ រេបៀប�? 

អ�ក�ច ពនិិត��េមើល �េតើ អ�ក�ន ចុះេ���ះ ឬ ឣត ់េ�យេ�បើ link ដចូេ��ងេ��ម: 

ឧបករណ៍ែស�ងរក ចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត  ឬ ទរូស័ព� មក �រ��ល័យ របស់េយើង េ� 408-

299-8683 ឬ  866-430-8683. 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

•  េតើេ�េពល� ែដល��ំ�ច់ �ត�វ ចុះេ���ះ-�រេឡើងវ�ញ? 

អ�ក �ត�វែត ចុះេ���ះ �រេឡើងវ�ញ េ�េពលែដលអ�ក�ន ���ស់ប��រ៖ 

o េ���ះ 

o គណបក�� នេ��យ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

http://www.sccvote.org/
http://www.registertovote.ca.gov/
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•  េហតអុ�ី �ន��សំ�ន់ េដើម�� ីរក���រ ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត របសខ់��ំ េឤយេ� 
បច��ប��ន�? 

�រចុះេ���ះ េ�ះេ���ត របស់ អ�ក គរួែត �នទីលំេ� បច��ប��ន� េហើយនឹង �ស័យ���ន េផ�ើ

សំបុ�ត េដើម�� ី�� េ�យ� អ�ក�នទទួល ស���រៈសន�ឹកេ���ត ដ៏�តមឹ�ត�វ។ សំបុ�ត េ�ះ

េ���ត គមឺិន�ច �ត�វ ប���នបន�េ�ទី�ំងេផ��ងេទៀត�ន េទ។ 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• ខ��ំមិន�ន េ�ះេ���ត េ�ក��ង �រេ�ះេ���ត ចងុេ��យ េ�ះេទ។ េតើខ���ំត�វ�រ ចុះ
េ���ះ-�រ�ថ� ីេឡើងវ�ញ ែដរ ឬ េទ? 

�ទូេ� អ�កមនិ�ំ�ច ់ចះុេ���ះ-�រ�ថ� ីេឡើងវ�ញេទ ពីេ��ះ អ�ក�ន ចុះេ���ះ េ�ះ

េ���ត រួចេហើយ ដ�ប� អ�កេ�ែត�ន �ស័យ���ន ដូច��� ដែដល។ េដើម�� ីពិនតិ��េមើល 

���ន�ព េ�ក��ង �រចុះេ���ះ របស់អ�ក សូមទស��� េ�េលើ េគហទពំ័រ របស់េយើង េ� 

www.sccvote.org ឬ ទូរស័ព� មក �រ��ល័យ របស់ េយើងេ� 408-299-8683 or 866-430-

8683. 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ  

• ខ��ំ�នេធ�ើេឤយ ខក�ន េ�ៃថ�ផុត កំណត ់ចុះេ���ះ (15 ៃថ� មុនៃថ� េ�ះេ���ត), េតើខ��ំ
េ�ែត�ច េ�ះេ���ត �ន ែដរ ឬ េទ? 

�ទ / �ស អ�ក�ច �ញយក អត��បេ�ជន ៍ពជីេ�មើស ចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត �ម

លក�ខណ� ថ�ី ែដល�ច េ�បើ�ន 14 ៃថ� មុន រហូត ដល់ ៃថ� េ�ះេ���ត។ �រចុះេ���ះ េ�ះ

េ���ត �ម លក�ខណ� �ត�វ�នផ�ល់ជូន េ� �រ��ល័យ ចុះេ���ះអ�កេ�ះេ���ត េហើយនឹង 

េ� មណ�ល េ�ះេ���ត។ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

•  េតើ �រចុះេ���ះ េ�ះេ���ត �មលក�ខណ� គឺ �អ�ី? 

�បសិនេបើអ�ក មិន�ន ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត �ម ៃថ� ែខ ែដល�នកំណត់ ចុះេ���ះ   

េ�ះេ���ត រយៈេពល 15 ៃថ�, អ�ក�ច ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត �ម លក�ខណ� េហើយ�ច េ� 

េ�ះេ���ត  បេ���ះ�សន� េ�យេ� �រ��ល័យ ចុះេ���ះអ�ក េ�ះេ���ត  ឬ មណ�ល 

េ�ះេ���ត េ�ក��ងរយៈេពល 14 ៃថ� មុន រមួ�ំង នងិ ៃថ� េ�ះេ���ត។ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើ�រចុះ េ���ះេ�ះេ���ត �មលក�ខណ� �ចចូលេធ�ើេឤយ�ន �បសិទ�ិ�ព េ�
េពល�? 

�រចុះេ���ះ េ�ះេ���ត �មលក�ខណ� �ច�នចលូេធ�ើេឤយ�ន �បសិទ��ិព េ� 

ៃថ� ទ ី1 ែខ មក� ��� ំ2017, ប���ប ់ពចី��ប់�ត�វ �ន អនុមត័ េ� ��� ំ2016 ។ 

http://www.sccvote.org/
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Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើខ��ំ �ត�វេ� ចុះេ���ះ េធ�ើ� អ�កេ�ះេ���ត �មលក�ខណ� េ�ឯ�? 

អ�ក�ច ចុះេ���ះ � អ�កេ�ះេ���ត �មលក�ខណ� េ� �រ��ល័យ ចុះេ���ះ អ�កេ�ះ

េ���ត េ�នធី Santa Clara, 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112 ឬ េ� មណ�ល

េ�ះេ���ត �មួយក៏�ន ឱ���ន មនុ 10 ៃថ� មនុ�រ េ�ះេ���ត រហូត ដល់ៃថ� េ�ះេ���ត។ 

អ�កក៏�ច ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត �ម អ៊នីធណិឺត ក�៏នែដរ, ប៉ែុន� េ�ះ���ង�ក៏េ�យ

េដើម��ីេ�េ�ះេ���តអ�ក�ត�វចូលមក�ន ់�រ��ល័យ ចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត ឬ មក�ន ់

មណ�ល េ�ះេ���ត។ 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើ �រចុះេ���ះ េ�ះេ���ត �ម លក�ខណ� របស់ខ��ំ នឹង �ន លក�ណៈ ដូច�រ ចុះ

េ���ះ េផ��ងេទៀត ែដរ ឬ េទ?                                                                                                                

�ទ / �ស �រចុះេ���ះ េ�ះេ���ត �ម លក�ខណ� របស់ អ�ក នងឹ�ត� វ�ន �ត់ទកុ 

េហើយនិង េធ�ើដេំណើរ�រ�នដចូ��� នឹង សន�ឹកេ���ត បេ���ះ �សន� ដៃទេទៀតែដរ។ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

•  េតើ ខ���ំត�វេធ�ើដូចេម�ច េដើម��ី ចុះេ���ះ េហើយនិង េ�ះេ���ត �មលក�ខណ�? 

