
 

ែផន�រ្រគប់្រគង �រេ�ះេ�� ត 

េ�នធី SANTA CLARA 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ែកែ្រប៖ ែខកុម�ៈ �� ំ 2022 



 

��ង�តិ� 
េសចក� ីេផ�ើម ...................................................................................................................................................................................... 4 
ែផ�កទី 1 – ែផន�រ្រគប់្រគងេ�ះេ�� ត ................................................................................................................................... 6 

ដំេណើរ�រេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រត (VBM) ...............................................................................................................................6 

�រេ�ះេ�� តែដល�ចចូលេធ� �ដំេណើរ�រ�ន�មសំបុ្រត ........................................................................................8 

�រដឹកជ�� �នសន� ឹកេ�� តប�� ន់ .......................................................................................................................................9 

ទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត .........................................................................................................................................................9 

មណ� លេ�ះេ�� ត ..................................................................................................................................................................... 12 

�រចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� ត ................................................................................................................................................ 13 

សន� ឹកេ�� តជំនួសថ�ី ............................................................................................................................................................ 14 

�រេ�ះេ�� តបេ�� ះ�សន�  ............................................................................................................................................ 14 

�រេ�ះេ�� តែដល�ចចូលេធ� �ដំេណើរ�រ�ន ............................................................................................................ 14 

ជំនួយែផ�ក�ង�� ......................................................................................................................................................... 15 

�រពិ�រ��ក់េ��មមណ� លេ�ះេ�� ត ................................................................................................................ 17 

ស�ស�ពម�ន� ីេ�ះេ�� ត............................................................................................................................................... 18 

ប�� ីេ�ះេ�� តេអឡិច្រត�និក (E-Pollbooks) ................................................................................................................ 18 

�រផ្សព�ផ�យ ............................................................................................................................................................................ 19 

�រពិេ្រ�ះេ�បល់���រណៈ ...................................................................................................................................... 19 

េសចក� ីជូនដំណឹង���រណៈ ........................................................................................................................................ 19 

កិច� ្របជំុគណៈក�� ធិ�រ្របឹក�លទ��ពេ្របើ្រ�ស់�� និងលទ��ពទទួល�ន�រចូលរមួក� �ង�រេ�ះ
េ�� ត ....................................................................................................................................................................................... 20 

�គទី 2 – ែផន�រអប់រ�និង�រផ្សព�ផ�យដល់អ�កេ�ះេ�� ត ........................................................................................ 21 
ែផ�កទី 1៖ ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងអ�កេ�ះេ�� ត -- �ទូេ� ........................................................................................... 21 

�រេ្របើ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ ..................................................................................................................................................... 21 

ែផន�រវត��នសហគមន៍ និង ស�� រៈអប់រ�អ�កេ�ះេ�� ត..................................................................................... 23 

កម� វ �ធីប�� �ន�រេ�យ�� ល ់............................................................................................................................................. 23 

ធន�នអប់រ�ដល់អ�កេ�ះេ�� ត�នេ�េលើេគហទំព័រ ROV .................................................................................. 23 

ែផ�កទី 2៖ ទំ�ក់ទំនងរបស់អ�កេ�ះេ�� ត – សហគមន៍និ�យ���គតិច .................................................... 23 

េធ� ��រកំណត់សហគមន៍ែដលនិ�យ���គតិច ................................................................................................. 23 

សហគមន៍និ�យ���គតិចែដល្រត�វផ�ល់េស�កម�ជូន .................................................................................... 24 

សិ�� ��អប់រ�អ�កេ�ះេ�� តស្រ�ប់សហគមន៍និ�យ���គតិច ............................................................ 24 

�រេ្របើ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យកំណត់េ�លេ�េ�េលើសហគមន៍និ�យ���គតិច ............................................ 24 

ម�ន� ីេ�ះេ�� ត ..................................................................................................................................................................... 25 

ែផ�ក 3៖ ទំ�ក់ទំនងអ�កេ�ះេ�� តែដល�នពិ�រ�ព .............................................................................................. 26 

 វ �ធី��ស� ែដល�នេ្របើេដើម្បីកំណត់ពីត្រម�វ�ររបស់អ�កេ�ះេ�� ត�នពិ�រ�ព ........................................... 26 



 

�រព្រងីកេស�កម�ផ្សព�ផ�យេ�ដល់សហគមន៍ជនែដល�នពិ�រ�ព ............................................................ 26 

េស�ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តែដល�នពិ�រ�ព ......................................................................................................... 27 

សិ�� ��អប់រ�អ�កេ�ះេ�� តស្រ�ប់សហគមន៍�នពិ�រ�ព.......................................................................... 27 

ស�� រៈែដល្រត�វ�នេ្របើក� �ង�រអប់រ�ដល់អ�កេ�ះេ�� ត�នពិ�រ�ព .............................................................. 27 

ម�ន� ីេ�ះេ�� ត ..................................................................................................................................................................... 28 

ែផ�កទី 4៖ ព៌ត៌�នស� ីពីមណ� លេ�ះេ�� តនិងទី�ងំទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត ................................................................... 28 

ទី�ំងមណ� លេ�ះេ�� ត..................................................................................................................................................... 28 

ទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត .................................................................................................................................................. 28 

 វ ��ន�រប�� រ�រ�រ ........................................................................................................................................................ 29 

ែផន�រប្រមង�ក់ទុក�មុន ........................................................................................................................................ 29 

ែផ�កទី 5៖ ែផន�រសន� ិសុខ និង សិទ�ិឯកជន�ពសន� ឹកេ�� តេ��មមណ� លេ�ះេ�� ត .................................. 30 

�ររច�និងប�ង់មណ� លេ�ះេ�� ត ................................................................................................................................ 30 

សន� ិសុខក� �ង�រេ�ះេ�� ត................................................................................................................................................ 30 

ែផ�កទី 6 – ថវ �� ...................................................................................................................................................................... 31 

 



 

េសចក� ីេផ�ើម 
ច�ប់ស� ីពីជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ�� តរដ� California (VCA), ឬេសចក� ី្រ�ងច�ប់របស់្រពឹទ�ស� (SB) 
450 (Allen, D-26) ្រត�វ�នអនុម័ត�លពីៃថ�ទី29 ែខក��  �� ំ2016 េ�យេធ� ��របែន�មនូវែផ�ក 4005 
េ�ដល់្រកមេ�ះេ�� ត California, េធ� ��រអនុ�� តដល់េ�នធី�ងំ�យែដលទទួល�ន�រអនុ�� ត
ែផ�កេលើ�រយល់្រពមរបស់គណៈកម��រអ�ក្រគប់្រគង េដើម្បីេរៀបចំ�រេ�ះេ�� ត�មួយ�មសំបុ្រត
េ�យ�� ប់�មួយនឹង លក�ខណ� ត្រម�វ�ក់�ក់��។ ស� ិតេ្រ�មច�ប់ VCA អ�កេ�ះេ�� ត�ងំអស់
គប្បី្រត�វេផ�ើសន� ឹកេ�� តែដល �ប់េផ�ើមក� �ងរយៈេពល 29 ៃថ�មុន�រេ�ះេ�� ត េហើយេ�នធីនីមួយៗ 
េ�យទទួលយកនូវ�តុចូលពី��រណជន គប្បីបេង� ើតឲ្យ�នទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត និងមណ� ល
េ�ះេ�� តេ�ទូ�ងំេ�នធី ែដលអ�ក េ�ះេ�� ត�ចនឹងេ�ះ�ន ។ �រេធ� �ច�ប់េនះ គឺ�ែផ�កមួយ
ៃន�រេធ� �កំែណទ្រមង់�រេ�ះេ�� ត�េ្រចើន ែដល�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បី�� ស់ប� �ររេបៀបអនុវត��រេ�ះ
េ�� ត េដើម្បីបេង� ើន�រចូលរមួរបស់អ�កេ�ះេ�� ត និង�� ប់ទំ�ក់ទំនង�មួយអ�កេ�ះេ�� តេ�យ
េធ� ��រព្រងីកនូវជេ្រមើសេ�ះេ�� ត ។ 

មុន�នច�ប់ VCA �រេ�ះេ�� ត្រត�វ�នេធ� �េឡើងេ��ម�រ ��ល័យេ�ះេ�� តគំរពូីមុនមក ។ េនះ
គឺ�្រប េភទគំររូមួៃន�រេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រតនិងរដ��ល�រ ��ល័យេ�ះេ�� ត។ ្រកមេ�ះេ�� ត 
§12261(a) �ន កំណត់ដល់ម�ន� ីេ�ះេ�� តេ��មេ�នធីឲ្យបេង� ើតមណ� លេ�ះេ�� តេ�យ�នអ�ក
េ�ះេ�� ត�អតិបរ� 1,000 �ក់ េហើយមណ� លនីមួយៗ�នទី�ំងេ�ះេ�� តខុសៗ��  (ែដល្រត�វ
េដើរតួ�ទិន�ន័យ�ចឲ្យេ�នធី និងរដ��យ�រណ៍ពីលទ�ផលក� �ង�រេ�ះេ�� តេ�យមណ� លេ�ះេ�� ត
នីមួយៗផងែដរ)។ េ�ក� �ង�� ំ 2002 ្រកមេ�ះេ�� តរដ��លីហ� �រ�៉ ្រត�វ�នព្រងីកេដើម្បីអនុ�� តឲ្យអ�ក
េ�ះេ�� ត�នលទ��ពេស� ើសំុ�� ន�ព េ�ះេ�� ត�មសំបុ្រត�អចិៃ�ន�យ៍ និងទទួល�នសន� ឹក
េ�� ត�មៃ្របសណីយ៍េ�យ ស� �យ្របវត� ិ។ អ�កេផ្សងេទៀតែដលចង់េ�ះេ�� ត�មសំបុ្រត ្រត�វែត្របគល់
�រេស� ើសំុ�រេ�ះេ�� តនីមួយៗ ឬេ�ះេ�� តេ�យ�� ល់េ��មទី�ំងេ�ះេ�� តែដល�នកំណត់
របស់ពួកេគ ែដលខុសពីមណ� លេ�ះេ�� តនិង្របេភទ សន� ឹកេ�� តរបស់ពួកេគ ។ 

េ�ែខេម� �� ំ 2019 េ�នធីៃន្រក �ម្របឹក�ភិ�ល Santa Clara �នអនុ�� តឱ្យម�ន� ីចុះេ�� ះអ�ក
េ�ះេ�� តេរៀបចំ�រេ�ះេ�� តេ�េ្រ�ម VCA ។ �មរយៈ�រអនុវត�ច�ប់ VCA របស់េ�នធី Santa 
Clara �រេ�ះេ�� តនឹង្រត�វេធ� �េឡើង�មគំរថូ�ីេ�មណ� ល េ�ះេ�� ត ។ �មរយៈគំរថូ�ីេនះ ្រគប់ អ�ក
េ�ះេ�� ត�ងំអស់ែដល�នចុះេ�� ះ ្រត�វទទួល�នេ�យស� �យ្របវត� ិនូវ សន� ឹកេ�� តេ�ះ�មសំបុ្រត 
�ប់េផ�ើម 29 ៃថ�មុន�លវ ��គេ�ះេ�� ត។ អ�កេ�ះេ�� ត�ចនឹងេផ�ើសន� ឹកេ�� តរបស់េគ្រតឡប់មក
 វ �ញ�មមេធ��យ�មួយក� �ងចំេ�ម មេធ��យ�ងំបី៖ �មៃ្របសណីយ៍ (បង់ៃថ�ៃ្របសណីយ៍) 
�មទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត�មួយ ឬេ��មមណ� លេ�ះេ�� ត�មួយេ�ក� �ង េ�នធី ។ អ�ក
េ�ះេ�� តមិនត្រម�វឲ្យេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រតេទ េហើយជំនួសមកវ �ញ �ចទទួល�នសន� ឹកេ�� តមួយ
សន� ឹកេដើម្បីេ�ះេ�� តេ�យ�� ល់�ម �រ ��ល័យរបស់ម�ន� ីចុះេ�� ះេ�ះេ�� ត (ROV) ឬេ��ម
មណ� លេ�ះេ�� ត�មួយេ�ក� �ង េ�នធី Santa Clara ។ បច� �ប្បន�េនះ ��ងឲ្យអ�កេ�ះេ�� ត�នទី
�ំងេ�េ�ះេ�� តែតមួយកែន�ងេ�ះ មណ� ល េ�ះេ�� តេបើក�� រទទួលអ�កេ�ះេ�� ត �ងំអស់�ង
ែដល�នចុះេ�� ះេ�ក� �ងេ�នធី ក� �ងរយៈេពល បុ៉�� នៃថ�មុនៃថ�េ�ះេ�� តមកដល់ បែន�មពីេលើ�រ
េបើក�� រទទួលេ�ៃថ�េ�ះេ�� ត ។ 

េដើម្បីឲ្យ�ន់ែត្រ�កដ�សហគមន៍្រត�វ�នផ�ល់ព័ត៌�ន�៉ងទូលំទូ�យពី�រ�� ស់ប� �រេ�ច�ប់ 
VCA េ�ះ ROV �នបេង�ើត�ងំគណៈកម��រទទួល�ន�រ្របឹក�ពី�រេ�ះេ�� ត (VAAC) និង គ
ណៈក�� ធិ�រ្របឹក�ែផ�ក�ង�� (LAAC)។ េ�លបំណងរបស់ VAAC គឺេដើម្បីផ�ល់្របឹក� ផ�ល់ជំនួយ 
និងផ�ល់អនុ�សន៍�ក់ទង�រចូលរមួដំេណើរ�រេ�ះេ�� តេ�យមនុស្ស�ស់ជ� និងបុគ�ល�ន
ពិ�រ�ព។ េបសកកម�របស់ VAAC គឺ្រត�វផ�ល់ដល់អ�កេ�ះេ�� ត�ងំអស់នូវឱ�សេ�ះេ�� តេ�យ



 

ឯក�ជ្យនិង�ច់េ�យែឡក។ េ�លបំណងរបស់ LAAC គឺ្រត�វផ�ល់ឱ�ទ ផ�ល់ជំនួយ និងផ�ល់អនុ
�សន៍ពីប�� �ក់ព័ន�  នឹង�រទទួល�នជំនួយែផ�ក��ចំេ�ះដំេណើរ�រេ�ះេ�� ត េ�យអ�ក
េ�ះេ�� តែដលនិ�យ���ចំបងមិនែមន�អង់េគ�ស។ ��េបសកកម�របស់ LAAC េដើម្បីជួយជ
្រម �ញឲ្យទទួល�នឱ�សជំនួយែផ�ក��។ គណៈក�� ធិ�រ�ងំពីរផ�ល់�រែណ�ំដ៏សំ�ន់ដល់ ROV 
និង��តុផ្សគំន� ឹះ�ងំ�រផ្សពូផ�យ ដល់អ�កេ�ះេ�� ត និងរដ��លេ�ះេ�� តស្រ�ប់េ�នធី។ 
ROV ទទួលយក�ក្យសំុចូល�ស�ជិក �ងំស្រ�ប់ LAAC ឬ VAAC �្រប�ំ។ េដើម្បី�ក់�ក្យសំុ
ចូល�ស�ជិកមក�ន់គណៈកម��រ�ងំពីរ�ន �ក្យសំុ�ចរក�នេ�េលើេគហទំព័ររបស់ ROV៖ 
www.sccvote.org/voterschoice ។ 

