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អ្នកប ោះបនន តជាទីការបោរព  
 
ការយិាល័យមន្ត រ្ ីគ្រប់គ្រងច ោះប ម្ ោះអ្នកប ោះបនន ត បោ្ធ ីSanta Clara រឺកំព ងតតប្ញើលិខិត សេចក្ត ីថ្លែងការណ៍ អំពី េន្ែ ឹក្សនោ ត 
ថ្ែលមិន្បាន្ច ុះ ហតថសលខា បោយសារតតអ្នក មិ្ ្ច ោះ ហតថបលោ បៅបលើបគ្សាមសំប គ្តស ល្ ឹកបនន ត បប រ្ ោះអាស ន្របស់អ្នក។ 
ការប ោះបនន តរបស់អ្នក ្ឹងមិ្គ្តូវ ្មិ្អាចដំប ើរការ ្បទ ល ោះគ្ាតតអ្នកបធវ ើាមជំហា្តដល ្តចងបៅកន ុង លិខិតប្ោះ។  

 

បដើមបីតកតគ្មូវកំហ សប្ោះ អ្នកគ្តូវតតបំបពញបៅបលើជបគ្មើសមួយ បៅកន ុងចំប្មជបគ្មើស តដល ្ រ្ល់បេយ បៅោងបគ្កាយខនងលិខិតប្ោះ។ 
ការយិាល័យមន្ត រ្ ីគ្រប់គ្រងច ោះប ម្ ោះអ្នក ប ោះបនន ត គ្តូវតតបេយ ្ទទួលបសចករ ីតលលងការ ៍ បៅោងបគ្កាយខនងលិខិតប្ោះ ឬ 
អ្នកអាចមកកា្់ការយិាល័យមន្ត រ្ ីគ្រប់គ្រងច ោះប ម្ ោះអ្នកប ោះបនន តបដើមបី ច ោះហតថបលោ បៅបលើបគ្សាមសំប គ្ត ស ល្ ឹកបនន ត ចាបប់ដើម 
របស់អ្នកបោយផ្ទា ល់ មិ្បេយយឺតជាង ពីប ៉ោ ង 5:00 ល្ងា ច សៅ ថ្លា អង្គា រ ទី 30  ថ្ែ  ិ ច្ចិិកា នោ  ំ2021 បដើមបីធានាថាស ល្ ឹកបនន ត 
បប រ្ ោះអាស ន្របស់អ្នកគ្តូវ ្បធវ ើដំប ើរការ បហើយ្ិង គ្តូវ ្រាបប់ញ្ច លូ។  

 

County of Santa Clara  
Registrar of Voters 
1555 Berger Drive, Building 2 
San Jose, CA 95112 
 
សលែទូរេ័ពទមិន្គិតថ្លែ ៖ (866) 430-VOTE (8683)  
ទូរសារ ៖ (408) 998-7314  
អ ីថ្មល៖ voterinfo@rov.sccgov.org 

ស ៉ោ ងស វ្ ើការ 
ថ្លៃច័ ា្ – ថ្លៃស គ្ក ប ៉ោ ង 8:00 គ្ពឹក – 5:00 ល្ងៃ ច  
(មិ្រាប់បញ្ច លូបៅថ្លៃឈប់សគ្ ក) 
 
 

សគ្ ប់ទិសបៅមកកា្់ការយិាល័យរបស់បយើង សូមចូល បៅកា្:់ 

www.sccgov.org/sites/rov/Resources/Pages/HoursLocationsDirections.aspx 

 
សេចក្ត ីថ្លែងការណ៍ អំពី េន្ែ ឹក្សនោ ត ថ្ែលមិន្បាន្ ច ុះ ហតថសលខា របេ់អោក្  

ត្តូិ ថ្តសេយបាន្ទទួល មក្កាន់្ ការ ច្យាល័យរបេ់មន្រន្ត ីត្គប់ត្គង ច ុះស ម្ ុះ អោក្សបាុះសនោ ត របេ់ សខាន្្ី Santa Clara  
ត្តឹមស ៉ោ ង 5:00  ល្ងា ច សៅ ថ្លា ទី 30  ថ្ែ  ិ ច្ចិិកា នោ ំ 2021 ។  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