អ�ក�ត�វ ែតបំេពញ សំណ�ំែបបបទ ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត េហើយ ប���បម់ក េ� េ�ះេ���ត 

េ� �រ��ល័យ ចុះេ���ះអ�ក េ�ះេ���ត ឬ េ� មណ�ល េ�ះេ���ត �មយួេ�ក��ង    

េ�នធ ីក៏�ន។ សូមប���ក់�,សន�ឹកេ���ត ចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត �មលក�ខណ� មនិ

�ច យកសន�កឹេ���តេចញ ពកីែន�ងេ�ះ�នេទ េហើយេ��យមក យកមក�បគល់ជូន 

�តឡបម់កវ�ញ េ�េពលេ��យេ�ះ�នេទ។ 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

•  េតើអ�ីេ� �សន�កឹេ���ត ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត �មលក�ខណ�? 

សន�ឹកេ���ត ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត �មលក�ខណ� គ�ឺ សន�កឹេ���ត បេ���ះ�សន� 

ែដលនងឹ�ត�វេធ�ើ �រេផ��ង���ត់ េ�េពលអ�កេធ�ើ�រ ចះុេ���ះេ�ះេ���ត �ម

លក�ខណ� របស់ អ�ក។ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើ សន�កឹេ���ត ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត �ម លក�ខណ� �ចេផ�ើមកខ��ំ�ន ែដរ ឬ េទ? 

េទ, សន�ឹកេ���ត ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត �ម ល័ក�ខណ័� �ចេធ�ើេចញ�ន េ�យ���ល់ េ�ឯ 
�រ��ល័យ ចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត េ�នធ ី(14 ៃថ� មុន �រេ�ះេ���ត រហូត ដល់ៃថ� េ�ះ
េ���ត) ឬ េ� ឯមណ�ល េ�ះេ���ត ែតប៉ុេ���ះ។ 
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Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើ ខ��ំ�ចពិនតិ��េមើល� េតើ សន�ឹកេ���ត ចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត �មលក�ខណ�

របស់ ខ���ំត�វ�ន �ប់ប���ល ែដរ ឬ អត់?  

�ទ / �ស អ�ក�ចពនិិត��េមើលេ�េលើ���ន�ព ៃន សន�ឹកេ���ត បេ���ះ�សន� របស់ អ�ក 

30 ៃថ� ប���ប់ពី�រ េ�ះេ���តរួចេហើយ េ� www.sccvote.org ឬ  

https://voterstatus.sos.ca.gov/។ អ�កក៏�ចទូរស័ព� េ� �រ��ល័យ របស់េយើង េ� 408-299-

8683    ឬ 866-430-8683. 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

•  ខ��ំ�ន���យ� ពលរដ� �េមរ�ក ចូលស���តិថ�ី ប���ប់ព ីៃថ� ផុតកំណត់ ចុះេ���ះ េតើខ��ំ
េ�ែត �ច ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត �ន ែដរ ឬ េទ? 

�បសិនេបើអ�ក នឹង���យ� ពលរដ� �េមរ�ក ចូលស���តិថ� ីតិច�ង 15 ៃថ� មនុ�រ េ�ះេ���ត 

េលើកេ��យេ�ះ។ អ�កេ�ែត�ច ចុះេ���ះ េហើយនិង �ច េ�ះេ���ត�ន។ េដើម��េីធ�ើដចូ

េនះ អ�ក�ត�វែត េ� �រ��ល័យ ចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត �គប់េពល េ�មនុេពល �រេ�ះ

េ���ត បទិ���រ េ�ៃថ� េ�ះេ���ត។ អ�ក�ត�វែត ប���ញ វ����បនប�័ត ចូលស���តថិ�ី របស់អ�ក 

េហើយ ចុះហត�េល� េ�េលើទ�មងសំ់ណ� ំែបបបទ មយួែដល និ�យ� អ�ក�នសិទ� ិេ�ះ

េ���ត េ� រដ� �លីហ�័រ���។ 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

•  េតើខ��ំ �ចលុបេ�ល �រចុះេ���ះ េ�ះេ���ត របស់ខ��េំ� េ�នធី Santa Clara េ�យ
���ងដូចេម�ច? 

o  អ�ក�ចបំេពញ ចុះហត�េល� េហើយ ប���នទ�មងែ់បបបទ េស�ើសំុ សកម��ព របស់ 

អ�កេ�ះេ���ត េ�យេ�បើតណំ���ប់ ដូចេ��ងេ��ម link: 

https://www.sccgov.org/sites/rov/Register/Documents/VARF_318.pdf. អ�ក ក៏�ច

ទូរស័ព�េ� �រ��ល័យ របស់េយើង េដើម��ីេស�ើសំុទ�មងែ់បបបទ េផ�ើេ�េឤយអ�ក។ 

o អ�ក ក៏�ចេផ�ើ សំេណើ��យលក�ណ៍ អក��រែដល ប���ក់� អ�កែលងចង ់ចះុ
េ���ះ េ�ះេ���ត េ� េ�នធ ីSanta Clara រួម�មួយនិង េ���ះ របស់អ�ក េហើយ 

�ក់ �ស័យ���ន ៃថ� ែខ ���ំ កំេណើត នងិ ហត�េល� 

o េផ�ើេ� Santa Clara County Registrar of Voters, 1555 Berger Drive, Building 2, San 

Jose, CA 95112 

o អ៊ីែមល ឯក�រែដល�នេស�ន���បេ់� voterinfo@rov.sccgov.org 

o ទូរ�រ Fax ឯក�រ េ�  408-998-7314 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

http://www.elections.saccounty.net/Pages/FrequentlyAskedQuestions.aspx
http://www.elections.saccounty.net/Pages/FrequentlyAskedQuestions.aspx
http://www.sccvote.org/
https://voterstatus.sos.ca.gov/
https://voterstatus.sos.ca.gov/
https://www.sccgov.org/sites/rov/Register/Documents/VARF_318.pdf
mailto:voterinfo@rov.sccgov.org
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• េតើ ខ��ំេធ�ើ�រជនូដំណឹងេ� �រ��លយ័េរៀបច�ំរ េ�ះេ���ត េ�យ���ងដូចេម�ច 
�បសិនេបើ �នអ�កេ�ះេ���ត ����ក់�ន���ប់? 