ROV ក៏�នគេ្រ�ងបេង� ើតនូវសម�័ន��ពអប់រ�និងផ្សព�ផ�យដល់អ�កេ�ះេ�� ត (VEOC) េដើម្បី
ព្រងីកនូវកម�  វ �ធីអប់រ�អ�កេ�ះេ�� តរបស់ខ� �ន េដើម្បីជូនដំណឹងដល់ពលរដ�អំពី CVA, និងឱ�ស
ស្រ�ប់�រចូលរមួរបស់ សហគមន៍ ។ ែផន�ររដ��លេ�ះេ�� ត (EAP)េនះ រមួប�� �លនូវព័ត៌�ន្រត
ឡប់និងព័ត៌�នពីគណៈ ក�� ធិ�រ�ងំេនះ និង្រពម�ងំអង��រៃដគូ��េផ្សងេទៀត ។ បែន�មពី
េនះ មតិែកលម�ែដលទទួល�នពី��រណជន�មរយៈទ្រមង់ផ�ល់មតិែកលម�អន�ញ និង�រ្របជុំ 
EAP របស់េយើង ្រត�វ�នេធ� ��រពិ�រ�េ�យល� ិតល� ន់ និងេ�កែន�ងែដលសម្រសប។ �រទទួល�ន
�រ�ំ្រទពីសហគមន៍នឹង�ន �រៈសំ�ន់ដល់�រអនុវត� ឲ្យ�នេ�គជ័យនូវ�រេ�ះេ�� តេ្រ�ម
ច�ប់ VCA និងវ �ធី��ស� ថ�ីៃន �រ្រគប់្រគង�រេ�ះេ�� តេ�ក� �ងេ�នធី Santa Clara ។  

�មរយៈមតិែកលម�ែដលទទួល�នពី��រណជនអំពី�រេរៀបចំ�រេ�ះេ�� តរបស់េ�នធីេ�
េ្រ�ម VCA េនះ ROV �នេធ��បច� �ប្បន��ព EAP ៃន�រ�ប់េផ�ើមដំបូងក� �ង�រឆ� �ះប�� ំង�រ�� ស់ប� �
រែដល�នេស� ើ។ 

ឯក�រេនះផ�ល់�រែណ�ំអំពីរេបៀបែដលេ�នធី Santa Clara អនុវត�រេ�ះេ�� តេ្រ�មច�ប់ 
VCA ។ ស្រ�ប់ឯក�រេ�ង លក�ខណ� បច�កេទសនិងលក�ណៈបេច�កេទសៃន�រេ�ះេ�� ត ្រត�វ�ន
កំណត់ និយមន័យក� �ងស�� នុ្រកមេ�ក� �ងឧបសម�័ន�  A ។ 

http://www.sccvote.org/voterschoice


 

ែផ�កទ ី1 – ែផន�រ្រគប់្រគងេ�ះេ�� ត 
េ�នធីនីមួយៗែដលកំពុងអនុវត�ច�ប់ស� ីពីជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ�� ត (VCA) ្រត�វេធ� �ព្រ�ង
ែផន�រ ្រគប់្រគង�រេ�ះេ�� ត េ�យ�នព័ត៌�ន�ំ�ច់��េដើម្បីែស� ងយល់�េតើ�រ
�� ស់ប� �រេនះជះឥទ�ិ ពលដូចេម�ចខ� ះមកេលើអ�កេ�ះេ�� ត ។ EAP ្រត�វ�នែបងែចក�ពីរែផ�ក៖ 
ែផ�កទ1ី - អ�ក្រគប់្រគងេ�ះ េ�� ត និងែផ�កទី2 - ែផន�រអប់រ�និង�រផ្សព�ផ�យ ។ 

ដំេណើរ�រេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រត (VBM) 

EAP �ក់ប�� �លនូវព័ត៌�នស� ីអំពីមណ� លេ�ះេ�� តនិងទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត និងេ�៉ង
េធ� ��រ �រ បេង� ើត�ងំគណៈកម��រទទួល�ន�រ្របឹក�ែផ�ក�� (LAAC) និងគណៈកម��រ
ទទួល�ន�រ ្របឹក�ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� ត (VAAC) ែផន�រអប់រ�និងផ្សព�ផ�យដល់អ�កេ�ះ
េ�� ត �រប�� �ល ��រណៈជននិង�រពិ�រ�េលើ�រជួនដំណឹង និងខ� ឹម�រ�ក់ព័ន�េផ្សង
េទៀត ។ 

េ�ក� �ងមណ� លគំរេូ�ះេ�� ត អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះ�ងំអស់ ្រត�វ�នផ�ល់ជូនេ�យ
ស� �យ ្របវត� ិនូវក�� ប់េ�ះេ�� ត�មសំបុ្រត�ផ� �វ�រ។ ក�� ប់េនះ្រត�វ�នប�� �នេ��ន់អ�ក
េ�ះេ�� តេ�ក� �ង េ្រ�មសំបុ្រតពណ៌សែដលផ� �កនូវឯក�រដូច�ងេ្រ�ម៖ 

• េ្រ�មសំបុ្រតប�� �ន្រតឡប់មកវ �ញពណ៍េខៀវ 
• សន� ឹកេ�� តផ� �វ�រ ែដល�ច�ន�តសន� ឹកេ�� ត�េ្រចើន �្រស័យេ�េលើចំនួនៃន�រ

្របកួតស្រ�ប់�រេ�ះេ�� ត។ 
• ្រក�សមួយសន� ឹកស� ីពី�រែណ�ំពីរេបៀបបំេពញ និងេផ�ើសន� ឹកេ�� ត្រតឡប់មកវ �ញ 
• ្រក�សមួយសន� ឹកេ�យ�នព័ត៌�នពីទី�ំងមណ� លេ�ះេ�� ត & ហិបទ�� ក់សន� ឹក

េ�� ត និងេ�៉ងេធ� ��រ 
• ស� ីកឺែដលសរេសរ� "ខ� � ំ�នេ�ះេ�� តេហើយ" 
• ្រក�សមួយសន� ឹកបែន�មេទៀត�នផ� �កព័ត៌�នបែន�ម ្របសិនេបើ�ំ�ច់េ�ះ 

សន� ឹកេ�� ត�ងំអស់នឹង្រត�វេផ�ើ�មេស�ៃ្របសណីយ៍សហរដ��េមរ �ក �ប់េផ�ើមេឡើងក� �ងរយៈ
េពល 29 ៃថ�មុនៃថ�េ�ះេ�� ត ។ អ�កេ�ះេ�� តគួរ�ប់េផ�ើមទទួល�ននូវក�� ប់េ�� ត�ម
្របអប់សំបុ្រត�ប់ពី េ្រ�យេពលេ�ះតេ�។ 

េ្រ�យពីពួកេគ�នបំេពញសន� ឹកេ�� ត�មសំបុ្រតរចួ�ល់េហើយ អ�កេ�ះេ�� ត�ចនឹងេផ�ើសន� ឹក
េ�� តរបស់ េគ្រតឡប់មកវ �ញ�មសំបុ្រតធម��េ�យេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មសំបុ្រតផ�ល់ជូនែដល�នបិទ
ែតមបង់ៃថ�រចួ ឬ េ�យ�រេគ� �ើសន� ឹកេ�� ត្រតឡប់េ��ន់មណ� លេ�ះេ�� ត ឬទី�ំងទ�� ក់សន� ឹក
េ�� ត�មួយក៏�នែដរ ។ មណ� លេ�ះេ�� ត�ងំអស់នឹងេដើរតួ�ទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត ខណៈ
ែដលទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� តមួយចំ នួននឹងស� ិតេ��ច់ែតឯង េហើយ្រត�វ�នេ�ះទី�ំងេ�ជុំវ �ញ
េ�នធីេ�ក� �ងទី�ំងែដល�នកំណត់ ។ 

ក� �ងករណីអ�កេ�ះេ�� តមិនទទួល�នសន� ឹកេ�� ត�ន់េពល ឬក� �ងករណីពួកេគេធ� �ឲ្យ�នកំហុស
េ�េលើ សន� ឹកេ�� តរបស់េគ ពួកេគ�ចេស� ើសំុប� �រសន� ឹកេ�� តរបស់េគេ�ះ�ន ។ ក�� ប់េ�ះេ�� ត
�មសំបុ្រតថ�ី នឹង្រត�វេផ�ើេ�ពួកេគេ�យ�នសន� ឹកេ�� តថ�ីមក�មួយ ។ ្របសិនេបើពួកេគ្រត�វ�រ
ប� �រសន� ឹកេ�� តថ�ីក� �ង រយៈេពលតិច�ង្រ�ំពីរៃថ�មុនៃថ�េ�ះេ�� តេ�ះ ពួកេគនឹង្រត�វេ��ន់
�រ ��ល័យម�ន� ី្រគប់្រគងប�� ីេ�ះ េ�� ត (ROV) ឬេ��ន់មណ� លេ�ះេ�� ត�មួយក៏�នេដើម្បី
ទទួល�នសន� ឹកេ�� តថ�ី ។ 



 

ចំេ�ះអ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះរចួ ែដល�ចនិ�យ�នពីរ��ចំបងមិនែមន�
អង់េគ�សេ�ះ សន� ឹកេ�� តនឹង�នេធ� ��្រ�ំបី��៖ ��ចិន, ��េអស្ប�ញ, ����
ឡក, ��េវៀត�ម, ��ែខ�រ, ��កូេរ�, ��ហិុនឌី, និង ��ជបុ៉ន ។ សន� ឹកេ�� ត�មទូរ
�រ ក៏�នផ�ល់ជូន ផងែដរ�ម�រេស� ើសំុ ស្រ�ប់មណ� លេ�លេ��� អនុេ�ម�ម្រកមេ�ះ
េ�� ត ែផ�ក §14201 � ��ហ� ���� ទ ី��េន�៉ល់ ភុន�� � ���មិល និង��េតលូហ� �។ 
អង��ពគូសែផនទី្របព័ន�  ព័ត៌�នទី�ំងភូមិ��ស�  កំណត់�េតើមណ� លខ�ះេ�ក� �ង�រេ�ះេ�� ត
នីមួយៗ្រត�វទទួល�នសន� ឹកេ�� ត �មទូរ�រេ�យែផ�កេ��ម��របស់អ�កែដលចុះេ�� ះ
េ�ះេ�� ត�ងំេ�ះ ។ ក� �ងចំេ�ម���ងំេនះ អ�កេ�ះេ�� ត�ចប�� ក់ពី��ែដលេគេពញ
ចិត�េ�េលើទ្រមង់ចុះេ�� ះេ�េពលេគចុះេ�� ះេ�ះេ�� ត។ សន� ឹកេ�� តនិងឯក�រេ�ះេ�� ត
�មសំបុ្រត នឹង្រត�វប�� �នេ��ន់ពួកេគ���ែដលេគេពញចិត� ។ អ�កេ�ះេ�� តក៏�ចេស� ើសំុ
�� ស់ប� �រ��ែដលេគេពញចិត��នែដរ េ�យេធ� ��រ�ក់ទងមក�ន់�រ ��ល័យ ROV �មទូរ
សព� (408) 299-VOTE, ទូរ�រ (408) 998-7314, អីុែម៉ល voterinfo@rov.sccgov.org, េ�យ�� ល់ 
ឬ�មរយៈទ្រមង់េស� ើសំុសកម��ពេ�ះេ�� ត (VARF) ។ អ�កេ�ះេ�� ត�ចមកយកទ្រមង់ VARF 
េ��រ ��ល័យ ROV ឬ��ច្រត�វ�នេផ�ើ�មអីុែម៉ល, ទូរ�រ ឬេផ�ើ�មៃ្របសណីយ៍េ��ន់ពួក
េគ។ ��រជំនួស VARF �ចរក�នេ�េលើេគហទំព័រ ROV េហើយក៏�ចរក�នេ�ក� �ងេសចក� ី
ែណ�ំព័ត៌�នស� ីពី�រេ�ះេ�� ត (CVIG) ។ 



 

�រេ�ះេ�� តែដល�ចចូលេធ��ដេំណើរ�រ�ន�មសំបុ្រត 

អ�កេ�ះេ�� តក៏�ចេស� ើសំុច�ប់ថតចម�ងេអឡិច្រត�និកៃនេសចក� ីែណ�ំព័ត៌�នស� ីពី�រេ�ះ
េ�� ត (CVIG) របស់ពួកេគ�នែដរែដល្រត�វ�នេថកស្រ�ប់�រ�ចេ្របើ្រ�ស់�ន េ�យេធ� ��រ
�ក់ទងេ��ន់ �រ ��ល័យ ROV ។ េ្រ�យពីអ�កេ�ះេ�� តេធ� �សំេណើសំុេ�ះរចួមក ពួកេគ្រត�វ
�ន�ក់ចូលេ�ក� �ងប�� ីេ�� ះអចិៃ�ន�យ៍ េហើយនឹងទទួលល�នអីុែម៉លមួយពី�រ ��ល័យរបស់
េយើងេ�េពលស�� រៈេ�ះេ�� តែដល្រត�វ�ន�ក់បេ�� ះេលើេគហទំព័ររបស់េយើងស្រ�ប់�រេ�ះ
េ�� តនីមួយៗ។ ពួកេគ្រត�វដកេចញពីប�� ីេ�� ះែតក� �ងករណីែដលពួកេគអសកម� ប� �រេចញពី េ�
នធី �នេ�េលើប��  ីេ�� ះជន្រប្រពឹត� ិបទឧ្រកិដ� ឬ ទទួលមរណ�ពែតបុ៉េ�� ះ ។ 

ជេ្រមើសែដលេគ�ចទទួល�នមួយេទៀតែដលអ�កេ�ះេ�� ត�ចេស� ើសំុ�នេ�ះគឺ្រត�វេ្របើ្របព័ន�េ�ះ
េ�� ត �មសំបុ្រតែដល�ចចូល�នពីច�� យ (RAVBM) ។ ្របព័ន�  RAVBM ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងពី
ដំបូងស្រ�ប់�រេ្របើ្រ�ស់ ែតអ�កែដល�នេ�� ះរចួេ�យ�នពិ�រ�ព ក៏ដូច�ស្រ�ប់ែតេ��
និងអ�កេ�ះេ�� តេ�េ្រ�្របេទសែតបុ៉េ�� ះ 0

1 ។ �៉ង�មិញ ច�ប់ស��លីហ� �រ�៉ (AB) 37 
(California Assembly Bill (AB) 37) ឥឡ� វ�នអនុ�� តឱ្យអ�កេ�ះេ�� ត�ងំ�យេ្របើ្រ�ស់្របព័ន�  RAVBM 
�ន។ េ�លបំណងៃន្របព័ន�  RAVBM គឺមិនែមនេដើម្បីេ�ះេ�� ត�មអីុនេធើណិតេទ ។ អ�កេ�ះ
េ�� ត�ម RAVBM នឹង្រត�វ�នទទួលអីុែម៉លេ�យ�នតំណ�� ប់ 
េដើម្បីចូលេ��ន់សន� ឹកេ�� តផ� �វ�ររបស់ពួកេគ ្រពម�ងំេសចក� ីែណ�ំ��ពីរេបៀប�ញយក
សន� ឹកេ�� ត �រ្រពីន �របំេពញ និង�រេផ�ើ្រតឡប់មកវ �ញនូវសន� ឹកេ�� តរបស់ពួកេគេ�យ�នេ�ះ
្រ�ៃ្របសណីយ៍�នចុះ�លបរ �េច�ទេ� ឬមុនៃថ�េ�ះេ�� ត េហើយទទួលេ�យ ROV មិនឱ្យយឺត�ង
្រ�ំពីរៃថ�ប�� ប់ពីៃថ�េ�ហេ�� តេឡើយ។ េ�យេ្របើ្រ�ស់តំណ�� ប់ អ�កេ�ះេ�� ត្រត�វ�ញយកសន� ឹក
េ�� តេ��ន់ ឧបករណ៍េអឡិច្រត�និករបស់ខ� �នេដើម្បី�ន និងគូសេលើសន� ឹកេ�� តរបស់ខ� �នេ��ម
លក�ណៈលទ��ពែដល �ចចូលេ្របើ�ស់េរៀងៗខ� �ន ។ ដូច�� េ�នឹងអ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះ
េហើយែដរ �នមេធ��យបី�៉ងែដលអ�កេ�ះេ�� ត RAVBM �ចេផ�ើ្រតឡប់មកវ �ញនូវសន� ឹកេ�� ត
របស់េគ�នគឺ៖ �មសំបុ្រតធម�� េ�យ�រទ�� ក់សន� ឹកេ�� តរបស់េគេ��ម្របអប់ទ�� ក់សន� ឹក
េ�� ត ឬ េ�យ�ប�� �ន្រតឡប់មក�ន់មណ� លេ�ះេ�� ត�មួយក៏�ន ។ ព័ត៌�នបែន�ម�ក់ទង
នឹង RAVBM �ចែស� ងរក�នេ�េលើេគហទំព័រ ROV៖https://sccvote.sccgov.org/vote-mail/accessible-voting-
ravbm 

