
ចូលេមើលេគហទំព័ររបស់េយើងចូលេមើលេគហទំព័ររបស់េយើង SCCVOTE.ORG

ករេបាះេឆ� តេនេពលែដលកំពុងជប់ឃំុឃាំងករេបាះេឆ� តេនេពលែដលកំពុងជប់ឃំុឃាំង

បុគ�លភគេ្រចើនែដលកំពុងជប់ឃំុឃាំងេនក�ុងពន�នគារ េខានធី េនែតមានសិទ�ិេបាះេឆ� ត ។ បុគ�លភគេ្រចើនែដលកំពុងជប់ឃំុឃាំងេនក�ុងពន�នគារ េខានធី េនែតមានសិទ�ិេបាះេឆ� ត ។ 

 ស� នភពស�ិតក�ុងករឃា� ំេមើល ស� នភពស�ិតក�ុងករឃា� ំេមើល
េតើខ�ុំអចេបាះេឆ� តបាន ែដ ឬ េទ?េតើខ�ុំអចេបាះេឆ� តបាន ែដ ឬ េទ?

(ចំណំា៖ អ�កគឺ្រត�វែតមានអយុ ចំណំា៖ អ�កគឺ្រត�វែតមានអយុ 18 ឆ� ំេឡើងេដយគិត្រតឹមៃថ�េបាះេឆ� តេនខាងមុខេនះ ជ ឆ� ំេឡើងេដយគិត្រតឹមៃថ�េបាះេឆ� តេនខាងមុខេនះ ជ
ពលរដ�អេមរកិ ជអ�ករស់េនរដ� ពលរដ�អេមរកិ ជអ�ករស់េនរដ� California េហើយបច�ុប្បន�េនះមិន្រត�វបានេគរកេឃើញថា េហើយបច�ុប្បន�េនះមិន្រត�វបានេគរកេឃើញថា

អសមត�ភពមានប�� ខាងផ�ូវចិត�ក�ុងករេបាះេឆ� តេដយតុលាករេឡើយអសមត�ភពមានប�� ខាងផ�ូវចិត�ក�ុងករេបាះេឆ� តេដយតុលាករេឡើយ) ។ ។

បច�ុប្បន�កំពុងជប់ពន�នគាររដ� ឬ សហព័ន�ស្រមាប់ករផ�ន�បច�ុប្បន�កំពុងជប់ពន�នគាររដ� ឬ សហព័ន�ស្រមាប់ករផ�ន�
េទាសពីបទឧ្រកិដ�េទាសពីបទឧ្រកិដ�

អត់បានេទអត់បានេទ

ស�ិតេនក�ុងករេដះែលងពី រដ� ស�ិតេនក�ុងករេដះែលងពី រដ� California បានបាន

ស�ិតេនក�ុងករព្ួយរេទាស ស�ិតេនក�ុងករព្ួយរេទាស (មិនផ�ូវករ ឬ ផ�ូវករមិនផ�ូវករ ឬ ផ�ូវករ) បានបាន

ស�ិតេនេ្រកមករឃា� ំេមើលរបស់សហគមន៍េ្រកយពីករស�ិតេនេ្រកមករឃា� ំេមើលរបស់សហគមន៍េ្រកយពីករ
េដះែលង េដះែលង (PRCS)

បានបាន

ស�ិតេនេ្រកមករឃា� ំេមើលជចំាបាច់ស�ិតេនេ្រកមករឃា� ំេមើលជចំាបាច់ បានបាន

បច�ុប្បន�កំពុងជប់ឃំុឃាំងេនពន�នគារ េខានធីបច�ុប្បន�កំពុងជប់ឃំុឃាំងេនពន�នគារ េខានធី

• • ពីេ្រពាះករជប់ឃំុឃាំងគឺជលក�ខណ� ៃនករព្ួយរេទាសរបស់អ�ក៖ ពីេ្រពាះករជប់ឃំុឃាំងគឺជលក�ខណ� ៃនករព្ួយរេទាសរបស់អ�ក៖ បានបាន
• • េដយសរែតអ�ក្រត�វបានផ�ន� េទាសឱ្យជប់ពន�នគារេដយសរែតអ�ក្រត�វបានផ�ន� េទាសឱ្យជប់ពន�នគារ
(មិនែមនជេទាស “ដច់េដយែឡក” មិនែមនជេទាស “ដច់េដយែឡក” )៖ ៖ បានបាន
•• េដយសរែតករកត់េទាសពីបទឧ្រកិដ�ជមួយ “ករកត់េទាសដច់េដយែឡក” ែដល េដយសរែតករកត់េទាសពីបទឧ្រកិដ�ជមួយ “ករកត់េទាសដច់េដយែឡក” ែដល
រមួប��ូ លទំាងករជប់ឃំុឃាំង េហើយរយៈេពលៃនករព្ួយរេទាសស�ិតេនក�ុងករឃា� ំេមើលរមួប��ូ លទំាងករជប់ឃំុឃាំង េហើយរយៈេពលៃនករព្ួយរេទាសស�ិតេនក�ុងករឃា� ំេមើល
ជចំាបាច់៖ ជចំាបាច់៖ បានបាន
• េដយសរែតករផ�ន� េទាសេលើបទឧ្រកិដ�ៃនច្បោប់ស�ីពីករេរៀបចំរចនសម�័ន�សុវត�ិភព• េដយសរែតករផ�ន� េទាសេលើបទឧ្រកិដ�ៃនច្បោប់ស�ីពីករេរៀបចំរចនសម�័ន�សុវត�ិភព
សធរណៈ ជមួយករឃា� ំេមើលរបស់ សធរណៈ ជមួយករឃា� ំេមើលរបស់ PRCS េដើម្បីអនុវត�តម៖  េដើម្បីអនុវត�តម៖ បានបាន
• េដយសរែតកររេំលាភបំពានេលើករេដះែលង៖ • េដយសរែតកររេំលាភបំពានេលើករេដះែលង៖ បានបាន
• េដយសរែតអ�ក្រត�វបានផ�ន� េទាស និង ដក់េទាសពីបទឧ្រកិដ� េហើយ កំពុងរង់ចំាករេផ�រ• េដយសរែតអ�ក្រត�វបានផ�ន� េទាស និង ដក់េទាសពីបទឧ្រកិដ� េហើយ កំពុងរង់ចំាករេផ�រ
េទពន�នគារសហព័ន� ឬ រដ�៖ េទពន�នគារសហព័ន� ឬ រដ�៖ អត់បានេទអត់បានេទ