�រ��ល័យ ចុះេ���ះអ�កេ�ះេ���ត �នទទួលពត័�៌នថ�ីៗ  �ប�ំ ែខ ពី រដ� នងិ េ�នធី

អំព ី�រ���ប់ េ�ក��ង េ�នធ ីSanta Clara។ េដើម��េីស�ើសំុលុបេ�ល ក��ង�រ ចះុេ���ះអ�ក

េ�ះេ���ត សូមបំេពញ, ចះុហត�េល� េហើយ ប���នទ�មង់េស�ើសំុ សកម��ព របស់អ�ក

េ�ះេ���ត េ�យេ�បើតំណ���ប់ េ��ងេ��ម Link: 

https://www.sccgov.org/sites/rov/Register/Documents/VARF_318.pdf. អ�កក៏�ចទូរស័ព�មក

�រ��ល័យ របស់េយើង េដើម�� ីេស�ើសំុសំណ�ែំបបបទ េធ�ើសកម��ព របស់អ�ក េ�ះេ���ត 

េផ�ើេ�េឤយអ�ក។ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• ខ��ំេជឿ�ខ��ំ�នចុះេ���ះរួចេហើយ ប៉ុែន�មិន�ចរកេឃើញៃន កំណត់�� របស់ខ��ំ 

េ�យេ�បើឧបករណ៍ ែស�ងរក ចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត។ 

េ�េពល េ�បើឧបករណ៍ ែស�ងរក �រចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត សូមប���ល �ស័យ���ន

លំេ����ន េហើយនងឹ ៃថ� ែខ ��� ំកេំណើត របស់អ�ក េ�យ�ក់ ��ទង�់�យដចូ� ែខ/ៃថ�/

���ំ។ �បសិនេបើអ�ក េ�ែតមិន�ចរកេឃើញ ទី�ំង កណំត់�� របស់ អ�ក សូមទរូស័ព� មក

�រ��ល័យ របស់េយើង �មរយៈ 408-299-8683 or 866-430-8683, េដើម��េីធ�ើ�រ េផ��ង���ត់

េមើលប���ក។់ 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

•  េតើខ���ំច ចុះហត�េល� េ�េលើ បដ��លខិិតញត�ិ (petition) �នេទ �បសិនេបើខ��ំ មនិ
�នចុះេ���ះ េ�ះេ���តេ�ះ។? 

 អ�ក�ច ចុះហត�េល� េ�េលើបដ�� លិខតិញត� ិ(petition) ប៉ុែន�, េ�ះ���ង�ក៏

េ�យ េដើម��ឱី�� ហត�េល� របស់អ�ក�ត�វ�ន�តទ់ុក��ន សុពល�ព អ�ក�ត�វែត

បំេពញ េហើយ ត�ម�វ េឤយអ�ក េធ�ើ�រេមើលប���ក ់េ�ក��ងកំឡ�ងេពលេធ�ើ �រេផ��ង���

ត់។ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

•  ខ��ំ�នទទលួសំបុ�ត នេ��យ េហើយនិង �រេ� េ�ទូរស័ព�េ�ផ�ះខ��ំ។ េតើពួកេគ

យកព័ត�៌នរបសខ់�� ំឞកពី�? 

ព័ត៌�ន េនះ�ច ទទួល�ន ពី �បភពេផ��ងៗ���រមួ�ំង ប��ីចុះេ���ះ េ�ះេ���ត។ ច��ប់ 

បច��ប��ន� អនុ���ត ឱ��ទនិ�នយ័ ចុះេ���ះអ�កេ�ះេ���ត �ត�វ�នផ�ល់ជនូ បុគ�ល ឬ �កមុែដល

�ន សិទ� ិេ�បើ��ស់ស��ប់�រ េ�ះេ���ត េ�លបណំង របស់ រ���ភិ�ល �រសិក�� 

https://www.sccgov.org/sites/rov/Register/Documents/VARF_318.pdf
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��វ��វ ឬ នេ��យ។ �បសិនេបើអ�កចង ់ដកេលខទរូស័ព� របស់ អ�កេចញព�ីរ ចុះេ���ះ 

របស់អ�ក សូមទូរស័ព� មក �រ��ល័យ របស់េយើង �មរយៈ 408-299-8683 or 866- 430-8683 

ព័ត៌�ន�ំងេនះ គមឺនិ�ត�វ�រ�ំ�ច់េ�យ�ន ស��ប់េ�លបណំងក��ង�រ ចុះេ���ះ 

េ�ះេទ។ 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េហតុអ��ីន��យក���ន�នយន� (DMV) �ប់�ក់ពន័� េ�ក��ង�រ ចះុេ���ះ េ�ះ
េ���ត េនះែដរ? 

ច��ប់ស�ីអពំ ី�រចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត�ត ិ1993 អនុ���តឱ�� បុគ�ល ែដលេធ�ើ �ជីវកម� េ�

�រ��ល័យ DMV ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត ឬ េធ�ើបច��ប��ន��ព ពត័៌�ន ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត។ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

•  េតើ ���រពិតេទ ែដលប��ចីុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត �ត�វ�នេ�បើ េដើម��ីេ�ជើសេរ�ស 
�ប�ពលរដ� ស��ប់ �តព�កចិ�គណៈ វ�និច�យ័ (jury duty? 

�ត�វេហើយ, �រ េ�ះេ� របស់គណៈវ�នចិ�័យ �ត�វ�ន �ញេចញព ីកំណត�់�ចុះេ���ះ េ�ះ
េ���ត កដ៏ូច �កណំត់�� DMV។  

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េហតុអ��ីន�ខ��ំ�នទទលួ �រេ�ះេ��តព�កិច�របស់គណៈវ�នចិ�័យ(jury duty �
េ�ចើនដង? 