មិន�េ្រជើសេរ �សយកវ �ធីប�� �នមកវ �ញ�មួយេទ សន� ឹកេ�� ត្រត�វែតេផ�ើមកវ �ញ�ក់ក� �ងេ្រ�ម
សំបុ្រត ។ សូមែណ�ំដល់អ�កេ�ះេ�� តឲ្យេ្របើ្រ�ស់េ្រ�មសំបុ្រតប�� �ន្រតឡប់ មកវ �ញែដល្រត�វ�ន
�ក់ ប�� �លក� �ងេ្រ�មសំបុ្រតេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រតរបស់ពួកេគ ។ េ្រ�មសំបុ្រតេ�ះ�ម្របអប់
សំបុ្រតស្រ�ប់�រេផ�ើ្រតឡប់មកវ �ញ �នរន�ពីរេ�ែក្បរប�� ត់ចុះហត�េល�េដើម្បីជួយដល់អ�កេ�ះ
េ�� តែដល�នពិ�រ�ពគំេហើញេ�យ្រ�ប់ទី�ំងៃនប�� ត់ចុះហត�េល�។ ពួកេគ�ចេស� ើសំុ
សន� ឹកេ�� តជំនួសថ�ី�ន េ�យទូរសព�មក�ន់្របព័ន�ឥតគិតៃថ�របស់ ROV �មេលខ (866) 430-
8683 ឬ �ចមកយកេ�យ�� ល់េ��រ ��ល័យ ROV ឬ េ��មមណ� លេ�ះេ�� ត�មួយក៏�ន 
។ េ្រ�មសំបុ្រតពណ៌េខៀវប�� �នសន� ឹកេ�� ត្រតឡប់ជំនួសថ�ីនឹង�នេ��ម្របអប់ទ�� ក់សន� ឹក
េ�� តផងែដរ ។ អ�ក េ�ះេ�� តក៏�ចេ្រជើសេរ �សេ្របើេ្រ�មសំបុ្រត�� ល់ខ� �ន�នផងែដរ បុ៉ែន� ្រត�វែត
�ក់មក�មួយនូវទំព័រ សម្បថរបស់អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះហត�េល�និង្រពីន�� ប់មក�មួយ
នឹងសន� ឹកេ�� តរបស់ពួកេគ ។ ទំព័រ�ក្យសម្បថរបស់អ�កេ�ះេ�� ត �ច�ញយក�ន�មួយនឹង
សន� ឹកេ�� ត �មរយៈតំណ�� ប់អីុែម៉ល RAVBM ។ ្របសិនេបើប�� �នសន� ឹកេ�� តេឡើង�មសំបុ្រតធម�
� េ�ះេ្រ�មសំបុ្រតប�� �នសន� ឹកេ�� ត្រត ឡប់ មិនត្រម�វឲ្យ�នបិទែតមអ� �េឡើយ បុ៉ែន��ំ�ច់្រត�វ
�នបិទែតមឲ្យ�ន្រតឹម្រត�វ េ�េពលអ�ក េ�ះេ�� តប�� �នសន� ឹកេ�� ត្រតឡប់មកវ �ញេ�យេ្របើ

 
1 សូមេមើល្រកមេ�ះេ�� តរដ��លីហ� �រ�៉ §303.3 



 

េ្រ�មសំបុ្រត�� ល់ខ� �នរបសពួកេគ ។ 

�រដឹកជ�� �នសន� ឹកេ�� តប�� ន់ 

ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តែដលកំពុង�� ក់េ�មន� ីរេពទ្យនិង�នពិ�រ�ព កំដូច�អ�កេ�ះេ�� ត
ែដល្រត�វស� ិត េ�ក� �ងផ�ះេ�យ�រ�ព�សន�ែផ�កេវជ���ស�  នីតិវ �ធីប�� �នសន� ឹកេ�� ត�ប�� ន់្រត�វ
�នេ្របើ្រ�ស់េ� េពលអ�កេ�ះេ�� ត្រត�វ�រសន� ឹកេ�� ត និងមិន�ច�ញយកសន� ឹកេ�� តរបស់
ពួកេគេ�យ�� ល់�ន ។ �ក្យេស� ើសំុ�រដឹកជ�� �នសន� ឹកេ�� តប�� ន់ ត្រម�វឲ្យបំេពញ េហើយេផ�ើ្រត
ឡប់មកវ �ញ េដើម្បីេផ��ង�� ត់�ព ដូច�� ៃន�រចុះេ�� ះនិង ហត�េល� បច� �ប្បន�  �មរយៈ្របព័ន�
្រគប់ព័ត៌�នេ�ះេ�� ត (EIMS) របស់ ROV ។ អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះ្រត�វបំេពញ ចុះហត�
េល� និង�លបរ �េច�ទេ�េលើ�ក្យេស� ើសំុ�រដឹកជ�� �នសន� ឹកេ�� តប�� ន់ ។ ្របសិនេបើអ�កេ�ះ
េ�� តមិន�ចចុះហត�េល� េ�េលើ�ក្យេស� ើសំុរបស់ពួកេគ�នេទេ�ះ ឲ្យនរ��� ក់�ចជួយអ�ក
េ�ះេ�� តេ�យគូស “X” ។ អ�កតំ�ងជួយដល់អ�កេ�ះេ�� តគួរ្រពីននិងសរេសរេ�� ះ និងចុះហត�
េល�របស់េគ និងេផ�ើ្រតឡប់វ �ញនូវ�ក្យេស� ើសំុ�រដឹកជ�� �នសន� ឹកេ�� តប�� ន់េ��ន់�រ ��ល័យ
ធំរបស់ ROV េ�េលើផ� �វ Berger Drive ។ �រ ��ល័យនឹងេផ��ង�� ត់ព័ត៌�នអ�កេ�ះេ�� តនិងហត�
េល�េ�ក� �ង EIMS និងេ�េពលេផ��ង�� ត់រចួ សន� ឹកេ�� ត�ច្រត�វ េចញជូនដល់អ�កេ�ះេ�� ត 
និងក�� ប់េ�ះេ�� ត�មសំបុ្រតេពញេលញមួយ្រត�វេរៀបចំេឡើង ។ អ�កតំ�ងជួយដល់អ�កេ�ះេ�� ត
េ�េពលេ�ះ �ចយកសន� ឹកេ�� តេ�ឲ្យអ�កេ�ះេ�� តេ��មទី�ំងរបស់ពួកេគ ។ េ�េពល
បំេពញចប់សព� ្រគប់េហើយ សន� ឹកេ�� ត�ច្រត�វេផ�ើ្រតឡប់េ��រ ��ល័យធំរបស់ ROV មណ� លេ�ះ
េ�� ត ឬ ទី�ំង្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត�មួយក៏�ន េដើម្បីដំេណើរ�ររមួ�មួយនឹងសន� ឹកេ�� ត
េ�ះ�មសំបុ្រតេផ្សងេទៀត ។ 

អ�កេ�ះេ�� តែដល�ប់ឃំុ�ំងេ�ក� �ងពន���រ េ�នធី ក៏�ចេ្របើនីតិវ �ធីប�� �នសន� ឹកេ�� ត�
ប�� ន់�នែដរ ។ អ�កេ�ះេ�� តែដល�ប់ឃំុ�ំងេ�ក� �ងពន���ររដ�ឬសហព័ន�  មិន�នសិទ�ិ
កំណត់េ�យច�ប់ឲ្យេ�ះ េ�� ត�នេឡើយ ។ 

ទី�ងំទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត 

េ្របើ្រ�ស់ចំនួនេនះ ្រកមេ�ះេ�� តរដ��លីឃ� �រ�៉ �ក់កំហិតឲ្យេ�នធី្រត�វផ�ល់ទី�ំងទ�� ក់សន� ឹក
េ�� ត ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� ត ។ �៉ងេ�ច�ស់្រត�វ�ន (1) ទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� តស្រ�ប់អ�ក
េ�ះេ�� ត ែដលចុះេ�� ះរចួចំនួន 15,000 �ក់ េ�យ�នរយៈេពល 28 ៃថ� មុនៃថ�េ�ះេ�� តេហើយ
រមួ�ងំៃថ�េ�ះ េ�� តផង�នចំនួនសរុប 29 ៃថ�។  

េ្របើ្រ�ស់ចំនួនអ�កែដល�នចុះេ�� ះេ�ះេ�� តបច� �ប្បន�ៃនប�� ីេ�� ះអ�កេ�ះេ�� ត (ROV) ចំនួនទី
�ំង ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត�៉ងតិចបំផុតែដលត្រម�វឲ្យ�ន គឺ�នចំនួន 67 ទី�ំង ។ ចំនួន្របអប់
ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត ្រត�វែកែ្របែផ�កេ��មចំនួនអ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះ�ក់ែស� ងេ�ក� �ង 
េ�នធី គិតមក្រតឹម 88 ៃថ� មុនេពលេ�ះេ�� តនីមួយៗ ។ 
 

ែខ្សប�� ត់ែបងែចក លក�ខណ� ត្រមវ�រតចិបំផុត 

ទី�ងំទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត 
(1 ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះ 

េ�� ះរចួ�នចនួំន 15k �ក)់ 
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េដើម្បីកំណត់េ�េលើទី�ំងែដល្របេសើរបំផុតស្រ�ប់្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តេ�ះ ROV េ្របើ្រ�ស់នូវ
លក�  ខណ� ត្រម�វ�រ 14 ចំណុចែដល្រត�វ�នកំណត់�កំហិតេ�យរដ�េល�ធិ�រ (SOS) និង្រកមេ�ះ
េ�� ត េដើម្បីជួយកំណត់ពីទីកែន�ងែដល�ន្របសិទ��ពបំផុតស្រ�ប់ទី�ំងមណ� លេ�ះេ�� ត ។ 



 

លក�ខណ� ត្រម�វ �ងំ 14 ជួយដល់ ROV ក� �ង�រផ�ល់ឲ្យេ�នធីនូវទី�ំងែដល�យ្រស�លេចញចូល
បំផុតែដល�នស្រ�ប់ �ក់ហិបទ�� ក់សន� ឹកេ�� តផងែដរ។ 

1. ទី�ំងស� ិតេ�ជិត�រដឹកជ�� �ន��រណៈ 
2. ទី�ំងេ�ជិតសហគមន៍េ្របើ្រ�ស់�រេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រតែដល�នចំនួនតិច 
3. ទី�ំងេ�ជិតមជ្ឈមណ� ល្របមូលផ� �ំ្រប�ជន 
4. ទី�ំងេ�ជិតសហគមន៍ែដល�ន���គតិច 
5. ទី�ំងេ�ជិតកែន�ងស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តែដល�នពិ�រ�ព 
6. ទី�ំងេ�ជិតសហគមន៍ែដល�នអ្រ��� ស់កម�សិទ�ិ�នយន�ក្រមិត�ប 
7. ទី�ំងេ�ជិតសហគមន៍ែដល�ន្រ�ក់ចំណូល�ប 
8. ទី�ំងេ�ជិតសហគមន៍ែដល�នអ្រ�ចុះេ�� ះេ�ះេ�� តក្រមិត�ប 
9. ទី�ំងេ�ជិតតំបន់្រប�ជនរស់េ�ក� �ងភូមិ��ស� �ច់្រស�ល រមួ�ងំតំបន់អភិរក្សជន

�តិេដើម �េមរ �កផងែដរ 
10. ទី�ំង�យ្រស�លេចញចូល�ន និង�នចំណតឥតគិតៃថ� 
11. ច�� យនិងេពលេវ�េធ� �ដំេណើរេ��ន់មណ� លេ�ះេ�� តនិងទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត 
12. ត្រម�វ�រស្រ�ប់វ �ធីេផ្សងេទៀតស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តែដល�នពិ�រ�ព ែដលពុំទទួល�ន

ជេ្រមើសៃន�រេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រត 
13. លក�ណៈច�ចរណ៍េ�ែក្បរមណ� លេ�ះេ�� តនិងទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត 
14. ត្រម�វ�រស្រ�ប់មណ� លេ�ះេ�� តចល័ត 

្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត្រត�វ�ន�ក់េ��មទី�ំងរបស់េគ�ប់េផ�ើមេឡើង 29 ៃថ�មុនៃថ�េ�ះេ�� ត 
។ េ�្រតឹមៃថ�ទី 28 មុនៃថ� េ�ះេ�� ត ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត�ងំអស់គប្បីតេម� ើង និងេរៀបចំឲ្យ
�នរចួ�ល់េដើម្បីេ្របើ្រ�ស់ ។ េដើម្បី��អ�កេ�ះេ�� ត�ងំអស់�ចចូលេធ� �ដំេណើរ�រ�ន ្របអប់
ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តគប្បី្រត�វ�នរច�េឡើងឲ្យ�នមុខ�រដូច�ងេ្រ�ម1

2៖ 

• េដើម្បី�រ�រ�រ�ក់ែបកនិងចូលេ�យ�� ន�រអនុ�� ត េ�ះ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត
�ែដល�ក់េ��ងេ្រ�មិន�ន�ក់បុគ�លិក្រប�ំ�រេ�ះ ្រត�វសង់ពីស�� រៈែដល�ប់
ធន់�ចទប់ទល់នឹង�របំេផ�ចបំ�� ញ �ររុះេរ � និង��ស�តុ�្រកក់�ន។ 

• ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត្រត�វ�នរន�េបើកចំហ ែដលមិនធំល� មឲ្យសន� ឹកេ�� ត�ច្រត�វ�ន
េគ�� ស់ប� �រ េ�យ�� ន�រអនុ�� ត ឬ្រត�វយកេចញ�នេ�ះេទ។ 

• ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត្រត�វ�នរច�េឡើង�មលក�ណៈបេច�កេទសែដល�រប៉ះ�ល់�
មួយ េ�យ�� ន�រអនុ�� ត�ចផ�ល់ឲ្យេឃើញនូវ�� ក�� ម�ភស� ��ង ែដល�ចឲ្យដឹង�ន
��ន �រប៉ះ�ល់េ�យ�� ន�រអនុ�� ត�នេកើតេឡើង។ ម�ន� ីេ�ះេ�� ត�ចេ្របើ្រ�
សុវត� ិ�ពស្រ�ប់ េ�លបំណង��ៃនែផ�កេនះ ។ 

• ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត្រត�វផ�ល់នូវ�� កស�� ប�� ញ�ក់�ក់ឲ្យដឹងពីកែន�ងែដលសន� ឹក
េ�� ត្រត�វ សំកប�� �ល។ 

• ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តនីមួយៗ្រត�វ�នកំណត់ផ�ល់ឲ្យ�ចំនួនេលខស�� ល់�ពិេសសែត
មួយគត់ ែដលស� ិតេ�ចំពីេលើហិបទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត េហើយ្រត�វែត�យ្រស�លចំ� ំេ�យអ�ក
្របមូលសន� ឹកេ�� តែដល្រត�វ�ន�ត់�ំង ក៏ដូច���រណជនផងៃដរ។ 

• ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត្រត�វ�ក់ស�� ស�� ល់ឲ្យ�នច�ស់និង�យ្រស�លេឃើញ �� "្របអប់
ទ�� ក់ សន� ឹកេ�� តផ� �វ�រ"។ 

• ែផ�ក�ងេ្រ�ៃន្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត ្រត�វែត�យ្រស�លេធ� �្របតិបត�ិ�រេ�យមិន�� ប់
តឹង សង�ត់ ឬ េធ� �ឲ្យ�� ត់កៃដេឡើយ។ 

 
2 សូមេមើល្រកមេ�ះេ�� ត 620132 



 

• ែផ�ក�ងេ្រ�ៃន្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត ្រត�វឲ្យ�នស�� ធមិនេលើសពី្រ�ំ (5) េ�នេឡើយ 
ស្រ�ប់ឲ្យអ�កេ�ះេ�� តេធ� �្របតិបត�ិ�រ�ន។ 

• ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត្រត�វែត�ចេធ� �្របតិបត�ិ�រ�នេ�កំពស់ែដល�ចេ�ងដល់
ក� �ងចេ�� ះពី 15 េ� 48 អីុញ ពីឥដ� ឬ�� ល់ដីស្រ�ប់បុគ�លេ្របើ្រ�ស់រេទះជនពិ�រ�ចេ្របើ
្រ�ស់�ន (េនះនឹងមិនអនុវត�ចំេ�ះ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តែដល្រត�វេ្របើេ�យអ�កេបើក
បរ�នយន�េឡើយ)។ 

• �� កស�� ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត្រត�វែត�្របេភទពណ៌ខុសពីេគ ែដលផ� �យពីៃផ��ង
េ្រ�យ េហើយ “មិន្រត�វ�នចំ�ងំ” េឡើយ។ 

• ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត�ងំ�យ្រត�វែតរច�េឡើង�មលក�ណៈបេច�កេទសែដល��រណ
ជន នឹងយល់�ពួក��នលក�ណៈ�ផ� �វ�រនិង�នសន� ិសុខ។ 

• ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តនីមួយៗេ�ទូ�ងំេ�នធី �ងំ�នបុគ�លិកនិង�� នបុគ�លិក
�ត់�ំងឲ្យ េមើល ្រត�វែត�នលក�ណៈដូច��  េហើយ្រត�វ�ន�ររច�ដូច��  កំណត់ពណ៌ 
េហើយ�ន�� ក ស�� េដើម្បីឲ្យ��រណជន�យ្រស�លចំ�។ំ 

• ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តែផ�កេ�េលើ�រេ្របើ្រ�ស់និងត្រម�វ�ររបស់ េ�នធី Santa Clara 
។ ចំណុចសំ�ន់ៗមួយចំនួន្រត�វចង�ំពីហិបទ�� ក់សន� ឹកេ�� តផ� �វ�រ៖ 

• មិន្រត�វ�រែស� មេដើម្បីេផ�ើសន� ឹកេ�� ត្រតឡប់មកទ�� ក់ក� �ងហិបទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត
េឡើយ។ 

• េ�ះេ�� ត�មរយៈសំបុ្រត សន� ឹកេ�� តនឹងមិនទទួលយកេឡើយេ�េ្រ�យពីេ�៉ង 
8:00 យប់េ�ៃថ�េ�ះ េ�� តេ�ទី�ំងទ�� ក់ែដលទទួល�ន�រអនុ�� ត�មួយ។ 
 

o ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តនឹង្រត�វ�ក់េ�េ�េ�៉ង 8:00 យប់គត់េ�
ៃថ�េ�ះេ�� ត។ 

o ករណីេលើកែលង�នែតក� �ងករណីែដលអ�កេ�ះេ�� តស� ិតេ�ក� �ងជួររចួ
េហើយេដើម្បីទ�� ក់ សន� ឹកេ�� តរបស់េគ េ�េពលែដលមណ� លេ�ះេ�� ត
បិទ ឬ េ�៉ង្រត�វ�នបែន�ម�មប�� ប់របស់តុ��រ ។ 

• �រ�� ស់ប� �រហិបទ�� ក់សន� ឹកេ�� តផ� �វ�រេ�យ�� ន�រអនុ�� តគឺ�បទឧ្រកិដ�។ 2

3។ 
• �រជូនដំណឹងនឹង្រត�វបិទេ�េលើ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តនីមួយៗ េដើម្បីផ�ល់�រែណ�ំដល់ម

�ន� ីេ�ះេ�� តក� �ងករណីហិបេ�� តេពញ ្រត�វ�នប� �រ�� ស់េ�យ�� ន�រអនុ�� ត ឬ្រត�វ�នេធ� �
ឲ្យខូច�ត ។ 

• ្របអប់េ�� ត្រត�វែត�នេលខទូរសព��រ ��ល័យ ROV និងេលខទូរសព�មិនអស់ៃថ�េ��ន់
�ងំ ROV ឬ 505 េដើម្បីផ�ល់ដំណឹងក� �ងករណីែដល្របអប់េ�� ត្រត�វ�នប� �រ�� ស់េ�យ�� ន
�រអនុ�� ត ឬ្រត�វ�នខូច�តេ�យ្រប�រ�មួយេ�ះ3

4។ 

េដើម្បីឲ្យ្រ�កដ�អ�កេ�ះេ�� តែដល��ទីមួយមិនែមន�អង់េគ�ស�ចេ្របើ្រ�ស់�នេ�ះ 
្របអប់េ�� ត ្រត�វែតសរេសរស�� ល់� “្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តផ� �វ�រ” ្រគប់���ងំដប់បួន៖ / 
��អង់េគ�ស ��ចិន, ��េអស�ញ, ����ឡក, ��េវៀត�ម, ��ែខ�រ, ��កូេរ�, 
��ហិុនឌី, �� ជបុ៉ន ��ហ� ���� ទ,ី��េន�៉ល់, ��ភុន�បី, ���មិល, និង ��
េតលូហ� �។  

បែន�មេលើេនះេទៀត ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តនីមួយៗ�នស�� ែណ�ំដល់អ�កេ�ះេ�� ត��នផ�ល់
ជូននូវ េ្រ�មសំបុ្រតប�� �នសន� ឹកេ�� ត្រតឡប់បែន�ម ្របសិនេបើ�ំ�ច់ ។ អ�កេ�ះេ�� ត្រត�វ�ន
ែណ�ំឲ្យអនុវត��ម �រែណ�ំេ�េលើេ្រ�មសំបុ្រត ែដលរមួប�� �ល�ងំ�របំេពញេ�� ះរបស់េគ 

 
3 សូមេមើល្រកមេ�ះេ�� តរដ��លីហ� �រ�៉ $18500 
4 សូមេមើល្រកមេ�ះេ�� តរដ��លីហ� �រ�៉ §20132 



 

�សយ�� នទីលំេ�ៃថ� ែខ �� ំកំេណើត និង�រផ�ល់នូវហត�េល�របស់េគ ។ ្របសិនេបើេ្របើ្របអប់ទ�� ក់
សន� ឹកេ�� តសន� ឹកេ�� ត្រត�វប�� �ន្រត ឡប់�នេ�ក� �ងេ្រ�មសំបុ្រត�មួយនឹងព័ត៌�ននិងហត�
េល�របស់អ�កេ�ះេ�� ត ។ េលខទូរសព�មិនគិតៃថ� ្រត�វ�នផ�ល់�រែណ�ំដល់អ�កេ�ះេ�� តឲ្យទូរសព�
្របសិនេបើពួកេគ�នសំណួរ ឬ ្រត�វ�រជំនួយបែន�ម ។ 

្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេដើម្បីបំេពញ�មលក�ខណ� �ម�រែដល�ចេ្របើ្រ�ស់
�នចំេ�ះជន�តិ�េមរ ��ំងែដល�នពិ�រ�ព (Americans with Disabilities Act, ADA)។ បែន�ម
ពីេនះ ្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តខ�ះអនុ�� តឱ្យអ�កេ�ះេ�� ត�ចេបើកបរេ��ន់ទី�ំងេ�យ�� ល់ 
និងទ�� ក់សន� ឹកេ�� តរបស់ខ� �នេ�យស� ិតក� �ងរថយន�របស់ខ� �នេ�យមិន�ំ�ច់ចូលចត ឬេចញពីរថ
យន�េឡើយ។ ព័ត៌�នអំពី�រេ្របើ្រ�ស់្របអប់ទ�� ក់សន� ឹកេ�� តនឹងផ�ល់ជូនេ�ក� �ងមគ�េទសក៍
ព័ត៌�នអ�កេ�ះេ�� តេ�នធី។ 

មណ� លេ�ះេ�� ត 

មណ� លេ�ះេ�� តេបើកដំេណើរ�ររហូតដល់េ� 11 ៃថ� េហើយ្រត�វ�នបំ�ក់េ�យេ្រគ�ងបរ ��� រេ�ះ
េ�� តថ� ីនិង�ចេ្របើ្រ�ស់�ន�យ្រស�ល�ងមុន ជំនួយ�ងែផ�ក�� និងផ�ល់�រចុះេ�� ះេ�យ
�នលក�ខណ�  (CVR) និងេ�ះេ�� តេ�ក� �ងៃថ�ែតមួយ ។ បែន�មពីេលើេនះេទៀតេ�ះ អ�កេ�ះេ�� ត
មិនត្រម�វឲ្យ�ក់ក្រមិត �ចេ�ះេ�� ត�នែតក� �ង�រ ��ល័យែតមួយេ�ះេទ ែតផ� �យេ�វ �ញ េគ�ន
ជេ្រមើសេដើម្បីេមើលទី�ំង មណ� លេ�ះេ�� ត�មួយក� �ងចំេ�មទី�ំងមណ� លេ�ះេ�� តែដល�នេ�
ទូ�ងំេ�នធី Santa Clara ។ 

ស� ិតេ្រ�មច�ប់ VCA មណ� លេ�ះេ�� តត្រម�វឲ្យេបើក�� រេ្រចើនៃថ��ងអ� �ែដល�នអនុវត�ពីមុនមកេ�
�ម �រ ��ល័យេ�ះេ�� តពីេដើមេ�ះ ។ មណ� លេ�ះេ�� ត្រត�វេធ� �្របតិបត�ិ�រេ្រ�មរយៈេពលេ�ះ
េ�� តមុន�លកំណត់ចំនួនពីរ៖ (1) ដប់ៃថ�មុនៃថ�េ�ះេ�� ត េហើយេ�យ�ប់ប�� �លៃថ�េ�ះេ�� តផង
ស្រ�ប់រយៈេពលសរុបចំនួន 11 ៃថ� និង (2) បីៃថ�មុនៃថ�េ�ះេ�� ត េហើយេ�យ�ប់ប�� �ល�ងំៃថ�េ�ះ
េ�� តផង�នរយៈេពលសរុបចំនួនបួនៃថ� ។ ្រកមេ�ះេ�� ត California �ក់កំហិតឲ្យេ�នធី្រត�វផ�ល់ទី
�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� តស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� ត៖ 

• �ប់េផ�ើមេឡើងពីរយៈេពលដប់ (10) ៃថ�មុនៃថ�េ�ះេ�� ត រហូតដល់និងេ�យ�ប់ប�� �ល �ងំៃថ�
ទីបួនមុនៃថ�េ�ះេ�� ត �នរយៈេពលសរុបចំនួន្រ�ំពីរ (7) ៃថ� មណ� លេ�ះេ�� តមួយ �នអ�ក
េ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះចំនួន 50,000 �ក់្រត�វែតដំេណើរ�រេ�ក� �ងែដនយុ�� ធិ�រែដល
�រេ�ះេ�� ត្រប្រពឹត�េ� ។ 

• �ប់េផ�ើមេឡើងពីរយៈេពលបី (3) ៃថ� មុនៃថ�េ�ះេ�� ត េហើយេ�យ�ប់ប�� �ល�ងំៃថ�េ�ះេ�� ត 
�ន 
រយៈេពលសរុបចំនួនបួនៃថ� (4) ៃថ� មណ� លេ�ះេ�� តមួយ�នអ�កេ�ះេ�� ត�នចំនួន 
10,000 �ក់្រត�វែតដំេណើរ�រ�ប់ពីេ�៉ង 7 ្រពឹក ដល់េ�៉ង 8 យប់ ។ 

• ស្រ�ប់�រេ�ះេ�� តពិេសសែដល្រប្រពឹត�េ�េ្រ�មគំរ ូVCA �ប់េផ�ើមពីដប់ (10) ៃថ�មុនៃថ�
េ�ះេ�� ត សរុបដប់ (10) ៃថ� មណ� លេ�ះេ�� តមួយ�នអ�កេ�ះេ�� ត 60,000 �ក់្រត�វែត
ដំេណើរ�រ។ េហើយេ�ៃថ�េ�ះេ�� ត មណ� លេ�ះេ�� តមួយ (1) ែដល�នអ�កេ�ះេ�� ត 30,000 
�ក់ ្រត�វែតដំេណើរ�រ�ប់ពីេ�៉ង 7 ្រពឹកដល់េ�៉ង 8 យប់ ។ 



 

េដើម្បីផ�ល់េស�ដល់អ�កេ�ះេ�� តឲ្យ�ន�ន់ែត្របេសើរេឡើង េ�នធី Santa Clara �នគេ្រ�ង
ដំេណើរ�រ មណ� លេ�ះេ�� តរយៈេពល 11 ៃថ�បែន�មេទៀតពីេលើលក�ខណ� ត្រម�វតិចបំផុត េហើយមណ� ល
េ�ះេ�� តដំ េណើរ�រ 4 ៃថ�បែន�មេទៀតពីេលើលក�ខណ� ត្រម�វអប្បបរ� េ�េពល�នធន�ន ។ 
េ�៉ងដំេណើរ�រស្រ�ប់ មណ� លេ�ះេ�� ត�ងំអស់�ចខុសៗ�� �្រស័យេ�េលើទី�ំងអំពី�ល
បរ �េច�ទេ�មុនៃថ�េ�ះេ�� ត4

5។ េ�ៃថ�េ�ះេ�� តមណ� លេ�ះេ�� ត�ងំអស់នឹងេបើកដំេណើរ�រទទួល
អ�កេ�ះេ�� តពីេ�៉ង7:00 ្រពឹក ដល់ េ�៉ង 8:00 យប់ េ��ម�រកំណត់របស់្រកមេ�ះេ�� ត5

6។ 
េ�យេ្របើ្រ�ស់ចំនួនអ�កែដល�នចុះេ�� ះ េ�ះេ�� តបច� �ប្បន�ៃនប�� ីេ�� ះអ�កេ�ះេ�� ត (ROV) 
ចំនួនមណ� លេ�ះេ�� តរយៈេពល 11 ៃថ�និង 4 ៃថ� ែដលត្រម�វឲ្យ�ន�អប្បបរ� គឺ�នប�� ក់េ�
ក� �ង��ង�ងេ្រ�ម ។ �រគណ��ក់ែស� ងនឹង្រត�វកំណត់ក� �ង 
រយៈេពល 88 ៃថ�មុន�រេ�ះេ�� ត េ�យអនុេ�មេ��ម្រកមេ�ះេ�� ត6

7។ 

ែខ្សប�� ត់ែបងែចក លក�ខណ� ត្រម�វ�រតចិបំផុត 

មណ� លេ�ះេ�� តដំេណើរ�ររយៈេពល 11 ៃថ� 
(1 ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះរចួេរៀង�ល់ 50k �ក់) 

20 

មណ� លេ�ះេ�� តដំេណើរ�ររយៈេពល 4 ៃថ� 
(1 ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះរចួេរៀង�ល់ 10k �ក់) 