េូមអាន្ការថ្ណនទំងំសន្ុះសោយត្បងុត្បយ័តោយក្ចិតតទ ក្ោក់្។ 
ការមិន្អន្ ិតតសៅតាមការថ្ណនទំងំសន្ុះ ន្ឹងអាច បណ្តត លឲ្យ េន្ែ ឹក្សនោ ត របេ់អោក្ មិន្ត្តូិ បាន្ រាប់បញ្ច ូល។ 

 
 
បដើមបឱី្យស ល្ ឹកបនន តបប រ្ ោះអាស ន្របស់អ្នកគ្តូវ ្បធវ ើដបំ ើរការ សូមបំបពញបៅបលើបសចករ ីតលលងការ ៍ បៅោងបគ្កាម បហើយ ច ោះ ហតថបលោ 

បៅបលើបនាា ត់ោងបលើ “ហតថបលោអ្នកប ោះបនន ត”។  អ្នកអាចប្ញើបសចករ ីតលលងការ ៍តដលអ្នក ្ច ោះហតថបលោរចួ បហើយ របស់អ្នកគ្តឡប់មកវញិ 
បោយបគ្បើជបគ្មើស កន ុងការ ប្ញើគ្តឡប់មកវញិ ្មួយ បៅ ោងបគ្កាមប្ោះ ៖  

1. ស្ញើអ ីថ្មលសេចក្តថី្លែងការណ៍ ថ្ែលបាន្ច ុះហតថសលខា ន្ឹងសហើយ បាន្បំសពញរចួសៅកាន្់ ការ ច្យាល័យរបេ់សយើង។ បសចករ ីតលលងការ ៍តដល ្ប្ញើាម 
អ្ ីតមល រចួគ្តូវតតបេយ ្ ទទួល មក ដល់ ការយិាល័យ របស់ បយើងមិ្បេយយឺតជាង ពី ប ៉ោ ង 5:00 ល្ងា ច សៅ ថ្ែ  ិ ច្ចិិកា ថ្លា ទី 30  នោ ំ 2021។  
អាសយោា ្ អ្ ីតមល រឺ voterinfo@rov.sccgov.org ។ 

2. ស្ញើសេចក្តថី្លែងការណ៍ថ្ែលបាន្ថ្ែលបាន្ច ុះហតថសលខា ន្ឹងសហើយ បាន្បសំពញរចួសហើយ សៅកាន្់ ការ ច្យាល័យ របេ់សយើង សៅក្ន ុង 
សត្សាមេបំ ត្តថ្ែលបាន្បទិថ្តមបង់ថ្លែរចួ។ បសចករ តីលលងការ ប៍្ោះគ្តូវតតបេយ ្ទទួលមកដល់ការយិាល័យរបស់បយើង បៅាមអាសយោា ្ បៅ 
ោងបគ្កាមប្ោះ មិ្បេយយឺតជាង ពី ប ៉ោ ង 5:00 ល្ងា ច សៅ ថ្ែ  ិ ច្ចិិកា ថ្លា ទី 30  នោ ំ 2021។  
មិ្អាចទទួលយកសំប គ្តតដល ្ោក់គ្ាសំោល់ាមថ្គ្បស ីយ៍ ្បទ។  

mailto:voterinfo@rov.sccgov.org
http://www.sccgov.org/sites/rov/Resources/Pages/HoursLocationsDirections.aspx
mailto:voterinfo@rov.sccgov.org
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3. ទូរសារ សេចក្តថី្លែងការណ៍ ថ្ែលបាន្ ច ុះ ហតថសលខា ន្ឹងសហើយ បាន្បំសពញរចួសហើយ សៅកាន្់ការ ច្យាល័យរបេ់សយើង ។ 
បសចករ ីតលលងការ ៍តដល ្ទូរសាររចួគ្តូវតត បេយ ្ទទួលមិ្បេយយឺតជាង ពី ប ៉ោ ង 5:00 ល្ងា ច សៅ ថ្ែ  ិ ច្ចិិកា ថ្លា ទី 30  នោ ំ 2021។ បលខទូរសាររឺ 
408-998-7314 ។ 

