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អ្នកប ោះបនន តជាទីបោរព  
 
ការយិាល័យមន្ត រ្ ីគ្រប់គ្រងច ោះប ម្ ោះអ្នកប ោះបនន ត បោ្ធី Santa Clara កំព ងតតប្ញើលិខិត 
សេចក្ត ីថ្លែងការណ៍ស ទ្ៀងផ្ទទ ត់បញ្ជា ក្់អំពីការច ុះហតថសេខា ប្ោះ បោយសារតតកា ច ោះហតថបលោ របស់អ្នក បៅបលើ បគ្សាម សំប គ្ត ស ល្ ឹកបនន ត 
បប រ្ ោះអាស ន្  របស់អ្នក មិ្គ្តូវោន ្ឹងកំណត់គ្ា របស់ បយើងប ើយ។ ការ ប ោះបនន ត របស់អ្នក ្ឹង មិ្គ្តូវ ្បធវ ើដំបណើរការបទ 
ល ោះគ្ាតតអ្នកបធវ ើាមជំហា្ត្្ការ តដល ្តចងបៅកន ុងលិខិតប្ោះ។  

 

បដើមបីតកកំហ សប្ោះ អ្នកគ្តូវតតបំបពញបៅបលើជបគ្មើសមួយ បៅកន ុងចំប្មជបគ្មើសតដល ្ រ្ល់បេយ បហើយ្ិង 
បសចករ ីតណនំសរ ីពីតលលងការណ៍បញ្ជា ក់ការច ោះហតថបលោ បៅោងខនងលិខិតប្ោះ។ ការយិាល័យមន្ត រ្ ីគ្រប់គ្រងច ោះប ម្ ោះអ្នកប ោះបនន ត 
គ្តូវតតបេយ ទទួលន្បសចករ ីតលលងការណ៍បៅត ន្កោងខនងន្លិខិតប្ោះ ឬ 
អ្នកអាចមកកា្ក់ារយិាល័យមន្ត រ្ ីគ្រប់គ្រងច ោះប ម្ ោះអ្នកប ោះបនន ត  បដើមបីច ោះហតថបលោ ជាលមីប ើងវញិបៅបលើបគ្សាមសំប គ្ត ស ល្ ឹកបនន ត 
ចាប់បដើម របស់អ្នក មិ្បេយ យឺតជាងពី ប ៉ោ ង 5:00 ល្ងា ច សៅ ថ្លា អង្គា រ ទី 30   ថ្ែ  ិ ច្ចិកកា ឆ្ន ំ 2021 
បដើមបីធានថាស ល្ ឹកបនន តបប រ្ ោះអាស ន្របស់អ្នក ្ិងគ្តូវ ្ បធវ ើដំបណើរការ បហើយ្ិង គ្តូវ ្រាបប់ញ្ច លូ។  

 
 

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

ស ៉ោ ងស វ្ ើការ 
នលៃ ច័ ទ្  – នលៃ ស គ្ក ប ៉ោ ង 8:00 គ្ពឹក – 5:00 ល្ងៃ ច  
(មិ្រាប់បញ្ច លូបៅនលៃឈប់សគ្ ក) 
 
 

សគ្ ប់ទិសបៅមកកា្់ការយិាល័យរបស់បយើង សូមចូល បៅកា្:់ 

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

 
 

សេចក្ត ីថ្លែងការណ៍ស ទ្ៀងផ្ទទ ត់បញ្ជា ក្់អំពីការច ុះហតថសេខារបេ់អនក្  
ត្តូិ ថ្តសេយបានទទួេមក្កាន់ ការ ច្យាេ័យមន្រនត ី ច ុះស ម្ ុះ អនក្សបាុះសឆ្ន ត សខាន្ី  Santa Clara  

មកនសេយយឺតជាងពី ស ៉ោ ង 5:00 ល្ងា ច សៅ ថ្ែ  ិ ច្ចិកកា ថ្លា ទី 30 ឆ្ន  ំ2021 ។ 
 
 
 
 

 

េូមអានការថ្ណនទំងំសនុះសោយយក្ចកតតទ ក្ោក់្។ 
ការមកនអន ិតតសៅតាមការថ្ណនទំងំសនុះនឹងអាចបណ្តត េឲ្យេនែ ឹក្សឆ្ន តរបេ់អនក្មកនត្តូិ បានរាប់បញ្ច ូេ។ 

 
បដើមបឱី្យស ល្ ឹកបនន តបប រ្ ោះអាស ន្របស់អ្នកគ្តូវ ្បធវ ើដបំណើរការបទ សូមបំបពញបៅបលើបសចករ តីលលងការណ៍បៅោងបគ្កាម បហើយច ោះហតថបលោ 
បៅបលើបនទ ត់ោងបលើ “ហតថបលោរបស់អ្នកប ោះបនន ត” ។ 

អ្នកអាចប្ញើគ្ត ប់មកវញិ្ូវបសចករ ីតលលងការណ៍តដល ្ច ោះហតថបលោរបស់អ្នកបោយបគ្បើជបគ្មើសប្ញើគ្ត ប់មកវញិ្មួយបៅោងបគ្កាមប្ោះ៖  

1. ស្ញើអ ីថ្មេសេចក្តថី្លែងការណ៍ថ្ែេបានច ុះហតថសេខា សហើយថ្ែេបានបសំពញរចួសហើយសៅការ ច្យាេ័យរបេស់យើង។ 
បសចករ ីតលលងការណ៍តដល ្ប្ញើាមអ្ ីតមលរចួបហើយ គ្តូវតតបេយ ្ទទួលមកដល់ការយិាល័យរបស់បយើងមិ្បេយមិ្បេយយឺតជាងប ៉ោ ង 5:00 ល្ងា ច 
សៅ ថ្ែ  ិ ច្ចិកកា ថ្លាទី 30  ឆ្ន ំ 2021។ អាសយោា ្អ្ ីតមលរឺ voterinfo@rov.sccgov.org ។ 