81 

�រចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� ត 

មណ� លេ�ះេ�� តផ�ល់នូវេស�កម��ន់ែតេ្រចើនមុនែដលផ�ល់េ�យ�រ ��ល័យេ�ះេ�� តគំរពូី
េដើម ។ មួយៃនេស�ែដល្រត�វ�នព្រងីកផ�ល់ឲ្យេ��មមណ� លេ�ះេ�� តេ�ះគឺ�រចុះេ�� ះអ�ក
េ�ះេ�� ត។ េ�េពលេនះ អ�កេ�ះេ�� ត�នលទ��ពចុះេ�� ះេ�ះេ�� ត េធ� �បច� �ប្បន��ព�រចុះ 
េ�� ះេ�ះេ�� តរបស់ពួកេគ និង�រេ�ះេ�� តេ�យ�នលក�ខណ� េ��មមណ� លេ�ះេ�� ត
� មួយក៏�ន ។ អ�កេ�ះេ�� ត�ងំ�យ�ែដល្រត�វ�នរកេឃើញ��នលក�ណៈសម្បត� ិ�ច
េ�ះេ�� ត េ្រ�ម�រចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� ត�នលក�ខណ�  (CVR) នឹងទទួល�នសន� ឹកេ�� ត
្រពម�ងំេ្រ�មសំបុ្រត CVR ចំនួនមួយ ។ 

CVR គឺ�មេធ��យស្រ�ប់ស�ជិកៃនសហគមន៍ែដលមិន�នចុះេ�� ះេ�ះេ�� តេ�ៃថ�ឬមុន
ៃថ�បិទ ប�� ប់�រចុះេ�� ះរយៈេពល 15 ៃថ� ែដល្រត�វេ��ន់មណ� លេ�ះេ�� តេដើម្បីចុះេ�� ះនិងេ�ះ
េ�� តក� �ងៃថ�ែតមួយ ។ អ�កេ�ះេ�� តក៏�ចេ្របើ្រ�ស់ CVR េដើម្បីេធ� �បច� �ប្បន��ព�សយ�� ន ឬ
គណបក្ស 

នេ��យរបស់ខ� �នេ្រ�យ�របិទប�� ប់�រចុះេ�� ះ�ន 15 ៃថ��នផងែដរ។ បុ៉ែន�  �រេធ� �បច� �ប្បន��ព 
គណបក្សនេ��យអនុវត��នែតចំេ�ះ�រេ�ះេ�� តបឋមស្រ�ប់េបក��ព ្រប��ធិបតីែតបុ៉េ�� ះ ។ 
េ្រ�យពីសន� ឹកេ�� ត CVR ែដលបំេពញអួច្រត�វ�នប�� �នេ��ន�រ ��ល័យ ROV �� ម អ�កេ�ះេ�� ត
ែដល�នស�� នុពលក� �ង�រេ�ះេ�� ត្រត�វពិនិត្យ�យតៃម�ពីលក�ណៈសម្បត� ិែដល�ចេ�ះេ�� ត�ន។ 
សន� ឹកេ�� តនឹង�ចេបើកនិង�ប់�នែតេ�េពល�រេផ��ង�� ត់ប�� ក់�អ�កេ�ះេ�� តបំេពញ�ន េ�
�មលក�ខណ� ត្រម�វ�ងំអស់ស� ពីី�រ�នសិទ�ិេ�ះេ�� ត�ន។ េ្រ�មសំបុ្រត CVR នឹងេដើរតួ�លិខិតែថ�ង
ប�� ក់អំពី�រចុះេ�� ះេ�ះេ�� ត េហើយអ�កេ�ះេ�� ត�ច�ត់េចញនូវប�� ន់ៃដរបស់ពួកេគ េចញពីេ្រ�ម
សំបុ្រត េធ� �ដូេច�ះពួកេគ�ច�ម�នដឹងពី�� ន�ពៃនសន�កឹេ�� តរបស់េគេ�េលើេគហទំព័ររបស់ ROV8។ 

 
5 ROV េ�ែតកំពុងស� ិតក� �ងដំេណើរ�រៃន�រេធ� �លទ�កម�មណ� លេ�ះេ�� ត េហើយទី�ំង និងេ�៉ងដំេណើរ�រ�ក់�ក់�ងំអស់មិន�ន់�នេ�េឡើយេទេ�េពលេធ� �
�រេ�ះពុម�ផ�យេ�ះ។ 
6 សូមេមើល្រកមេ�ះេ�� ត §4005 
7 សូមេមល្រកមេ�ះេ�� ត §12223 

8 េគហទំព័រ�ម�នសន� ឹកេ�� តេ�ះ�មសំបុ្រត៖  https://rovservices.sccgov.org/Home/IndexPost?selected=ab 
 

https://rovservices.sccgov.org/Home/IndexPost?selected=ab


 

សន�ឹកេ�� តជំនួសថ� ី

ឥឡ� វេនះមណ� លេ�ះេ�� ត�នលទ��ពផ�ល់សន� ឹកេ�� តជំនួសថ�េី�ដល់អ�កេ�ះេ�� តេ��ម�រេស� ើសុំ ។ 
អ�កេ�ះេ�� ត�ចេស� ើសុំសន� ឹកេ�� តេ�ឯមណ� លេ�ះេ�� ត�មួយក៏�នេ្រ�យពី�រេផ��ង�� ត់ដឹង � 
សន� ឹកេ�� តស្រ�ប់�រេ�ះេ�� តដូច��  មិន�ន់�នទទួលពីអ�កេ�ះេ�� តេ�េឡើយេ�យ ROV9។ 
្របសិនេបើ ROV មិន�ចកំណត់�ន�សន� ឹកេ�� ត្រត�វ�នទទួលពីអ�កេ�ះេ�� តេហើយឬេ�េទេ�ះ ROV 
�ចនឹងអនុ�� តឲ្យអ�កេ�ះេ�� តេ�ះ�បេ�� ះ�សន�សិន�ន។ 

�រេ�ះេ�� តបេ�� ះ�សន� 910 

េ�្រគប់មណ� លេ�ះេ�� ត�ងំអស់ អ�កេ�ះេ�� ត�ចេ�ះេ�� តបេ�� ះ�សន��ន។ អ�កេ�ះេ�� តសំ�ង�
្រត�វ�នចុះេ�� ះរចួ បុ៉ែន��រចុះេ�� ះរបស់ពួកេគ និងលក�ណៈសម្បត� ិ�ច ទទួល�នមិន�ច្រត�វ�នកំណត់
�� មៗ�នេទេ�យបុគ�លិក ROV គឺ ្រត�វត្រម�វឲ្យេ�ះសន� ឹកេ�� តបេ�� ះ�សន�  ។ ROV ្រត�វែតែណ�ំអ�កេ�ះ
េ�� តពីសិទ�ិរបស់ពួកេគក� �ង�រេ�ះេ�� ត និងផ�ល់ឲ្យ អ�កេ�ះេ�� តនូវ៖ 

• សន� ឹកេ�� តបេ�� ះ�សន� ្រពម�មួយនឹងេសចក� ីែណ�ំ�ក់ទងនឹងដំេណើរ�រនិងនីតិវ �ធីស្រ�ប់េ�ះ
េ�� តសន� ឹកេ�� តបេ�� ះ�សន�។ 

• �រប�� ក់��យលក�ណ៍អក្សរ�ក់ទងនឹង�រចុះេ�� ះរបស់អ�កេ�ះេ�� ត និងលក�ណៈ 
សម្បត� ិែដល�នសិទ�ិេ�ះេ�� ត្រត�វែត�នចុះហត�េល�េ�យអ�កេ�ះេ�� ត។ 

េដើម្បីេ�ះេ�� តបេ�� ះ�សន��ន អ�កេ�ះេ�� ត្រត�វអនុវត� (ចុះហត�េល�) េ�ចំេ�ះមុខបុគ�លិក ROV �រ
ប�� ក់��យលក�ណ៍អក្សរប�� ក់�អ�កេ�ះេ�� ត�នសិទ�ិេ�ះេ�� ត េហើយ�នចុះេ�� ះេ�ក� �ង េ�នធី 
Santa Clara ។ អ�កេ�ះេ�� ត្រត�វបិទភ� ិតសន� ឹកេ�� តេ�ក� �ងេ្រ�មសំបុ្រតសន� ឹកេ�� តបេ�� ះ�សន�ស្រ�ប់
�រេផ�ើ្រតឡប់មក�ន់�រ ��ល័យធំរបស ់ROV។ 
ក� �ងអំឡ� ងេពលស� ង់មតិផ� �វ�រ បុគ�លិក្រត�វែតេផ��ង�� ត់�សយ�� នរបស់អ�កេ�ះេ�� ត និង្រត�វ្រ�កដ ពី
ហត�េល�េ�េលើេ្រ�មសំបុ្រតសន� ឹកេ�� តបេ�� ះ�សន�  ្រត�វ�� េ�នឹងហត�េល�េ�េសចក� ីប�� ក់ៃន�រ
ចុះេ�� ះេ�ះេ�� តរបស់អ�កេ�ះេ�� ត ឬ ហត�េល�មួយេផ្សងេទៀតេ�ក� �ងសំណុំ ឯក�រចុះេ�� ះរបស់អ�ក
េ�ះេ�� ត។ �ពខុស�� ៃនហត�េល�សេង�បជំនួសឲ្យ�ម្រតកូល �ម ក�� ល ឬ�ម�ងំពីរមិនេធ� �ឲ្យសន� ឹក
េ�� ត�� នសុពល�ពេ�ះេទ ។ បុគ�លិកក៏្រត�វេផ��ង�� ត់លក�ខណ� ត្រម�វែដល�ច�នសិទ�ិមុននឹងេបើកនិង
�ប់សន� ឹកេ�� ត។ 

អ�កេ�ះេ�� ត�ែដលេ�ះសន� ឹកេ�� តបេ�� ះ�សន�  �ចែហកប�� ន់ៃដរបស់េគេចញពីេ្រ�មសំបុ្រត �ន 
េដើម្បីឲ្យេគ�ច�ម�នពី�� ន�ពៃនសន� ឹកេ�� តរបស់ពួកេគេ�េលើេគហទំព័ររបស ់ROV11។ អ�ក េ�ះេ�� ត
�ច�ក់ទងមក�ន់ ROV េ្របើេគហទំព័រ11

12 េដើម្បីែស� ងរកេមើល�េតើសន� ឹកេ�� តរបស់ពួកេគ្រត�វ �ន�ប់
ឬអត់ េហើយ្របសិនេបើមិន្រត�វ�ន�ប់េទេ�ះ េតើអ� �េ��មូលេហតុែដល�មិន្រត�វ�ន�ប់ ។ 

�រេ�ះេ�� តែដល�ចចូលេធ��ដំេណើរ�រ�ន 

ម�ន� ី្រគប់្រគងប�� ីេ�ះេ�� តេ�នធី Santa Clara (ROV) �នបំណង��ឲ្យ�លទ��ពចូលរមួរបស់អ�ក េ�ះ
េ�� ត្រត�វ�នពិ�រ�េពញមួយដំេណើរ�រេរៀបចំែផន�រនិង�រអនុវត�ច�ប់ VCA ។ លទ��ព�ច េ�ះេ�� ត
�នគឺ�្រប�នបទដ៏ធំៃន�រពិ�រ�ខណៈែដល ROV ពិ�រ�េ្រជើសេរ �សមណ� លេ�ះ េ�� ត និង�របណ� � ះប
�� លនិង�រ�ត់�ំងម�ន� ីេ�ះេ�� តេដើម្បីផ�ល់ឲ្យ្រសបេ��មត្រម�វ�ររបស់អ�ក េ�ះេ�� ត។ ROV នឹង្រត�វ
េ្របើ្រ�ស់�៉សុីនគូសសន� ឹកេ�� ត (BMD) ្រពម�មួយនឹងកម� វ �ធីែដល�នបេង� ើតពីមុនមក ដូច��រេ�ះ
េ�� ត�មសំបុ្រតពីច�� យ (RAVBM) េដើម្បីេធ� �ឱ្យបទពិេ�ធន៍អ�កេ�ះេ�� ត្របកប េ�យសុវត� ិ�ព �ចចូល
រមួ�ន និងេ�យឯក�ជ្យស្រ�ប់្រគប់អ�កេ�ះេ�� ត�ងំអស់ ។ េ�នធី Santa Clara �ននិងកំពុងបន�ផ�ល់

 
 9្រកមេ�ះេ�� ត §4005 
10្រកមេ�ះេ�� ត §14310 

  11េគហទំព័រ�ម�នសន� ឹកេ�� តេ�ះ�មសំបុ្រត៖ https://rovservices.sccgov.org/Home/IndexPost?selected=pb  
  12េគហទំព័រ�ម�នសន� ឹកេ�� តបេ�� ះ�សន�៖ https://rovservices.sccgov.org/Home/IndexPost?selected=ab   
 



 

ឲ្យ�ចេ�ះេ�� ត�នេ��មមណ� លេ�ះេ�� ត�ងំអស់12 13។ 

ROV េ្របើស្រមង់មតិកំណត់ពី�ព�ចេ�ះេ�� ត�នរបស់រដ�េល�ធិ�រដ��លីហ� �រ�៉េដើម្បីកំណត់ពីវត� � និទ�ស្សន៍
ៃនស�� រៈបរ ��� រេ��មមណ� លេ�ះេ�� តែដល្រត�វេ��មស� ង់� និងស�� រៈបរ ��� រេ��ម មណ� ល�ងំេ�ះ
ែដលនឹងត្រម�វឲ្យ�ន�រែកត្រម�វ ។ �រែកស្រម�ល�ងំអស់នឹង្រត�វកត់ស�� ល់េ�ក� �ង្របព័ន�  ប�� �ន ្រពម�ងំ
េសៀវេ�ព័ត៌�នស្រ�ប់មណ� លេ�ះេ�� តេ�យ�នែផនទីផង របូ�ព និងរបូថតែដល នឹង្រត�វផ�ល់េ�ឲ្យអ�ក
្រគប់្រគងទទួលបន� �ក�រេរៀបចំនិងដំេណើរ�រស�� រៈបរ ��� រ។ �រែកត្រម�វ�ងំ�យ ្រត�វ�នរ�ពឹង�នឹងេឆ� ើយតប
េ��មច�ប់ស� ីពីជន�តិ�េមរ ��ំងែដល�នពិ�រ�ព (ADA)14 និង�ច�ក់ប�� �លខ� ឹម�រស� ីពីទី�ំងចំណត
, ជ្រ�លជនពិ�រ, �� រ, ្រចកេដើរ និងអ� �េផ្សងៗេទៀតែដល�នែចងេ� ច�ប់ ADA ។ 

មណ� លេ�ះេ�� តនីមួយៗេ�ក� �ងេ�នធី Santa Clara នឹង្រត�វបំ�ក់នូវ�៉សុីនគូសសន� ឹកេ�� ត�៉ងេ�ច 
�ស់ចំនួនបី (3) ែដល�ចេ្របើ្រ�ស�់ន បុ៉ែន�  ROV នឹងផ�ត់ផ�ង់មណ� លេ�ះេ�� តបែន�មែដល�នទី�ំងេ�
តំបន់ែដល�នមនុស្សរស់េ�កុះករេ្រចើន និងេ�មណ� លេ�ះេ�� តែដល�� ប់�ន្របវត� ិមកេ�ះេ�� តចំនួន
េ្រចើន។ ឧបករណ៍្របព័ន� ្រគប់្រគង�រេ�ះេ�� ត ICX BMD ផ�ល់នូវ បទពិេ�ធន៍្របកបេ�យឯក�ជ្យ�ព
ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តមួយចំនួនែដល�នពិ�រ�ព ។ ឧបករណ៍ BMDs ស្រ�ប់មណ� លេ�ះេ�� តនីមួយៗ 
�នមុខ�រ្រសបេ��មច�ប់ ADA និងឧបករណ៍បែន�ម�មួយ នឹងជេ្រមើសវ �ធី��ស� េ�ះេ�� តេផ្សងៗ�
េ្រចើន ។ ឧបករណ៍�ងំេនះ្រត�វ�នប�� �លកម� វ �ធីេ�យ�ន ្របេភទសន� ឹកេ�� តនិង��្រគប់ទ្រមង់�ងំអស់ ។ 
 