កររង់ចំាករេចាទ្របកន់េលើបទឧ្រកិដ�កររង់ចំាករេចាទ្របកន់េលើបទឧ្រកិដ�
(អ�ក្រត�វបានេចាទ្របកន់ បុ៉ែន�មិនទាន់្រត�វបានផ�ន� េទាសអ�ក្រត�វបានេចាទ្របកន់ បុ៉ែន�មិនទាន់្រត�វបានផ�ន� េទាស

េនេឡើយេទេនេឡើយេទ)

បានបាន

ករផ�ន� េទាសជប់ពន�នគារ ឬ ករព្ួយរេទាសេដយសរបទករផ�ន� េទាសជប់ពន�នគារ ឬ ករព្ួយរេទាសេដយសរបទ
េល�ើសមជ្ឈឹម។េល�ើសមជ្ឈឹម។

បានបាន

• • សមា� រៈ រេអឡិច្រត�និក្រត�វបានផ�ល់ជូនេដយមណ� លឃំុឃាំងែដលអ�ក្រត�វបានចាត់តំងឱ្យស�ិតេនសមា� រៈ រេអឡិច្រត�និក្រត�វបានផ�ល់ជូនេដយមណ� លឃំុឃាំងែដលអ�ក្រត�វបានចាត់តំងឱ្យស�ិតេន

1. បំេពញកតេស�ើសំុចុះេឈ� ះអ�កេបាះេឆ� ត ។ អ�កអចសកសួរអ�កស្រមបស្រម�លករេបាះេឆ� តរបស់អ�កអំពីកត ។ អ�ក្រត�វែតចុះេឈ� ះ
េបាះេឆ� តយ៉ាងេហចណាស់ 15 ៃថ� មុនៃថ� េបាះេឆ� ត ។

2. បំេពញកតចុះេឈ� ះេបាះេឆ� ត និង ពាក្យសំុេបាះេឆ� តេផ�ើតមសំបុ្រត ។ រមួប��ូ លេលខកក់ # របស់អ�កេនេលើឯកសរនីមួយៗ ។រមួប��ូ លេលខកក់ # របស់អ�កេនេលើឯកសរនីមួយៗ ។ ្របគល់កត 
និង េលខកក់េទអ�កស្រមបស្រម�លករេបាះេឆ� តរបស់អ�ក ឬ េផ�ើ្រតឡប់មកវញិតមសំបុ្រត សហរដ�អេមរកិ

3. េនេពលអ�កទទួលបានសន�ឹកេឆ� តរបស់អ�ក សូមគូសចំណំាជេ្រមើសរបស់អ�ក េហើយ េផ�ើ្រតឡប់េទអ�កស្រមបស្រម�លករេបាះេឆ� តតមមណ� ល 
ឬ តមសំបុ្រតរបស់សហរដ�អេមរកិ។

4. បំេពញកតចុះេឈ� ះអ�កេបាះេឆ� ត ពាក្យេស�ើសំុេបាះេឆ� តេផ�ើតមសំបុ្រត និង សន�ឹកេឆ� តេបាះតមសំបុ្រត នឹង្រត�វបានដឹកជ��ូ ន្របកបេដយ
សុវត�ិភពេទ និង មកពីករយិាល័យចុះេឈ� ះេបាះេឆ� ត េដយអនុ្របធន ឬ េសវកម�ៃ្របសណីយ៍ សហរដ�អេមរកិ ។

• ្រត�វបានេដះែលងពីករឃំុឃាំង• ្រត�វបានេដះែលងពីករឃំុឃាំង

▪ ចុះេឈ� ះេឡើងវញិេដើម្បីេបាះេឆ� តេនេពលអ�ក្រត�វបានេដះែលងពីករឃំុឃាំង ។
▪ ទ្រមង់ចុះេឈ� ះអចរកបានេនបណា� ល័យសធរណៈ និង ករយិាល័យរដ� ភិបាលភគេ្រចើន ឬ អ�កអចចុះេឈ� ះេបាះេឆ� តតម

អីុនធឺណិត registertovote.ca.gov ។
▪ ្របសិនេបើអ�ក្រត�វបានេដះែលងមុនេពលអ�កទទួលបានសន�ឹកេឆ� តេបាះតមសំបុ្រត េនះអ�កអចេបាះេឆ� តេដយផ� ល់េនមណ� ល

េបាះេឆ� តណាមួយក៏បាន ។ អ�កក៏អចទូរសព�មកករយិាល័យរបស់េយើងតមេលខ (408) 299-VOTE (8683) ឬ ចូលេមើលេគហទំព័រ
របស់េយើងតមរយៈ sccvote.org េដើម្បីេស�ើសំុសន�ឹកេឆ� ត ។
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