�បសិនេបើេ���ះ របស់អ�ក �ន�ព ខុសែប�កពី��� នងិេ�េលើ ប័ណ�េបើកបរ របស់អ�ក េ�េលើ 

កំណត�់� ចុះេ���ះ េ�ះេ���ត របស់អ�ក, អ�ក នងិ �នទទួល �រជនូដណឹំងេនះ �េ�ចើន   

ដង។ េដើម��េី�ះ��យ ���ន�រណ៍ េនះសូមបំេពញ  េហើយេផ�ើ សំណ�ំែបបបទ �តឡប់េ� 

�រ��ល័យ ចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត េដើម��ចីុះេ���ះ�រ �ថ�ី មួយ ែដល�ន េ���ះ របស់

អ�ក ែដល �នេ�ះពុម� ដចូែដល�នេ�េលើ ប័ណ�េបើកបរ រដ� �លីហ�័រ��� របស់ អ�ក ឬ 

បំេពញ �រចុះេ���ះ េ�ះេ���តថ�ី�ម អ៊នីធណិឺត េ� www.registertovote.ca.gov. ។ ស�ង�រ 

េ��កម(jury duty)�ចេ�ជើសេរ�ស គណៈវ�នចិ�័យ (jury) ពី ប��ីែដល�នផ�ល់េ�យ DMV 

េហើយនិង �រ��ល័យ េ�ះេ���ត េ�នធី។ �រេធ�ើ បច��ប��ន��ពេនះ េដើម��ីឱ��កំណត�់� អ�ក

េ�ះេ���ត របស់អ�ក �ត�វឱ���ន ដចូ��� នឹង េ� េលើ ប័ណ�េបើកបរ ឬ អត�ស���ណប័ណ� រដ� �

លីហ�័រ��� របស់អ�ក �ច លុបេ�ល េ�ក��ង�រ េ�ះេ�  េធ�ើ �អ�ក គណៈវ�នចិ�័យ �េ�ចើន

ដងេ�ះ។ 

 

 

http://www.registertovote.ca.gov/
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3. ស�ង់�រ សំណ�រែដលេគ�នសួរ �ញឹក�ប់:  េ�ះេ���ត �ម
សំបុ�ត 
•  េតើខ��ំគរួរ�ពឹង� សន�ឹកេ���ត េ�ះ�ម សំបុ�ត របស់ខ��ំ នឹង មកដល់េ�េពល�?  

• ខ��ំេ�េ�� េ�នធី ឬ រដ� �បេ���ះ �សន�។ េតើខ��ំ�ចទទួល�ន សន�ឹកេ���ត 

របស់ខ��ំេផ�ើ េ��សយ័���នេផ��ង�នែដរ ឬ េទ?  

• េតើ ខ��ំទទួល�ន សន�ឹកេ���ត ជនំួស េ�យ រេបៀប�?  

• េតើ ខ��ំ�ត�វ�របិទ�ក់ែតម ៃ�បសណីយ ៍េដើម��ី េផ�ើសន�ឹកេ���ត របសខ់��ំែដរ ឬ េទ?  

• េតើ ខ��ំ�ចែស�ងរក ���ន�ពៃន�រ េ�ះេ���ត របស់ខ���ំម សន�ឹកេ���ត េ�ះេ���ត �ម 
សំបុ�ត េ�យ���ងដូចេម�ច?  

• ខ��ំ �ពលរដ� �េមរ�ក រស់េ�បេ���ះ�សន� (េស�កម� េ����នកិច

�រ�រ ឬ កម�វ�ធី សិក��) េ�េ�� សហរដ� �េមរ�ក។ េតើខ���ំនសទិ�ិ េ�ះេ���ត 

ែដរ ឬ េទ?  

• េតើ េ�េពល� ែដល សន�ឹកេ���ត េ�េ���បេទស�ត�វ�នេផ�ើេចញេ�? 

• េតើ េ�ៃថ��� ៃថ� ចងុេ��យ េដើម��ី �បគល់ សន�ឹកេ���ត េ�ះ�ម �មសបំុ�ត របស់ 
ខ��ំ �តឡប់មកវ�ញ? 

• កូន�បសុ/កូន�សីរបស់ខ��េំ����យពី��េរៀន។ េតើខ��ំ�ចេ�យក សន�កឹេ���ត េ�ះ
�ម សបំុ�ត របសព់ួក េគ �នែដរ ឬ េទ?  

• ខ��ំ �នេធ�ើ�ត់ េ��មសំបុ�ត ស��ប់ សន�ឹកេ���ត េ�ះ�មសំបុ�ត របស់ខ��ំ េតើខ���ំច
េផ�ើ សន�កឹេ���ត របស់ ខ��េំ�យ រេបៀប�?  

 
ចេម�ើយ េឆ�ើយតបេ�នងឹសំណ�រែដល�កទ់ងនឹង �រេ�ះេ���ត �មសំបុ�ត 

• េតើខ��ំគួររ�ពឹង��ំ សន�ឹកេ���ត េ�ះ�ម សំបុ�ត របស់ខ��ំ នឹងមកដល ់េ�េពល�? 

សន�ឹកេ���ត �ត�វ�នេផ�ើ�ម សំបុ�ត �ប់េផ�ើម 29 ៃថ� មនុ�រ េ�ះេ���ត។ �បសិនេបើ អ�កមនិ

�នទទួល សន�ឹកេ���ត របស់អ�ក ពរី ស���ហ៍ មនុ�រ េ�ះេ���ត សូមទរូស័ព�មក

�រ��ល័យ របស់េយើង េ� 408-299-8683 ឬ 866-430-8683. 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• ខ��ំេ�េ�� េ�នធី ឬ រដ� � បេ���ះ �សន�។ េតើខ��ំ �ចទទលួយក សន�ឹកេ���ត 

របស់ ខ�� ំេផ�ើេ� �ស័យ���នេផ��ងេទៀត �នែដរ ឬ េទ? 
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�ទ / �ស សូម ទរូស័ព� មក �រ��ល័យ របស់ េយើង�ម េលខ 408-299-8683ឬ 866-430-

8683 េហើយេយើង នឹង េផ�ើ សន�ឹកេ���ត របស់អ�កេ� �ស័យ���ន បេ���ះ �សន� របស់     

អ�ក។ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើខ��ំ�ច�នទទួល សន�ឹកេ���ត ជំនសួ េ�យ រេបៀប�? 

សូមទូរស័ព�មក �រ��ល័យ របស់េយើង េ� 408-299-8683 ឬ 866-430-8683, េហើយ េយើង 

នឹង េផ�ើ សន�ឹកេ���ត ជនំួស ជនូមកដល់អ�ក។ អ�ក ក�៏ចមកយក សន�កឹេ���តជំនួស ពី

មណ�លេ�ះេ���ត �មយួ ក៏�ន ែដល�ន ទី�ំង េ� េ�នធ ីSanta Clara, ឬ េ� 

�រ��ល័យ របស់េយើងេ� 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112. 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើខ��ំ�ត�វ�រ �ក់បទិែតមៃ�បសណីយ ៍េដើម��ីេផ�ើសន�ឹកេ���ត របស់ ខ��ំ ែដរ ឬ េទ? 