្របព័ន�េ�ះេ�� តរបស់េ�នធី �នមុខ�រ�េ្រចើនែដល�ចផ�ល់នូវបទពិេ�ធន៍េ�ះេ�� ត�ន�ន់ែត�យ
្រស�ល�ងមុន ។ ្របព័ន�េនះអនុ�� តឲ្យ�ន�� ងំចូល�ចេមើលេឃើញ �� ប់�សេម�ង និង�� ប�ន ែដល�ច
េ្របើ្រ�ស់េ�ក� �ង�ររមួប�� �ល�� េ��ម�រេពញចិត�របស់អ�កេ�ះេ�� ត�មួយ េដើម្បីចល� ចុះេឡើង និង
គូសេលើសន� ឹកេ�� ត ។ �ក់ទងនឹង�រែកស្រម�លេអ្រកង់ឲ្យ�យ្រស�េមើលេ�ះ ទហំំៃនតួអក្សរ េលើេអ្រកង់�ច្រត�វ
�បនប� �រ េហើយទំហំេអ្រកង់�ច្រត�វ�នប� �រេ��ន់ពណ៌សេលើៃផ��ងេ្រ�យពណ៌េ�� �ន ។ បែន�មេ�េលើ�រ
ែកស្រម�លេលើេអ្រកង់ បូ៊តុងចុចរបស់ឧបករណ៍េ�ះេ�� ត�មរយៈសេម�ង (ATI) �ច្រត�វ�ន�� ប់�មួយ�ន ។ 
ឧបករណ ៍ATI ្រត�វ�នបំ�ក់េ�យមុខ�រេ�ះេ�� តេ�យេ្របើសេម�ងបិទ េបើកចុះេឡើង�ន ែដលេធ� �ឲ្យអ�ក
េ�ះេ�� ត�ច�� ប់នូវសន� ឹកេ�� តរបស់េគ កំណត់េល្ប�នសេម�ង�ន (េបើ�ំ�ច់) និងកំណត់ជេ្រមើសរបស់េគ ។ 
ATI ក៏�នបូ៊តុងធំៗ�េ្រចើនស្រ�ប់ប� �រេ�អក្សរ�� បនិង�រប�� �ល “Sip and Puff” ឬ ដងឧបករណ៍េអឡិច្រត�
និកស្រ�ប់�រេ្រជើសេរ �ស ។ អ�កេ�ះេ�� តែដលមិន�ចេ្របើមុខ�រ�ងំេនះេ�យខ� �នឯង�ន �ចនឹង្រត�វ
�រមនុស្សដល់េ�ពីរ�ក់េដើម្បីជួយពួកេគក� �ងដំេណើរ�រេ�ះេ�� ត�ងំមូល�ន។ បែន�មេលើេនះេទៀត ROV ផ�
ល់�រែសតសេម�ងព័ត៌�នែណ�ំស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តរបសេ់�នធី (CVIG), ផ�ល់ឲ្យេ��ម�រេស� ើសុំ។ 

ក� �ងករណីែដល�នឧបករណ៍ BMD មួយឬេ្រចើនមិនដំេណើរ�រ ឬខូច ROV នឹងេផ�ើមបេង� ើត�� មៗនូវនីតិវ �ធីេដើម្បី 
ជំនួសឲ្យឧបករណ៍�មួយែដលខូច េ��ម�ព�ំ�ច់ ។ ដំេណើរ�រជំនួសនឹង្រត�វេធ� ���ទិ�ពេ�យ �៉សុីន
ែដលដំេណើរ�រ�នេ��មទី�ំង ត្រម�វ�រសមត��ព និងក្រមិតធ�ន់ធ�រៃន�រខូច ។ អនុ�ត ្របតិបត��ិរ�ំ
្រទគឺទី�ំង�ំ្រទមួយ (1) �នបី (3) ្រក �មស្រ�ប់្រក �មមណ� លេ�ះេ�� តចំនួន្រ�ំមួយ (6) �ក់ ។  

េស�ែដល�ចទទួល�នបែន�មែដល�នផ�ល់ឲ្យ�នេ��មមណ� លេ�ះេ�� តនីមួយៗ រមួ�ន�រ េ�ះេ�� តេ�
េ្រ��រ�� នេ�ះេ�� ត េហើយ�នអ�ក�� គមន៍ែដលនឹងទទួល�របណ� � ះប�� លឲ្យេចះ �យតៃម�និងែណ�ំប�� ញ
ពីត្រម�វ�ររបស់អ�កេ�ះេ�� ត�ងំអស់ េ�ក�ងកិច�ដំេណើរ�ររបស់មណ� ល េ�ះេ�� ត�ងំមូល ។ 

ជំនួយែផ�ក�ង�� 

េ�លេ�របស់ ROV គឺេដើម្បីឲ្យមណ� លេ�ះេ�� តនីមួយៗផ�ល់នូវទ្រមង់មួយចំនួនៃន�រជំនួយ�ង 
�� 15។ ស្រ�ប់ េ�នធី Santa Clara ���ងំេនះនឹង�ប់ប�� លនូវ៖ 

- អង់េគ�ស 
- ចិន 

- ហុីនឌឹ 
- ជបុ៉ន 

- េន�៉ល ់
- ភុន�� � 

 
13 ្រកមេ�ះេ�� ត §19240    
14 េគហទំព័រច�ប់ស� ីពីពលរដ��េមរ ��ំងែដល�នពិ�រ�ព (Americans with Disabilities Act)៖ https://www.ada.gov/ 
15 ្រកមេ�ះេ�� ត 612303 

https://www.ada.gov/


 

- េអស�ញ 
- ��ឡ� ក 
- េវៀត�ម 

- ែខ� រ 
- កូេរ� 
- ហ� ���� ទ ី

- �មិល 
- េតលូហ� � 

 

�្រស័យេលើត្រម�វ�រ�មសហគមន៍�ក់�ក់ ROV កំពុងព��មេ្រជើសេរ �សបុគ�លិកែដលេចះពីរ�� ែដល
�ចនិ�យ��ចម្បងៗ�ងំ�យេ�ក� �ងសហគមន៍េ�ះ ។ តំបន់ែដលត្រម�វឲ្យ�ន���ក់ �ក់�ំ�ច់
នឹង្រត�វ�នកំណត់ បុ៉ែន�  ក� �ងករណបុីគ�លិកេចះពីរ��មិនទំេនរេ�ះ បុគ�លិកមណ� លេ�ះ េ�� តនឹង្រតវ
�ក់ទងេ��ន់ ROV េហើយ�� ប់អ�កេ�ះេ�� តេ��ន់បុគ�លិក�រ ��ល័យេចះពីរ�� ឬេ��ន់ទូរសព�េស
�បកែ្រប��របស់េ�នធី ។ 

េ�យរមួ�� �ងំទិន�ន័យែផនទីនិង���នពីបណ� � ំអ�កេ�ះេ�� ត ROV �ចកំណត់េ�លេ�ជំនួស បុគ�លិក
និ�យពីរ��េ��មទី�ំងែដលពួកេគនឹងផ�ល់េស�ដល់សហគមន៍�ន្របេសើបំផុត�ម មេធ��យែដល
�ន្របសិទ��ិពខ�ស់បំផុត។ េធ� ��រកំណត់េ�លេ��ក់ម�ន� ីេ�ះេ�� តែដលេចះនិ�យ ពីរ��េ��ន់
មណ� លេ�ះេ�� តែដលស� ិតេ�ក� �ងសហគមន៍ែដលនិ�យ���ក់�ក់េ�ះ នឹងេធ� � េឡើងក� �ងករណីមិន�ន
ម�ន� ីេ�ះេ�� តេចះនិ�យពីរ��ឲ្យ�ន្រគប់��ឲ្យ្រប�ំ�រេ��មមណ� ល េ�ះេ�� តនីមួយៗេ�ទូ�ងំ
េ�នធី�ងំមូល។ 

សន� ឹកេ�� តផ�វ�រ CVR និងេ្រ�មសំបុ្រតបេ�� ះ�សន�  ្រតវ�នបេង� ើតេឡើង���ែដល�ន កំណត់
េ�យសហព័ន��នដូច���អង់េគ�ស ��ចិន ��េអស�ញ ����ឡ� ក �� េវៀត�ម និង
��ែដលកំណត់េ�យរដ��នដូច���ហុិនឌី ��ែខ�រ ��កូេរ� និង��ជបុ៉ន ។ សន� ឹកេ�� ត�មទូរ
�រ ្រតវ�នបេង� ើតេឡើងស្រ�ប់មណ� លេ�លេ������ែដល រដ��នកំណត់ �នដូច���ហ� ����
ទី ��េន�៉ល់ ��ភុន�� � ���មិល និង��េតលូហ� � 

ែផ�ក�មច�ប់ EC 14201។ �� កស�� មណ� លេ�ះេ�� ត ្រត�វ�នផ�ល់ជូន����ងំដប់បួន ។ សន� ឹកេ�� ត
ថតចម�ងគឺ�សន� ឹកេ�� តគំរែូដលអ�កេ�ះេ�� ត�ចេ្របើ្រ�ស់�េសចក� ីេ�ងេ�េពលេធ� ��រេ�ះេ�� ត។ 
ម�ន� ីចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� ្រប�ំេ�នធី Santa Clara នឹងេរៀបចំសន� ឹកេ�� ត�មទូរ�រ ស្រ�ប់មណ� លេ�ះ
េ�� តេ�លេ�������ងំ្រ�ំែដលរដ��នកំណត់ ែដល�នបែន�មេ�ក� �ង �� ំ 2021៖ ��ហ� ���� ទី 
��េន�៉ល់ ��ភុន�� � ���មិល និង ��េតលូហ� � ។ ច�ប់ថតចម�ងៃនសន� ឹកេ�� តចម�ងនឹង
�នស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តេ�មណ� លែដល�នកំណត់េដើម្បីេ្របើ្រ�ស់េ�េពលេធ� ��រទ�� ក់សន� ឹកេ�� តឯក
ជន។ សន� ឹកេ�� តថតចម�ង្រត�វ�នរបូ�ងខុស�� ពីសន� ឹកេ�� តធម��េដើម្បី�រ�រមិនឱ្យអ�កេ�ះេ�� តបុ៉ន
ប៉ងេធ� ��រេ�ះេ�� តេលើច�ប់ថតចម�ងៃនសន� ឹកចម�ង។ បុគ�លិកេធ� ��រេ�មណ� លេ�ះេ�� តនឹង្រត�វ�នប
ណ� � ះប�� លក� �ងេ�លបំណងេធ� ��រផ�ល់ដំណឹងដល់ អ�កេ�ះេ�� តអំពីវត��នៃនច�ប់ថតចម�ងៃនសន� ឹក
េ�� តចម�ង និងពីរេបៀបក� �ង�រផ�ល់នូវសន� ឹកេ�� ត ចម�ង េ�េពល្រត�វ�នេស� ើេ�យអ�កេ�ះេ�� ត។ ស��
����ងំ 14 ែដលផ�ល់ជូនេ�យេ�នធី (អង់េគ�ស ចិន េអស�ញ ��ឡក េវៀត�ម ែខ� រ កូេរ� ហុីនឌី 
ជបុ៉ន ហ� ���� ទី េន�៉ល ់ភុ៊ន�� � �មិល និង េតលូហ� �) នឹង្រត�វ� នបិទប�� ញេ�ែក្បរេសៀវេ�្រសង់ ស� តិិេអ
ឡិច្រត�និកេ�ក� �ងមណ� លេ�ះេ�� ត េ�លេ�េ�យផ�ល់ដំណឹងដល់អ�កេ�ះេ�� តពីវត��នៃនច�ប់ចម�ង
ៃនសន� ឹកេ�� តថតចម�ង ។ 

េសចក� ីែណ�ំព័ត៌�នអំពីអ�កេ�ះេ�� តេ�នធី�ងំអស់នឹង�� ប់មក�មួយែបបបទសុំសន� ឹកេ�� តចម�ង 
និងេសចក� ីជូនដំណឹង�ងំ 14 ��េ�យផ�ល់ដំណឹងដល់អ�កេ�ះេ�� ត�សន� ឹកេ�� តចម�ង�ន ស្រ�ប់អ�ក
េ�ះេ�� តេ�មណ� លេ�ះេ�� ត និងេ��មសំេណើ�មច�ប់េ�ះេ�� ត § 14201។ ��ងកំណត់អត�ស�� ណ
មណ� លេ�ះេ�� តែដលច�ប់ចម�ងៃនសន� ឹកេ�� ត�មទូរ�រ�នផ�ល់ជូនដល់អ�កេ�ះេ�� ត នឹង្រត�វ�នចុះ
ផ�យេ�េលើេគហទំព័ររបស់េ�នធី�៉ងេ�ច�ស់ 14 ៃថ� មុន�រេ�ះេ�� ត ។ 

េ�េពលែដលបុគ�លិក�រ�រេចះនិ�យពីរ��មិនទំេនរេទេ�ះ បុគ�លិកមណ� លេ�ះេ�� ត�ចទូរសព�េ�
�ន់�រ ��ល័យ ROV េហើយនិ�យេ��ន់បុគ�លិក�� ក់ក� �ងចំេ�មបួន�ក់ែដលេចះ និ�យពីរ���ន។ 
បែន�មេលើេនះេទៀត េយើងក៏�ចបំេពញេ��មសំេណើ���មួយែដលេយើងទទួល�ន�មរយៈេស�កម�បក
ែ្រប�មទូរសព�របស់េ�នធី�នែដរ។ 

 



 

�ល់ឯក�រេ�ះេ�� ត�ងំអស់្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង�្រ�ំ��ែដលសហព័ន��នកំណត់ �ងំេ�ក� �ង�រ
ព័ត៌�នែដល�នេ�ះពុម� ក៏ដូច��ម្របព័ន�េអឡិច្រត�និកផងែដរ (��ង�ន�រៃណ�ំអំពី ព័ត៌�នអ�ក
េ�ះេ�� ត�មេ�នធី(CVIG)) ។ �� កស�� �ងំ�យក៏នឹង្រត�វបិទ្រប�សផងែដរ េ��មមណ� លេ�ះេ�� ត
�ងំអស់ប�� ញពីជំនួយែផ�ក��ែដល�ចផ�ល់�ន ។ 

�រពិ�រ��ក់េ��មមណ� លេ�ះេ�� ត 
ROV ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់លក�ខណ� ត្រម�វែដល្រត�វ�នកំណត់�ងំ 14 ដូច��  ែដល្រត�វ�នកំណត់េ�យរដ� 
េល�ធិ�រ ដូចេ�នឹង�រប�� ញេ�ក� �ងែផ�ក ទី�ំងទ�� កស់ន� ឹកេ�� ត។ ទិន�ន័យែដល្របមូល�នពី្របភពែដល 
�នមួយចំនួន (ឧ.�. �រស� ង់មតិសហគមន៍�េមរ �ក�ំង, មូល�� នទិន�ន័យអ�កេ�ះេ�� តរបស់ ROV, �ម 
ចំណតរថយន�  VTA) ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េដើម្បី�ស់ែវងេ�ដល់លក�ខណ� ត្រម�វមួយចំនួនៃនលក�ខណ� �ងំ 
េនះ ។ លក�ខណ� ត្រម�វ�ងំេនះ�ប់ប�� �ល�ងំមេធ��យេធ� �ដំេណើរ��រណៈ លំ�ំច�ចរណ៍ មណ� ល្រប�ជន ��
ជន�តិ�គតិច ពិ�រ�ព កម�សិទ�ិ�ពេលើ�នយន�ក្រមិត�ប ចំណូល�ប �រេ្របើ្រ�ស់�រេ�ះេ�� ត�ម
សំបុ្រត�នក្រមិត�ប និង�រចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� ត�នចំនួន�ប ។ 