2. ស្ញើសេចក្តថី្លែងការណ៍ថ្ែេបានច ុះហតថសេខាសហើយថ្ែេបានបំសពញរចួសហើយសៅកាន់ការ ច្យាេ័យរបេ់សយើងសៅក្ន ុងសត្សាមេបំ ត្តថ្ែេបានបកទថ្តមបង់ថ្លែរ ួ
ចសហើយ។ បសចករ ីតលលងការណ៍ប្ោះគ្តូវតតបេយ ្ទទួលមកដល់ ការយិាល័យរបស់បយើង បៅាមអាសយោា ្ោងបគ្កាមមិ្បេយមិ្បេយយឺតជាងពី 
ប ៉ោ ង 5:00 ល្ងា ច សៅ ថ្ែ  ិ ច្ចិកកា ថ្លាទី 30  ឆ្ន ំ 2021។  មិ្អាចទទួលយកសំប គ្តតដល ្ោក់គ្ាសំោល់ាមនគ្បសណីយ៍ ្បទ។ 

3. ទូរសារសេចក្តថី្លែងការណ៍ថ្ែេបានច ុះហតថសេខា សហើយថ្ែេបានបំសពញរចួសហើយ សៅកាន់ការ ច្យាេ័យរបេស់យើង។ 
បសចករ ីតលលងការណ៍តដល ្ទូរសាររចួបហើយ គ្តូវតតគ្តូវ បេយ ្ទទួលមិ្បេយមិ្បេយយឺតជាងពីប ៉ោ ង 5:00 ល្ងា ច សៅ ថ្ែ  ិ ច្ចិកកា ថ្លាទី 30  ឆ្ន ំ 2021។ 
បលខទូរសាររឺ (408)-998-7314 ។ 

4. មក្កានក់ារ ច្យាេ័យមន្រនត ីត្គបត់្គងច ុះស ម្ ុះអនក្សបាុះសឆ្ន តសោយផ្ទទ េ់។អ្នកអាចមកកា្់ការយិាល័យរបស់បយើងបៅាមអាសយោា ្ោងបគ្កាមប្ោះ 
ចាប់ពនីលៃច ទ្  រហូត ដល់នលៃ ស គ្ក ពីប ៉ោ ង 8:00 គ្ពឹក ដល់ប ៉ោ ង 5:00 ល្ងៃ ច បដើមបបីធវ ើច ោះហតថបលោសាជាលមបី ើងវញិ 

 

mailto:voterinfo@rov.sccgov.org
http://www.sccgov.org/sites/rov/Resources/Pages/HoursLocationsDirections.aspx
mailto:voterinfo@rov.sccgov.org


Board of Supervisors: Mike Wasserman, Cindy Chavez, Otto Lee, Susan Ellenberg, S. Joseph Simitian 
County Executive: Jeffrey V. Smith 
 

បៅបលើបគ្សាមសំប គ្តស ល្ ឹកបនន តបប រ្ ោះអាស ន្បដើមរបស់អ្នក ឬ ប្ញើគ្ត ប់មកវញិ្ូវបសចករ ីតលលងការណ៍តដល ្បញ្ជា ក់ការច ោះហតថបលោរបស់អ្នក។ 
ប្ោះគ្តូវតតបេយ ្បធវ ើមិ្បេយមិ្បេយជាងពី ប ៉ោ ង 5:00 ល្ងា ច សៅ ថ្ែ  ិ ច្ចិកកា ថ្លាទី 30  ឆ្ន ំ 2021។  

សេចក្តថី្លែងការណ៍បញ្ជា ក់្អំពកីារច ុះហតថសេខា  

ខំុ្ _________________________________________________________, រឺជាអ្នកប ោះបនន តតដល ្ច ោះប ម្ ោះ បៅ 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 តបនោះខំុ្ 
សូមទទួលបោសពីបទបលម ើសគ្ពហមទណឌ បោយជាប់ព ធ្នោររយៈបពល 16 តខ ឬ ពីរ ឬ បីនន ំ។ ខំុ្យល់ថាការខកោ្កន ុងការច ោះហតថបលោ 
បៅបលើបសចករ ីតលលងការណប៍្ោះ ្្័យថាស ល្ ឹកបនន តបប រ្ ោះអាស ន្របស់ខំុ្្ឹងចាត់ទ កមិ្ ្ បធវ ើដំបណើរការសគ្ ប់កន ុងការរាប់បញ្ច លូបទ ។ 

 

( ្ច ោះហតថបលោ) ______________________________________________________________________________________________________ 
 ហតថសេខារបេ់អនក្សបាុះសឆ្ន ត (មិ្អាចទទួលយកលិខិតអំ្្ចរបស់បមធាវ ី្បទ) 
 
(សាកសី)________________________________________________________________________________________________________________ 
 គ្បសិ្បបើអ្នកប ោះបនន តមិ្អាចច ោះហតថបលោ ្បទបនោះ 
អ្នកប ោះបនន តអាចបបងក ើតបធវ ើជាសញ្ជា ស គ ល់តដលគ្តូវ ្ម  ្សស ន ក់បធវ ើជាសាកសី។ 
 
នលៃ ប្ោះ _______________________________ន្ នលៃ ___________________________________________________________________, នន ំ 2021 ។ 
 
អាសយោា ្សាន ក់បៅ ៖____________________________________________________________________________________________________ 
 អាសយោា ្ ល្ វូ        ទីគ្កងុ  បលខកូដតំប្់ 
 
អាសយោា ្ប្ញើសំប គ្ត ៖_________________________________________________________________________________________________ 
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