េទ, អ�កមិន�ត�វ�រ បទិែតម ៃ�បសណីយ៍ េទ។  សន�កឹេ���ត េ�ះ�មសំប�ុត �ំងអស់ �ត�វ

�នេផ�ើ មក�មួយនងិ េ��មសំប�ុត េផ�ើ�តឡបម់កវ�ញ ែដល�នបង ់ៃថ� ែតម រចួេហើយ 

េ�យ េ�នធ។ី 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើ ខ��ំ�ច ែស�ងរកេមើលេ�េលើ���ន�ព សន�ឹកេ���ត ៃន�រេ�ះេ���ត េ�ះ�ម
សំបុ�ត របសខ់��ំេ�យ���ងដូចេម�ច? 

���ន�ព ៃន�រ េ�ះេ���ត េ�ះ�មសំប�ុត របស់ អ�ក នងឹ�ច�ប់េផ�ើម�ន 29 ៃថ� មុន

�រេ�ះេ���ត នមីួយៗ។ អ�ក�ច ពនិិត��េមើលេ�េលើ ���ន�ព ៃន�រ េ�ះេ���ត របស់

អ�ក �មរយៈ សន�ឹកេ���ត េ�ះ�ម សំបុ�ត េ�យ េ�បើ តំណ���ប់ដចូ េ��ងេ��ម link: 

https://eservices.sccgov.org/rov/?tab=ab 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• ខ��ំ� ពលរដ� �េមរ�ក រស់េ�� បេ���ះ�សន� (េស�កម� េ�� ��ន េធ�ើ

�រ�រ ឬ កម�វ�ធី សិក��) េ�េ�� សហរដ� �េមរ�ក។ េតើខ���ំន សិទ�ិ េ�ះេ���ត 

�ន ែដរ ឬ េទ? 

�ទ / �ស, ដ�ប� អ�ក បំេពញ�ម ត�ម�វ�រ ៃន�រេ�ះេ���ត េហើយ បំេពញ�ក��សំុ

�ត ៃ�បសណីយ៍ សហពន័� (FPCA) េហើយ �បគល់� មក �រ��ល័យ របស់ េយើងវ�ញ។ 

អ�ក�ចទទួល�ន �ក��សំុ�ម ជេ�មើស �មួយ ែដល�ន �យ េ���ះ ដចូេ��ង

េ��ម៖ 

o �រ��ល័យ ចុះេ���ះ អ�កេ�ះេ���ត 
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o �រ��ល័យ ជនំួយ�រ េ�ះេ���ត ៃនមូល���ន េ�� ��ន �មួយ 

o ���នទតូ (Embassy) ឬ ���ន កងុសុ៊ល (Consulate) �េមរ�ក 

o តំណ���ប ់�ងេ��ម link: https://www.fvap.gov/uploads/FVAP/Forms/fpca2013.pdf 

o អ�ក�ត�វែតជនូ ដំណឹង មកដល់ �រ��ល័យ របស់ េយើងអពំី�រ ���ស់ប��រ �មួយ 
ចំេ�ះ�ស័យ���ន េផ�ើសំបុ�ត របស់ អ�ក 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើ សន�កឹេ���ត េ�េ�� �បេទស �ត�វ�នេផ�ើេ�េពល�? 

សន�ឹកេ���ត េ�េ���បេទស�ច េផ�ើ�មសំប�ុត េ�ចេ���ះព ី 60 េ� 45 ៃថ� មនុ �រេ�ះ    

េ���ត។ ក��ង�ម�អ�ក េ�ះេ���ត េ�េ���បេទស អ�ក�ច �នទទួល សន�ឹកេ���ត របស់ អ�ក 

�ម កម�វ�ធ�ីមួយ េ�ក��ងចេំ�ម កម�វ�ធី បី ���ង គឺ �មតណំ អ៊ែីមល  link,  �ម សំបុ�ត 

ឬ �ម ទូរ�រ  (fax)។ 

�បសិនេបើ អ�ក �អ�ក េ�ះេ���ត េ�េ�� �បេទសេហើយ មនិ�នទទួល សន�កឹេ���ត របស់អ�ក 

េ�ក��ងកំឡ�ងេពល បួន (4) ស���ហ៍ មនុ�រេ�ះេ���ត សូម�កទ់ង �រ��ល័យ របស់ 

េយើងេដើម��ីទទួល�ន សន�ឹកេ���ត ជនំសួថ�។ី អ�ក�ច �ក់ទង មកេយើង�ម: ទរូស័ព� 408-

299-8683 ឬ  866- 430-8683, ទូរ�រ (Fax) 408-998-7314 នងិ អ៊ីែមល votebymail@rov.sccgov.org 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើ ៃថ�� �ៃថ� ចុងេ��យ េដើម��ី�បគល ់សន�កឹេ���ត េ�ះ�មសំប�ុត របសខ់��ំ �តឡប់
មកវ�ញ?  

សន�ឹកេ���ត ែដល�ន េផ�ើ�ម សំបុ�ត �ត�វែត �កស់��� ស���ល់ (postmarked) េ�មនុៃថ� 

ឬ េ� ៃថ� េ�ះេ���ត េហើយ នងិេ�យ�នទទួល មកដល់ �រ��ល័យ ចុះេ���ះអ�ក េ�ះ

េ���ត មនិេឤយេលើស ព ីបី ៃថ� ប���ប ់ពី�រ េ�ះេ���ត។ 

ទ���ក ់សន�កឹេ���ត របស់ អ�ក េ�ឯ�បអប ់ទ���ក ់សន�ឹកេ���ត េ�នធ ីSanta Clara ឬ េ�

មណ�ល េ�ះេ���ត ឬ េ� �រ��ល័យ របស់េយើង េ� 1555 Berger Drive, Building 2, San 

Jose, CA 95112, មនិេឤយ យឺត�ងពី េ���ង 8:00 យប ់េ� ៃថ� េ�ះេ���ត។ 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• កូន�បសុ/កនូ�សី របស ់ខ��ំេ� ���យព ី��េរៀន។ េតើខ��ំ�ច េ�យក សន�ឹកេ���ត 
េ�ះ�ម សំបុ�ត របសព់ួកេគ �ន ែដរ ឬ េទ? 

សន�ឹកេ���ត នងឹ�ត�វ�នេផ�ើ េ�យស�័យ�បវត� ិេ� �ស័យ���ន ៃ�បសណីយ៍ របស់ពកួេគ។  

�បសិនេបើអ�ក �ត�វ�រ មកយក សន�ឹកេ���ត ជនំួស ពកួេគ, អ�ក �ច េធ�ើ ដេូច�ះ េ�យ �ន�រ

េស�ើសំុ ចុះហត�េល� ព ីកនូ�បុស ឬ កូន�សី របស់ អ�ក ែដល អនុ���ត ឱ�� អ�កេធ�ើ ដូេច�ះ�ន។ 

https://www.fvap.gov/uploads/FVAP/Forms/fpca2013.pdf
mailto:votebymail@rov.sccgov.org
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ពួកេគ�ចទរូស័ព� មក�រ��ល័យ របស់េយើងេ� 408-299-8683 or 866-430-8683, េហើយ

, េយើង នងឹ េផ�ើ សន�កឹេ���ត េ� �ស័យ���ន របស់ពួកេគ។ 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• ខ��ំ�នេធ�ើ�ត ់េ��មសបំុ�ត ស��បស់ន�ឹកេ���ត េ�ះ�ម សបំុ�ត របស់ខ��ំ េតើខ��ំ�ច 
េផ�ើ សន�កឹេ���ត របស់ ខ���ំតឡបម់កវ�ញ េ�យរេបៀប�? 