ឧបករណ៍ែដល�ន្រ�ប់េ�� "DOTS" ្រត�វ�នអភិវឌ្ឍេឡើង េដើម្បីជួយដល់ ROV កំណត់េ�េលើទី�ំងឲ្យ�ន 
្របេសើរបំផុតស្រ�ប់មណ� លេ�ះេ�� ត�ងំេ�ះ។ គំរែូបងែចកេ�នធីេ��្របព័ន�កំណត់ទី�ំង�ង�េរទំហំ 0.5 ៃម៉
ល៍ ។ ្របព័ន�កំណត់ទី�ំងនីមួយ ្ៗរត�វ�នកំណត់ពិន� ��ប់ពីមួយេ�្រ�ំ ស្រ�ប់លក�ខណ� នីមួយៗក� �ង�ង �ងេលើ ។ 
ពិន� �នីមួយ ្ៗរត�វ�នបូកេដើម្បីឲ្យ�ចទទួល�នពិន� �សរុបមួយេ�ែផ�ក�ងចុង ។ ទី�ំងមណ� លេ�ះ េ�� តនិងហិប
ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត េ�េពលេ�ះ្រត�វ�ន�ក់េ��ងេលើៃនពិន� �ែផនទី ។ ទី�ំងែដលស� ិតេ�ក� �ង ឬ ែក្បរ �នពិន� �
ខ�ស់ក� �ង្របព័ន�កំណត់ទី�ំង ្រត�វ�នផ�ល់�រេពញចិត�ពីេ្រ�ះ�្រត�វេ្រចើនេ��មលក�ខណ� ត្រម�វ ។ 

�តុចូលែដល�នមកពី��រណៈជនក៏្រត�វ�នពិ�រ��ក់ចូលេ�ក� �ងដំេណើរ�រេនះផងែដរ ។ ROV �ន
បែន�ម�រៈសំ�ន់ែថមេទៀតេ�េលើ�ព្របេកៀក្របកិតចំេ�ះសហគមន៍ែដល�ន្របវត� ិ�� ប់ចុះេ�� ះ និង�រ
េ្របើ្រ�ស់�រេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រតក្រមិត�ប េ�យេហតុ�សហគមន៍�ងំេនះនឹង�ចេ្របើ្រ�ស់ �ន្របេសើរ
បំផុតនូវេស�ែដលផ�ល់េ�យមណ� លេ�ះេ�� ត ដូច��រចុះេ�� ះេ�ះេ�� ត�នលក�ខណ�  ឬ�រេ�ះេ�� ត
េ�យ�� ល់ ។ លក�ខណ� ត្រម�វែដល្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សេ�យ��រណជន និងបុគ�លិក ROV ្រត�វ�នផ�ល់ទម�ន់
ខ�ស់�ងេ�ក� �ងដំេណើរ�រអភិវឌ្ឍឧបករណ៍អង� �យេ�នឹងកែន�ង ។ លក�ខណ� ត្រម�វេផ្សងេទៀតដូច��ពទំេនរ 
ៃថ�ឈ� �ល ទ្រមង់បន�ប់ និងលទ��ពទទួល�ន�រចត�នយន�  ្រត�វ�ន�យ តៃម�េ��មលក�ណៈ�ក់ែស� ង ។ 
��រណជន�ច�ក់សំេណើចំេ�ះទី�ំងមណ� លេ�ះេ�� តេ��ន់ ROV �មរយៈ 
voterschoice@rov.sccgov.org ឬេ�យទូរសព�េ�េលខ (408) 299-POLL (7655) ។ 

ROV �នេធ� ��រេដើម្បីេធ� �ឲ្យ្រ�កដ��នវ ��ល�ព្រគប់្រ�ន់េ�ក� �ងតំបន់ែដល�នពលរដ�រស់េ�េ្រចើន 
តំបន់�្របវត� ិ��ស� �នចំនួនពលរដ�េចញេ�េ�ះេ�� ត�ប, និងតំបន់�ងំ�យែដល�សហគមន៍មិន សូវ
ទទួល�ន�រយកចិត�ទុក�ក់ ។ បែន�មេលើេនះេទៀត ្រពំ្របទល់មណ� លេ�ះេ�� ត្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង េដើម្បី
ជួយកំណត់ច�� យនិងេពលេវ�ែដលអ�កេ�ះេ�� ត្រត�វេធ� �ដំេណើរេ��ន់មណ� លេ�ះេ�� ត ។ ជំនួសឲ្យមណ� ល
េ�ះេ�� តចល័ត ROV �នគេ្រ�ងឲ្យ�នមណ� លេ�ះេ�� តបែន�មេ�េលើចំនួនអប្បរ� �មលក�ខណ� ត្រម�វ 
និង�ក់មណ� ល�ងំេ�ះឲ្យេ�ជិត�� េ��សេពញតំបន់�ងំេនះ េដើម្បីផ�ល់េស�ឲ្យ�ន�ន់ែត្របេសើរេឡើង
ដល់សហគមន៍ក� �ងមូល�� ន ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ស�ស�ពម�ន� ីេ�ះេ�� ត 
ROV ជួលម�ន� ីេ�ះេ�� ត (្រត�វ�នកំណត់េ�យ្រកមេ�ះេ�� ត��្រក �ម្របឹក�េ�ះេ�� ត15

16) ឲ្យេ�្រប��ំរ េ�
�មមណ� លេ�ះេ�� ត ។ ម�ន� ីេ�ះេ�� តមកពីសហគមន៍ច្រម �ះ�េ្រចើន�មែដល�ចេធ� �េ��ន េដើម្បី បេង� ើន�
អតិបរ�នូវជំ�ញ�ំ�ច់ដល់ដំេណើរ�រអ�កេ�ះេ�� ត16

17។ បុគ�លិកមណ� លេ�ះេ�� តគប្បីប�� ញនូវ បទ
ពិេ�ធន៍ែផ�កេស�អតិថិជន សមត��ពជំ�ញពីរ�� �ន�រយកចិត�ទុក�ក់ខ�ស់ចំេ�ះពិពិធ�ពនិង បរ �
�បន� គុណ�ព�ព�អ�កដឹក� ំសមត��ពជំ�ញបេច�កវ �ទ� និងចំ�ប់�រម�ណ៍ក� �ងតួ�ទីសុីវ �លៃន �រ
ចូលរមួក� �ងសហគមន៍ ។ ពួកេគទទួល�ន�របណ� � ះប�� លពីបេច�កវ �ទ�មណ� លេ�ះេ�� តថ�ី ពីរេបៀបដំ េណើរ�រ
អ�កេ�ះេ�� ត និង�រ្រគប់្រគងពិនិត្យេ�េលើចំនួនមនុស្សេ្រចើនកុះករ ។ ្រប�នបទបណ� � ះប�� ល េស�អតិថិជន
បែន�មេទៀតនឹង្រត�វ�ក់ប�� �លនូវលទ��ព�ចេ្របើ្រ�ស�់នស្រ�ប់មនុស្ស�ស ់និងអ�កេ�ះ េ�� តែដល�ន
ពិ�រ�ព និង�រទំ�ក់ទំនងេ��មលក�ណៈសមរម្យ ។ ROV នឹងេ្រជើសេរ �សេបក�ជនែដល �នគុណសម្បត� ិ
្របេសើរបំផុត េ�យែផ�កេ�េលើ�ព�ចទទួលយក�ន និងត្រម�វ�រ��របស់សហគមន៍ ។ 

ស�ស�ពម�ន� ីេ�ះេ�� ត នឹង�ននិេ�ជិតេ�នធី�អ�កជំនួយបែន�ម និងអ�កស� ័្រគចិត�ែដលទទួល�ន 
្រ�ក់ឧបត�ម� ។ អ�កដឹក�ំនិងេស� �ន ្រត�វ�នជួលក� �ង�ម�បុគ�លិក្រប�ំេ�នធី�មេ�៉ង េហើយអ�ក 
�� គមន៍�គេ្រចើនគឺ�បុគ�លិកទទួល�ន្រ�ក់ឧបត�ម� ។ បុគ�លិកមណ� លេ�ះេ�� ត�ងំអស់ ្រត�វ�នបណ� � ះប
�� លេ��មតួ�ទ ីេហើយនឹងេធ� ��រចេ�� ះ្របែហលពីមួយៃថ� (បុគ�លិកទទួល�ន្រ�ក់ឧបត�ម�) េ�េ្រចើនៃថ� 
េបើមិនដូេច�ះេទ គឺ្រត�វេធ� ��រ្រគប់ៃថ�េ�ះេ�� ត�ងំអស់ ។ 

�រ�ក់បុគ�លិក្រប�ំ�រេ��មមណ� លេ�ះេ�� ត គឺែផ�កេ�េលើទំហំមណ� លេ�ះេ�� តនិង�ពជិតេ� នឹងៃថ�
េ�ះេ�� ត ។ គេ្រ�ងគឺ្រត�វ�នម�ន� ីេ�ះេ�� តពី្រ�ំមួយ (6) េ� ដប់្រ�ំ (15) �ក់េ��មមណ� ល េ�ះេ�� ត
នីមួយៗ ។ បុគ�លិកេ្រចើនបែន�មេទៀតនឹង្រត�វ�ក់េ��ន់មណ� លេ�ះេ�� តែដល�នទំហំធំ�ង េគ េហើយក� �ង
អំឡ� ងេពលម�ញឹក�ងេគ េហើយនិងេ�េពលៃថ�េ�ះេ�� តមកដល់។ �ន�រខិតខំ្របឹងែ្របងេ្រជើសេរ �សម�ន� ី
េ�ះេ�� តែដលេចះពីរ��ឲ្យ�នេ្រចើនបំផុត�មែដល�ចេធ� �េ��នេដើម្បី�ំ្រទ ដល់ត្រម�វ�រែផ�ក��
េ��មេ�នធី ។ 

ប�� ីេ�ះេ�� តេអឡិច្រត�និក (E-Pollbooks) 

េដើម្បីអនុវត��រ�� ស់ប� �រឲ្យ�ន្របសិទ��ពេ��មច�ប់ VCA េ�ះ មណ� លេ�ះេ�� ត្រត�វបំ�ក់េ�យប��  ីេ�ះ
េ�� តេអឡិច្រត�និក17

18។ ប�� ីេ�ះេ�� តេអឡិច្រត�និក �នប�� �ល�� ន� វឧបករណ៍េអឡិច្រត�និក និងកម� វ �ធីេ្របើ
្រ�ស់េដើម្បី��សន� ិសុខ�រទំ�ក់ទំនង�េអឡចិ្រត�និករ�ងមណ� លេ�ះេ�� តនិង ្របព័ន� ្រគប់្រគង 

ព័ត៌�នេ�ះេ�� ត (EIMS) េ��ម ROV ។ EIMS េ��ម ROV េ�េពលេ�ះនឹងប�� នព័ត៌�នេ��ន់
�រ ��ល័យរដ�េល�ធិ�រ�មរយៈ VoteCal ។ VoteCal �មូល�� នទិន�ន័យចុះេ�� ះេ�ះេ�� ត្រប មូលផ� �ំទូ�ងំ
រដ�ែដល�នទំ�ក់ទំនងនិង�� ស់ប� �រព័ត៌�ន�មួយនឹង�រ្រគប់្រគង និង្របព័ន�េផ្សងេទៀតរបស់ រដ�ដូច�
្រកសួងអប់រ�ែកែ្របេឡើងវ �ញ និង�� រនិតិសម្ប�រ ្រកសួងសុ�ភិ�ល��រណៈ និង្រកសួង�នយន�  ។ បេច�ក
 វ �ទ� VCA ថ�ីេនះ នឹងេធ� �្របតិបត� ិ�រ�ងំេ�េលើកំុព្យ� ទ័រយួរៃដ ឬែថបេផ�ត បុ៉ែន�នឹង "េធ� �ឱ្យ�ក", �នន័យ� 
�នែត កម� វ �ធីប�� ីេ�ះេ�� ត E-Pollbooks េអឡិច្រត�និកែដល�នអនុម័តេ�យ ROV េទ ែដល�ចដំេណើរ
�រេលើឧបករណ៍�ន ។ 

ប�� ីេ�ះេ�� ត E-Pollbooks េអឡិច្រត�និក �នផ� �កប�� ីេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះរចួ�េអឡិច្រត�និក 
(��ងប�� ីេ�� ះ) ែដល�ចនឹង្រត�វប�� �ននិងេ្របើ្រ�ស់េ��មមណ� លេ�ះេ�� ត។ ��ងប��  ី េ�� ះផ� �វ�រ
ៃនអ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះ�ចេ�ះេ�� ត�ន។ �្រត�វ�នេ្របើ�ចម្បងេដើម្បីេផ��ង�� ត់�ពសម
្រសបរបស់អ�កេ�ះេ�� ត េដើម្បីទទួល�នសន� ឹកេ�� ត និងរក�ទុក្របវត� ិអ�កេ�ះេ�� ត េស� ើរែត�� មៗេដើម្បី
ប�� រកំុឲ្យ�ន�រេ�ះេ�� តពីរដង�ន ។ 

ប�� ីេ�ះេ�� ត E-Pollbooks េអឡិច្រត�និក ្រត�វ�នរក�ទុកក� �ងហិបមិន្រ�បទឹក�ក់េ�រេ�យសុវត� ិ�ព 
េហើយ្រត�វ�នទុកេ��ងក� �ង្រទង�ក់េ�រសុវត� ិ�ពមួយ�ន់េទៀត េ�យ�ក់�៉ងម៉ត់ចត់ េហើយកូនេ�រ

 
16 ្រកមេ�ះេ�� ត 84005 
17 ្រកមេ�ះេ�� ត ែផ�កទី 12, �្រ� 1 ៃនជំពូក 4 
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�ក់ចូល្រត�វ�នផ�ល់ឲ្យបុគ�លិកេដើម្បីរក�ទុក្រប�ំៃថ� ។ ក� �ងេ�៉ងដំេណើរ�រ ទិន�ន័យ្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក� �ង
ែផ�កេនះ្រត�វ�នេធ� �បច� �ប្បន��ព�្រប�ំ។ ប�� ីេ�ះេ�� ត E-Pollbooks េអឡិច្រត�និក ្រត�វ�នប�� �លកម� វ �ធី
េ�យឲ្យអ�ក�ចចូលេ្របើ្រ�ស់�ន�នែតអ�កេ្របើ្រ�ស់ែដល្រត�វ�នអនុ�� ត េដើម្បីចូលេ��ន់្របព័ន�េ្របើ
្រ�ស់ប�� ញ�� ប់ែដល�នសុវត� ិ�ពេ��ន់បណ� � ំផ� �កទិន�ន័យេមេលើេ�� ែដល�នសុវត� ិ�ព។ បណ� � ំផ� �ក
ទិន�ន័យេលើេម�៉សុីន Cloud server រក�ទុកមូល�� នទិន�ន័យ និង�រត�� ប់េ� �ន់្របព័ន� ្រគប់្រគងព័ត៌�ន
េ�ះេ�� តស្រ�ប់�រប�� �នបច� �ប្បន��ពព័ត៌�នេ��ន់ទិន�ន័យអ�កេ�ះេ�� ត ។ ព័ត៌�នបែន�មេទៀតស� ីពី
សន� ិសុខទិន�ន័យរបស់អ�កេ�ះេ�� តេ�ក� �ងប�� ីេ�ះេ�� ត E-Pollbooks េអឡិច្រត�និក �ចរក�នេ�ក� �ង 
ែផ�កសន� ិសុខេ�ះេ�� ត �គទី 2៖ ែផន�រផ្សព�ផ�យនិងអប់រ�អ�កេ�ះេ�� ត។ 