4. មក្កាន្ក់ារ ច្យាល័យមន្រន្ត ីត្គបត់្គងបញ្ជ ីអោក្សបាុះសនោ តសោយផ្ទទ ល់ ។ អ្នកអាចមកកា្់ ការយិាល័យរបស់បយើង បៅាមអាសយោា ្បៅោងបគ្កាមប្ោះ 
ចាប់ពថី្លៃច័ ា្  ដល់ ថ្លៃស គ្ក ពីប ៉ោ ង 8:00 គ្ពឹក ដល់ប ៉ោ ង 5:00 ល្ងៃ ច បដើមបចី ោះហតថបលោ បៅបលើបគ្សាមសំប គ្តស ល្ ឹកបនន តបប រ្ ោះអាស ន្  
ចាប់បដើមរបស់អ្នក ឬ ប្ញើ្ូវបសចករ ីតលលងការ ៍ស ល្ ឹកបនន តតដលមិ្ ្ច ោះហតថបលោប្ោះគ្តឡប់មកវញិ។ ប្ោះគ្តូវតតបេយ ្បធវ ើមិ្បេយយឺតជាង ពី 
ប ៉ោ ង 5:00 ល្ងា ច សៅ ថ្ែ  ិ ច្ចិិកា ថ្លា ទ ី30  នោ ំ 2021។  

សេចក្តថី្លែងការណ៍ េន្ែ ឹក្សនោ ត ថ្ែលមិន្បាន្ ច ុះ ហតថសលខា  

ខំុ្ _________________________________________________________, រឺជាអ្នកប ោះបនន តតដល ្ច ោះប ម្ ោះរបស់ បោ្ធី Santa Clara 

 (ប ម្ ោះអ្នកប ោះបនន ត) 

រដា California។ ខំុ្សូមគ្បកាសបៅបគ្កាមការពិ្័យចំប ោះការភូតក ហកថា 
ខំុ្ពិតជាប រគលតដល ្ប ម្ ោះបៅកន ុងបគ្សាមសំប គ្តស ល្ ឹកបនន តបប រ្ ោះអាស ន្ប្ោះគ្ កដតម្។ ខំុ្យល់ដឹងថា គ្បសិ្បបើខំុ្គ្បគ្ពឹតរ ឬ ប៉ោ ្ប៉ោងតកលងប ល្ ំ្មួយ 
តដល ក់ព័ ធ្ ្ឹងការប ោះបនន ត ឬ គ្បសិ្បបើខំុ្ជួយ ឬ ការ រ បៅកន ុងការលួចប ល្ ំ ឬ ប៉ោ ្ប៉ោងជួយ ឬ រំបល្ងភបំ ្ បៅបលើការប ោះបនន តបនាោះខំុ្ 
សូមទទួលបោសពីបទបលម ើសគ្ពហមទ ឌ បោយជាប់ព ធ្នាោររយៈបពល 16 តខ ឬ ពីរ ឬ បី          នន ំ។ ខំុ្យល់ថា ការខកោ្កន ុងការច ោះហតថបលោ 
បៅបលើបសចករ ីតលលងការ ប៍្ោះ  ្្័យថាស ល្ ឹកបនន តបប រ្ ោះអាស ន្របស់ខំុ្្ឹងមិ្ ្ដំប ើរការ ្ គ្តូវរាប់បញ្ច លូ។ 

( ្ច ោះហតថបលោ) ______________________________________________________________________________________________________ 
 ហតថសលខារបេ់អោក្សបាុះសនោ ត (មិ្អាចទទួលយកលិខិតអំ្្ចរបស់បមធាវ ី្បទ) 
 
(សាកសី)________________________________________________________________________________________________________________ 
 គ្បសិ្បបើអ្នកប ោះបនន តមិ្អាចច ោះហតថបលោ ្បនាោះ អ្នកប ោះបនន តអាចបបងក ើតបធវ ើជាសញ្ញា ស គ ល់តដលគ្តូវ ្សាកសី ន ក់ ។ 
 
ថ្លៃ តខ_______________________________ ថ្្ ថ្លៃ ___________________________________________________________________, នន ំ 2021 ។ 
 

អាសយោា ្សាន ក់បៅ ៖________________________________________________________________________________________ 
 អាសយោា ្ ល្ វូ          ទីគ្កងុ         បលខកូដតំប្់ 
អាសយោា ្ប្ញើសំប គ្ត ៖__________________________________________________________________________________________ 
 អាសយោា ្ ល្ វូ    ទីគ្កងុ         បលខកូដតំប្់ 
 
County of Santa Clara Registrar of Voters 
Address: 1555 Berger Drive, Building 2, San Jose, CA 95112 
Mailing Address: P.O. Box 611360, San Jose, CA 95161-1360 
Toll Free: 866-430-VOTE (8683); Fax: 408-998-7314; Website: www.sccvote.org 

http://www.sccvote.org/