អ�ក�ច េ�យក េ��មសំបុ�ត  េ���តេ�ះ �ម សំបុ�តថ� ីេ� �រ��ល័យ របស់េយើង 

េ� 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112 ឬ ទូរស័ព� េ�េលខ េ�យឥតគិតៃថ� 

របស់េយើង 866-430-8683  ឬ ចុះេ�មណ�លេ�ះេ���ត�មួយ េ� េ�នធ ីSanta Clara។ 

ដូច��� េនះផងែដរ, អ�ក ក�៏ច េ�បើេ��ម សំបុ�ត សន�ឹកេ���តជំនួស េ� �បអបទ់���ក់

សន�ឹកេ���ត �មួយ េ�  េ�នធី Santa Clara។ �ល់ទី�ំង �បអប់ទ���ក ់សន�កឹេ���ត នងឹ 

�នេ��មសំបុ�ត ទេទបែន�មេទៀត។ សូមបេំពញ េ�េលើ ពត័៌�ន ែដល�ន េស�ើសំុ 

េហើយ ចុះហត�េល� េ�កែន�ង ែដល�នប���ញ។ 

ឬ 

េ�បើេ��ម សំបុ�ត ធម�� េហើយ ប���ល វត�� �ងេ��ម េ��ងេ�� េ��ម សំបុ�ត៖ 

េ���ះ របស់អ�ក, �ស័យ���ន ���ក់េ�, េហើយនិង ហត�េល�។ សរេសរ េសចក�ែីថ�ង�រណ៍ 

េ��ងេ��ម, “ខ�� ំសូម�ប�ស េ�េ��ម�រ ពិន័យ ៃន�រ ភតូ កុហក េ�ះ �៖ ខ��ំ�អ�ក

�សុក េ�ក��ងបរ�េវណតំបន ់េ�នធី Santa Clara, �លីហ�័រ��� ែដលខ��កំពំុង េ�ះេ���ត; ខ��គំឺ� 

បុគ�ល ែដល�នេ���ះ េ�េលើ េ��មសំបុ�ត េនះ; ខ��ំមនិ�ន�ក�់ក�� ឬ េស�ើសំុេហើយ ក ៏

មិន�ន បណំង�ក�់ក��េស�ើសំុ េ�ះេ���ត �ម សន�ឹកេ���ត េ�ះ�មសំបុ�ត ព ីែដន សមត�

កិច� េផ��ងេទៀត ស��ប់�រ េ�ះេ���ត េនះេទ ។ “�ក់ េហើយ បទិ សន�កឹេ���ត របស់អ�ក េ�

ក��ង េ��ម សំប�ុត ធម��ែដល �នព័ត ៌�ន �ងេលើ“, ប���ល សន�កឹេ���ត ធម�� េ�ក��ង 

េ��មសំបុ�ត េផ�ើេចញ, �ក់ែតម ៃ�បសណីយ៍ េហើយ េផ�ើសំបុ�តេ�: Registrar of Voters’ 

Office, 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112. 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22  

4. ស�ង់�រ សំណ�រែដលេគ�នសួរ �ញឹក�ប់: េស�កម� េបក�ជន 
• េតើ អ�ក� �តំ�ង ែដល�នេ�ះេ���ត�ប់តំែណង របស់ខ��ំ? 

• េតើខ��ំ�ចឈរេ���ះេធ�ើ�តំ�ង អ�ក�នត់ំែណងេ�ះេ���ត�ប់េ�យ រេបៀប�?  

• េតើ ខ��ំ�ចែស�ងរក លទ�ផល េ�ះេ���ត ពីមុនមក េ�ឯ�? 

• េតើខ��ំ�ច�ក ់វ��ន�រ េ�េលើ សន�កឹេ���ត េ�យ រេបៀប�? 

• េតើខ��ំ�ចេធ�ើ�រ េ�ះេ���តេ�ះេ� ដក អ�ក�ន់តំែណង ែដល�ន េ�ះេ���ត�ប់ 
េឡើងវ�ញេ�យ រេបៀប�?  

 
 

ចេម�ើយេឆ�ើយចំេ�ះ សំណ�រ ែដលេគ�នសួរ �ញឹក�ប ់េ�េលើ េស�កម� េបក�ជន 

• េតើ អ�ក� �តំ�ង �ន់តំែណង ែដល�នេ�ះេ���ត�ប់ េ�ជើសេរ�ស របស់ខ��ំ? 

អ�ក�ច ែស�ងរកព័ត៌�ន អំព ីត�ំង អ�ក�ន់ តំែណង ែដល�ន េ�ជើសេរ�ស � តំ�ង 

េ�ះេ���ត�ប់ េ�យ ទរូស័ព� េ� �រ��ល័យ របស់ េយើងេ� 408-299-8683 ឬ     866-430-

8683, ឬ េ�យ េ�បើតណំ���ប់េ��ងេ��ម link: 

https://www.sccgov.org/sites/rov/Info/Documents/Office-Holders-List.pdf 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើខ��ំ�ចឈរេ���ះ េធ�ើ� តំ�ង អ�ក�ន់តំែណង ែដល�ន េ�ះេ���ត េ�ជើសេរ�ស 
េ�យ រេបៀប�? 

អ�ក �ច ែស�ងរក ពត័៌�ន អំពរីេបៀប េធ�ើ� តំ�ង �ន់តំែណង ែដល�ន

េ�ះេ���តេ�ជើសេរ�ស េ��ង េ��ម link: 

https://www.sccgov.org/sites/rov/Info/Pages/CandidateINFO.aspx 
Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ  

• េតើ ខ��ំ�ចែស�ងរក លទ�ផល េ�ះេ���ត ពីមុន ឞកេ�ឯ�? 

អ�ក�ចែស�ងរក លទ�ផល េ�ះេ���ត កន�ងពមីុន មក េ��ង

េ��ម   តំណ���ប ់link: 

https://www.sccgov.org/sites/rov/Pages/Registrar-of-Voters.aspx 
 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើខ��ំ�ច�ក់វ��ន�រ េ�េលើ សន�ឹកេ���ត េ�យរេបៀប�? 

អ�ក�ចែស�ងរកពត័៌�ន អំព ីវ��ន�រ េ�យេ�បើ តណំ���ប់ ដចូេ��ងេ��ម  link: 

https://www.sccgov.org/sites/rov/Info/Documents/Candidates_Measures%20Packet.pdf. 

http://www.sccgov.org/sites/rov/Info/Documents/Office-Holders-List.pdf
http://www.sccgov.org/sites/rov/Info/Pages/CandidateINFO.aspx
http://www.sccgov.org/sites/rov/Pages/Registrar-of-Voters.aspx
http://www.sccgov.org/sites/rov/Info/Documents/Candidates_Measures%20Packet.pdf
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Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

• េតើខ��ំេធ�ើ�រ េ�ះេ� ដកតំែណង ម�ន�ីែដល�នេ�ះ�បេ់���តេឡើងវ�ញេ�យរេបៀប
�? 

អ�ក�ចែស�ង រកព័ត៌�ន អំព�ីរ េ�ះេ� េ�ះេ���ត 

ដកតំែណង មកវ�ញ េ�យេ�បើ តំណ���ប់ ដូចេ� �ង

េ��ម  link: 

https://www.sccgov.org/sites/rov/Info/Pages/Recalls.aspx 
 

Back to top �តឡប់ េ��ងេលើ 

https://www.sccgov.org/sites/rov/Info/Pages/Recalls.aspx

	គណៈកម្មការ សំណួរដែលគេបានសួរជា ញឹកញាប់ គិតត្រឹមថ្ងៃ នៅ ថ្ងៃទី 4 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2019
	មាតិកា
	1. VCA សំណួរ ដែលគេបានសួរ ជាញឹកញាប់
	 ខ្ញុំមិនបានស្នើសុំធ្វើជាអ្នកបោះឆ្នោត បោះតាមសំបុត្រជា អចិន្ត្រៃយ៍ទេ ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំបានទទួល សន្លឹកឆ្នោត បោះតាមសំបុត្រ?
	 ហេតុអ្វីបានជា ខោនធី Santa Clara អនុម័ត ជ្រើសរើសយក សិទ្ធិច្បាប់ ជ្រើសរើសរបស់អ្នកបោះឆ្នោត?
	 តើ មណ្ឌល បោះឆ្នោត គឺជាអ្វី?
	 តើ ប្រជាជន នឹងស្វែងយល់ដោយយ៉ាងដូចម្តេចអំពីការ ផ្លាស់ប្តូរ ពីកន្លែង បោះឆ្នោត ទៅ មណ្ឌល បោះឆ្នោត?
	 តើ អ្វីទៅ ជាគុណ សម្បត្តិនៃសិទ្ធិច្បាប់ ជ្រើសរើស របស់ អ្នកបោះឆ្នោត?
	 តើ ជំនួយការ បោះឆ្នោត អ្វីខ្លះដែលអាចរកបាននៅឯ មណ្ឌល បោះឆ្នោត?
	 តើ ខ្ញុំអាចរកមណ្ឌល បោះឆ្នោត ដែលមាននៅជិតខ្ញុំបំផុតដោយ របៀបណា?
	 តើ នរណាម្នាក់នៅក្នុង រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា អាចទៅ បោះឆ្នោតនៅ មណ្ឌល បោះឆ្នោត    ខោនធី Santa Clara បាន ដែរ ឬ ទេ?
	 តើ មណ្ឌល បោះឆ្នោត មានបើកនៅចុង សប្តាហ៍ ឬ ថ្ងៃឈប់ សម្រាក ដែរ ឬ ទេ?
	 តើ ខោនធី Santa Clara តម្រូវឱ្យមាន មណ្ឌល បោះឆ្នោត ចំនួន ប៉ុន្មាន ដែរ?
	 អ្វី ទៅដែលអាចរារាំង បុគ្គលម្នាក់មិនឱ្យ បោះឆ្នោត ពីរ ដង ដោយទៅ មណ្ឌល បោះឆ្នោត ផ្សេងទៀត?
	 តើ អ្វីទៅជាប្រអប់ទម្លាក់ សន្លឹកឆ្នោត?
	 តើ ខោនធី Santa Clara តម្រូវឱ្យមាន ប្រអប់ទម្លាក់ សន្លឹកឆ្នោត ប៉ុន្មានដែរ?
	 តើ ប្រអប់ទម្លាក់ សន្លឹកឆ្នោត នឹង មានសុវត្ថិភាព ដែរ ឬ ទេ?
	 តើ ខោនធី ជ្រើសរើស លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យ មណ្ឌលបោះឆ្នោត ហើយនិង ទីតាំង ប្រអប់ទម្លាក់ សន្លឹកឆ្នោត ដោយយ៉ាងដូចម្តេច?
	 តើលក្ខណៈ វិនិច្ឆ័យ អ្វីខ្លះដែលត្រូវបាន ពិចារណា សម្រាប់ការ ជ្រើសរើស មណ្ឌលបោះឆ្នោត  ហើយនិង ទីតាំង ប្រអប់ទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោត?
	 ខ្ញុំមានទីតាំងដែលអាចបម្រើជា មណ្ឌលបោះឆ្នោត ឬ ទីតាំងប្រអប់ទម្លាក់ សន្លឹកឆ្នោត បាន តើខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នក ដោយយ៉ាងដូចម្តេច?
	 តើ ខ្ញុំអាចក្លាយជា អ្នកធ្វើការ បោះឆ្នោត ដោយយ៉ាងដូចម្តេច?
	 តើ ការិយាល័យ ចុះឈ្មោះ អ្នកបោះឆ្នោត ខោនធី Santa Clara ផ្តល់ជូន កម្មវិធី(apps) ណាមួយ សម្រាប់ ឤេយ អ្នកបោះឆ្នោត ប្រើប្រាស់ ដែរ ឬ ទេ?
	ចម្លើយ ឆ្លើយ នឹង សំណួរដែលគេបានសួរជា ញឹកញាប់ នៅលើ មណ្ឌលបោះឆ្នោត ហើយនឹង ប្រអប់ទម្លាក់សន្លឹកឆ្នោត

	 ខ្ញុំមិនបាន ស្នើសុំ ធ្វើជា អ្នកបោះឆ្នោត បោះតាមសំបុត្រ ជាអចិន្ត្រៃយ៍ទេ ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំបានទទួល សន្លឹកឆ្នោត បោះតាម សំបុត្រ?
	Back to top ត្រឡប់ ទៅខាងលើ

	 ហេតុអ្វីបានជា ខោនធី Santa Clara អនុម័តជ្រើសរើសយក សិទ្ធិច្បាប់ជ្រើសរើស របស់អ្នកបោះឆ្នោត?
	Back to top ត្រឡប់ ទៅខាងលើ

	 តើ អ្វីទៅគឺជា មណ្ឌល បោះឆ្នោត?
	Back to top ត្រឡប់ ទៅខាងលើ

	 តើ បុគ្គលនឹងអាចស្វែងយល់យ៉ាងដូចម្តេច អំពីការ ផ្លាស់ប្តូរ ពីកន្លែង បោះឆ្នោត ទៅ មណ្ឌលបោះឆ្នោត?
	Back to top ត្រឡប់ ទៅខាងលើ
	Back to top ត្រឡប់ ទៅខាងលើ

	 តើ មានជំនួយការ បោះឆ្នោត អ្វីខ្លះដែលអាចរកបាននៅឯ មណ្ឌល បោះឆ្នោត?
	Back to top ត្រឡប់ ទៅខាងលើ

	 តើខ្ញុំអាចរក មណ្ឌល បោះឆ្នោត ដែលមាននៅជិតខ្ញុំ បំផុត ដោយរបៀបណា?
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	 តើ ការ ចុះឈ្មោះ បោះឆ្នោត តាមលក្ខខណ្ឌ គឺជា អ្វី?
	 តើ ការចុះឈ្មោះ បោះឆ្នោត តាមលក្ខខណ្ឌ ចូលជា ធរមាន នៅពេលណា?
	 តើ ខ្ញុំត្រូវ ទៅទីណា ដើម្បី ចុះឈ្មោះ ជា អ្នកបោះឆ្នោត តាមលក្ខខណ្ឌ?
	 តើ ការចុះឈ្មោះ អ្នកបោះឆ្នោត តាមលក្ខខណ្ឌ របស់ខ្ញុំនឹង មានលក្ខណៈដូចការចុះឈ្មោះផ្សេងទៀត ដែរ ឬ ទេ?
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	  តើខ្ញុំ អាចលុបចោល ការចុះឈ្មោះ បោះឆ្នោត របស់ខ្ញុំនៅ ខោនធី Santa Clara ដោយយ៉ាងដូចម្តេច?
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	Back to top ត្រឡប់ ទៅខាងលើ
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	  ខ្ញុំបានទទួលសំបុត្រ នយោបាយ ហើយនិង ការហៅ ទៅទូរស័ព្ទនៅផ្ទះខ្ញុំ។ តើពួកគេយកព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំ ឞកពីណា?
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	 ហេតុអ្វីបានជានាយកដ្ឋានយានយន្ត (DMV) ជាប់ពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុងការ ចុះឈ្មោះ បោះឆ្នោត នេះដែរ?
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	 ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំបានទទួល ការកោះហៅកាតព្វកិច្ចរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យ(jury duty ជាច្រើនដង?
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	 តើ ខ្ញុំអាចស្វែងរក ស្ថានភាពនៃការ បោះឆ្នោត របស់ខ្ញុំតាម សន្លឹកឆ្នោត បោះឆ្នោត តាម សំបុត្រ ដោយយ៉ាងដូចម្តេច?
	 ខ្ញុំ ជាពលរដ្ឋ អាមេរិក រស់នៅបណ្តោះអាសន្ន (សេវាកម្ម យោធាទាហានកិចការងារ ឬ កម្មវិធី សិក្សា) នៅក្រៅ សហរដ្ឋ អាមេរិក។ តើខ្ញុំមានសិទ្ធិ បោះឆ្នោត ដែរ ឬ ទេ?
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	 ខ្ញុំនៅក្រៅ ខោនធី ឬ រដ្ឋ ជា បណ្តោះ អាសន្ន។ តើខ្ញុំ អាចទទួលយក សន្លឹកឆ្នោត របស់ ខ្ញុំ ផ្ញើទៅ អាស័យដ្ឋានផ្សេងទៀត បានដែរ ឬ ទេ?
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	 តើខ្ញុំអាចបានទទួល សន្លឹកឆ្នោត ជំនួស ដោយ របៀបណា?
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	 តើខ្ញុំត្រូវការ ដាក់បិទតែមប្រៃសណីយ៍ ដើម្បីផ្ញើសន្លឹកឆ្នោត របស់ ខ្ញុំ ដែរ ឬ ទេ?
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	 តើ ខ្ញុំអាច ស្វែងរកមើលនៅលើស្ថានភាព សន្លឹកឆ្នោត នៃការបោះឆ្នោត បោះតាមសំបុត្រ របស់ខ្ញុំដោយយ៉ាងដូចម្តេច?
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	 ខ្ញុំជា ពលរដ្ឋ អាមេរិក រស់នៅជា បណ្តោះអាសន្ន (សេវាកម្ម យោធា ទាហាន ធ្វើការងារ ឬ កម្មវិធី សិក្សា) នៅក្រៅ សហរដ្ឋ អាមេរិក។ តើខ្ញុំមាន សិទ្ធិ បោះឆ្នោត បាន ដែរ ឬ ទេ?
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	 តើ សន្លឹកឆ្នោត នៅក្រៅ ប្រទេស ត្រូវបានផ្ញើនៅពេលណា?
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	 តើ ថ្ងៃណា ជាថ្ងៃ ចុងក្រោយ ដើម្បីប្រគល់ សន្លឹកឆ្នោត បោះតាមសំបុត្រ របស់ខ្ញុំ ត្រឡប់មកវិញ?
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	 កូនប្រុស/កូនស្រី របស់ ខ្ញុំនៅ ឆ្ងាយពី សាលារៀន។ តើខ្ញុំអាច ទៅយក សន្លឹកឆ្នោត បោះតាម សំបុត្រ របស់ពួកគេ បាន ដែរ ឬ ទេ?
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	 ខ្ញុំបានធ្វើបាត់ ស្រោមសំបុត្រ សម្រាប់សន្លឹកឆ្នោត បោះតាម សំបុត្រ របស់ខ្ញុំ តើខ្ញុំអាច ផ្ញើ សន្លឹកឆ្នោត របស់ ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញ ដោយរបៀបណា?
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	4. ស្តង់ដារ សំណួរដែលគេបានសួរ ជាញឹកញាប់: សេវាកម្ម បេក្ខជន
	 តើ អ្នកណា ជាតំណាង ដែលបានបោះឆ្នោតជាប់តំណែង របស់ខ្ញុំ?
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