ប�� ីេ�ះេ�� ត E-Pollbooks េអឡិច្រត�និក �ច្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីេផ��ង�� ត់ទិន�ន័យចុះេ�� ះអ�កេ�ះ 
េ�� ត រមួ�នេ�� ះ �សយ�� ន ៃថ�ែខ�� ំកំេណើត ��ែដលេពញចិត� គណបក្ស�ទិ�ព មណ� ល និង
�� ន�ពេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រត។ បែន�មេលើេនះេទៀត ប�� ីេ�ះេ�� ត E-Pollbooks េអឡិច្រត�និក មិន 
រក�ទុកព័ត៌�នអ�កេ�ះេ�� ៖ េលខប័ណ� េបើកបរ, ឬឯក�រេ�ង���ក់ទងនឹងេលខសន� ិសុខ សង�ម 
។ ប�� ីេ�ះេ�� ត E-Pollbooks េអឡិច្រត�និក ផ�ល�់រែស� ងរកេស� ើែត�� មៗ និងព័ត៌�នស� ីពី �� ន�ព
របស់អ�កេ�ះេ�� ត �ពិេសស �របេង� ើត�ននូវបទពិេ�ធន៍េ�ះេ�� ត�ន់ែត្របេសើរ ស្រ�ប់�ងំអ�ក
េ�ះេ�� តនិងម�ន� ីចុះេ�� ះេ�ះេ�� ត ROV ។ 

�រផ្សព�ផ�យ 

�រពិេ្រ�ះេ�បល់���រណៈ 

អនុេ�ម�ម្រកមេ�ះេ�� តរដ��លីហ� �រ�៉ ROV នឹងបន�ែស� ងរក�តុ�រចូលរមួពី��រណជនស្រ�ប់ 
បច�ប្បន��ពព័ត៌�ននីមួយៗចំេ�ះ EAP ក�ងកិច� ្របឹងែ្របងេដើម្បី�ន�រចូលរមួ្របកបេ�យបរ ��បន�
េ�ក� �ងកិច�ដំេណើរ�រែផន�រ្រគប់្រគង�រេ�ះេ�� ត ។ អនុេ�ម�ម្រកមេ�ះេ�� តេរៀង�ល់បួន�� ំម�ង 
ROV នឹងេរៀបចំកិច� ្របជំុ��រណៈេដើម្បីពិ�រ�េលើ�រែកែ្រប EAP ។ 

េ�ក� �ងកិច� ្របជំុ EAP ្រប�នបទេ�លេ��ន៖ 

• ទី�ំងែដល�នស�� នុពល�មណ� លេ�ះេ�� ត 
• ទី�ំងែដល�នស�� នុពល�ក់ហិបទ�� ក់សន�កឹេ�� ត 
• ត្រមវ�រលទ��ពទទួល�នែផ�ក��េផ្សងៗ 
• ត្រម�វ�រលទ��ពេផ្សងៗែដលអ�កេ�ះេ�� ត្រតវ�រេដើម្បីេ�ះ�ន 
• សំណូមពរ��ស្រ�ប់ផ្សព�ផ�យដល់សហគមន៍�មរយៈ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យនិង្រពឹត� ិ�រណ៍�� 

េសចក� ីជូនដំណឹង���រណៈ 

�មរយៈកម� វ �ធីប�� �ន�រពីរ ��រណជននឹង្រតវ�នជូនដំណឹងឲ្យ្រ�ប�អ�កេ�ះេ�� ត�ងំអស់នឹង ទទួល
�នសន� ឹកេ�� តេ�ះ�មៃ្របសណីយ៍។ េសចក� ីជូនដំណឹងនឹងជ្រ�បដល់អ�កេ�ះេ�� ត��រេ�ះ េ�� ត�ម
សន� ឹកេ�� តែដល្រតវ�នេផ�ើមក�មៃ្របសណីយ៍ នឹង្រត�វេធ� �េឡើង េហើយជ្រ�ប�អ�កេ�ះេ�� ត �ចេ�ះេ�� ត
របស់េគ�ន�មមេធ��យមួយក�ងចំេ�មមេធ��យបី៖ េ�យេផ�ើ�មៃ្របសណីយ៍ (ែតម ែដល�នបង់ៃថ�
រចួ) េ��មទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត�មួយ ឬក៏េ��មមណ� លេ�ះេ�� ត�មួយេ�ក� �ងេ�នធី។ េសចក� ី
ជូនដំណឹងនឹងរមួប�� �ល�ងំតំណ�� ប់េ��ន់ទី�ំងែដលអ�កេ�ះេ�� ត�ចចូលេ� េមើល�លបរ �េច�ទ ទី�ំង 
និងេពលេវ� ែដលទី�ំងមណ� លេ�ះេ�� ត និងហិបទ�� ក់សន� ឹកេ�� តនឹង្រត�វ េបើកដំេណើរ�រ ក៏ដូច��ល
បរ �េច�ទស្រ�ប់សំេណើសុំសន� ឹកេ�� តេ�ះ�មសំបុ្រតេ�ក� �ងទ្រមង់មួយែដល �ចេ�ះ�ន ឬ���មួយក� �ង
ចំេ�ម���ងំ្រ�ំបីែដល�នផ�ល់ជូន េ្រ�ពី��អង់េគ�ស ។ ព័ត៌�នបែន�មែដល�នផ�ល់ជូនេ�ក� �ង
កម� វ �ធីប�� �ន�រេ�យ�� ល់ រមួ�ន៖ ព័ត៌�នមណ� លេ�ះេ�� ត ស�ំន់ៗ និងព័ត៌�នលម�ិតអំពី�រែណ�ំ
ព័ត៌�នអ�កេ�ះេ�� តេ�នធីនិងរដ� ។ េសចក� ីជូនដំណឹងនឹងផ�ល់ ដល់អ�កេ�ះេ�� តផងែដរន� វតំណ�� ប់េ�
�ន់េគហទំព័រ ROV, េលខទូរសព� និងេលខទូរសព�មិនគិតៃថ�េដើម្បី េស� ើសុំជំនួយ�ម (866) 430-VOTE ។ 



 

�មរយៈកម� វ �ធីប�� �ន�រេ�យ�� ល់ នឹង្រត�វេផ�ើមក្រប�ណ� 90 ៃថ� មុន�រេ�ះេ�� ត ប�� ប់មក�មរយៈ
សំបុ្រតប�� ប់ែដល្រត�វេផ�ើមក្រប�ណ� 29 ៃថ� មុន�រេ�ះេ�� ត ។ េសចក� ីជូនដំណឹង���រណៈ និង
ព័ត៌�ន�ងំអស់ែដល�ក់ព័ន�ដល់ច�ប់ VCA នឹង្រត�វចុះផ�យេ�េលើេគហទំព័ររបស់របស់ ROV ក� �ងទ្រមង់
ែដល�ចទទួល�ន។ 

កិច� ្របជុំគណៈក�� ធិ�រ្របឹក�លទ��ពេ្របើ្រ�ស�់� និងលទ��ពទទួល�ន�រចូលរមួក� �ង�រេ�ះេ�� ត 

ម�ន� ី�ន់ប�� ីអ�កេ�ះេ�� ត (ROV) េ�នធី Santa Clara �នបេង� ើតគណៈកម��រ្របឹក�ពីរ�មរយៈដំេណើរ 
�រស្រមបស្រម�លៃន�រអភិវឌ្ឍដំេណើរ�រៃផ�ក� �ង �គី�ក់ព័ន�  និង�តុចូលពី��រណជន ្រពម�ងំ�មរយៈ
មតិ្រតឡប់ពីេ�នធី�� ែដល�នអនុវត�ច�ប់ស� ីពីជេ្រមើសអ�កេ�ះេ�� ត (VCA) ។ គណៈក�� ធិ�រទី មួយគឺ
គណៈក�� ធិ�រទទួល�ន�រ្របឹក�ែផ�ក�� (LAAC) ែដលនឹង្របមូល�តុចូលពីសហគមន៍ និ�យ��
�គតិច��ពីមេធ��យ�ងំ�យែដលមណ� លេ�ះេ�� តគំរ�ូចជួយផ�ល់េស��ន្រប េសើរ�ងមុនដល់អ�ក
េ�ះេ�� ត ែដលនិ�យ���ចំបងេ្រ�ពីអង់េគ�សេ�ះ ។ គណៈក�� ធិ�រទីពីរគឺ �គណៈក�� ធិ�រទី្របឹក�
លទ��ពេ�ះេ�� ត (LAAC) ែដលនឹង្របមូល�តុចូលពីអ�កេ�ះេ�� ត�ក់ព័ន�  នឹង�រ្រព�យ�រម�េ�េលើ�ព
ែដល�ចេ�ះេ�� ត�ន ដូច�មនុស្ស�ស់ជ� ឬអ�កេ�ះេ�� តែដល�នពិ�រ�ព េដើម្បី���ត្រម�វ�រ
ក� �ង�រេ�ះេ�� ត និង�រ្រពយ�រម���របស់ពួកេគ្រត�វ�នេ�ះ្រ�យ ។ ស�ជិក�ពស្រ�ប់គណៈក�� ធិ
�រ�ងំេនះ ្រត�វ្រ�្រស័យ�ក់ទង�� �មរយៈ�រេធ� �ប�� ញនិង កិច�សហ្របតិបត� ិ�រ�មួយនឹង្រក �មេផ្សងៗ
�ប់�ំងពីអង��រមិនរកកៃ្រម និងអង��រែផ�កេលើមូល�� ន សហគមន៍ េដើម្បី្រក �ង�ងំ�យេ�ក� �ងេ�នធី 
Santa Clara ។ ប�� ីៃនកិច� ្របជំុ�ងំអស់របស់ LAAC និង VAAC ្រពម�ងំរេបៀប�រៈនិងកំណត់េហតុរបស់ពួក
េគ នឹង្រត�វចុះផ�យ និងរក�ទុកេ�េលើេគហទំព័រ ROV www.sccvote.org/voterschoice។ 

  



 

�គទ ី2 – ែផន�រអប់រ�និង�រផ្សព�ផ�យដល់អ�កេ�ះេ�� ត 
ច�ប់ស� ីពីជេ្រមើសរបស់អ�កេ�ះេ�� ត (VCA) កំណត់ដល់េ�នធី�ែដលកំពុងអនុវត�ច�ប់ VCA ឲ្យអនុវត� ផង
ែដរនូវែផន�រអប់រ�និងផ្សព�ផ�យ ែដលផ�ល់ព័ត៌�នដល់អ�កេ�ះេ�� តអំពីវ ��ន�រៃនច�ប់ VCA ។ �ន់ែត
�ក់�ក់�ងេនះេ�េទៀត ច�ប់ក៏ត្រម�វឲ្យ�រផ្សព�ផ�យ�មេ�លេ�ឲ្យេ�ដល់អ�កេ�ះេ�� ត ែដលនិ�យ
��សំ�ន់េ្រ�ពីអង់េគ�ស ក៏ដូច�អ�កេ�ះេ�� តែដល�នពិ�រ�ព េដើម្បីអប់រ�ដល់ សហគមន៍ពីេស�ែដល
�នផ�ល់ជូន ។ 

ម�ន� ី្រគប់្រគងប�� ីេ�ះេ�� ត េ�នធី Santa Clara (ROV) �ន្រក �មផ្សព�ផ�យនិងកម� វ �ធីែដល�ន្រ�ប់ េហើយ 
ឧស�ហ៍ចូលរមួក� �ង្រពឹត� ិ�រណ៍មួយចំនួនេពញមួយ�� ំេដើម្បីរក�វត��នក� �ងសហគមន៍ ក៏ដូច�េដើម្បីផ�ល់េស� ចុះ
េ�� ះអ�កេ�ះេ�� តនិង�រអប់រ�ដល់អ�កេ�ះេ�� ត�ទូេ� ។ ែផ�កស� ីពី�រអប់រ�និងផ្សព�ផ�យដល់អ�កេ�ះ 
េ�� តៃន EAP ប�� ញ�េ្រ�ងនូវរេបៀបែដល ROV នឹង�ញយកឥទ�ិពលពីវ �ធី��ស� ផ្សព�ផ�យនិងរមួ�មួយ នឹង
 វ �ធីថ�ី េដើម្បីឲ្យ�នេ�ដល់សហគមន៍េដើម្បីអប់រ�ដល់��រណជនអំពីច�ប់ VCA ។ សកម��ពផ្សព�ផ�យ នឹង្រត�វ
េរៀបចំេឡើងេ�យ�នេ�លេ�បេង� ើត�ព�ៃដគូ�មួយនឹងសហគមន៍ ព្រងីកឱ�សចូលរមួរបស់ ពលរដ� និង
�រេធ� �ឲ្យ្របេសើរេឡើងនូវបទពិេ�ធន៍របស់អ�កេ�ះេ�� ត�មួយនឹងគំរមូណ� លេ�ះេ�� ត ។ 

ែផ�កទី 1៖ ព័ត៌�នទំ�ក់ទំនងអ�កេ�ះេ�� ត -- �ទូេ� 

បែន�មេ�េលើ្រពឹត� ិ�រណ៍�ងំ�យែដល ROV �នចូលរមួ និងេធ� ��រផ្សព�ផ�យកន�ងមក បន��រអប់រ�និង 
�រផ្សព�ផ�យដល់អ�កេ�ះេ�� ត្រត�វ�នេធ� �ែផន�រេដើម្បី្រគបដណ� ប់េ�េលើ្រប��សន៍របស់េ�នធីឲ្យ �ន
េ្រចើន�មែដល�ចេធ� �េ��ន។ �នែផន�រ�េ្រចើនេដើម្បីេកៀរគរដល់សហគមន៍�ងំ�យែដល� ្របវត� ិ�
្រស� ្រប�ជនមិន�នទទួលេស�ដិតដល។ 

សហគមន៍មួយចំនួនែដល ROV �នគេ្រ�ងផ្សព�ផ�យេ�ដល់េ�ះរមួ�ន សហគមន៍មនុស្ស�ស់ សហគមន៍
ជន�តិេដើម/�� សហគមន៍យុវវ �យ សហគមន៍និស្សិត សហគមន៍មិនសូវទទួល�ន�រយកចិត�ទុក�ក់ និង
្រក �មពលរដ�រស់ក� �ងសហគមន៍ជំុវ �ញ ។ ROV ក៏�នែផន�រ�ក់ទង�មួយនឹងអង��រ�ម សហគមន៍ (CBOs) 
�ង 100 េដើម្បីេរៀនសូ្រតពី�រ�រែដលអង��រ�ងំេ�ះផ�ល់ដល់សហគមន៍របស់ពួកេគ និងរេបៀបែដល្រក �ម
ព្រងីកេស��ចចូលរមួ�ន។ េ�លេ�គឺ្រត�វេធ� ��រ�មួយនឹង CBOs សហគមន៍�ងំអស់េដើម្បី��ឲ្យ�ននូវ
កម� វ �ធីអប់រ�អ�កេ�ះេ�� តមួយ្របកបេ�យេ�គជ័យ។ 

�រេ្របើ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ 

ROV នឹងផ�ល់នូវព័ត៌�នអំពីគំរមូណ� លេ�ះេ�� ត ដំេណើរ�រេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រត ជេ្រមើសេ�ះេ�� តមុន 
�លកំណត់ និងឱ�សេធ� ��រេ��មមណ� លេ�ះេ�� តក� �ងយុទ���រ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យេ�លេ� ។ ឱ�ស
ស្រ�ប់ប�� ញផ្សព�ផ�យ�ងំ�យ �ប់ប�� �លេ�យមិនកំណត់�នដូច�ងេ្រ�ម៖ 

 
 

1. �� នីយ៍ទូរទស្សន៍េ�ក� �ងតំបន់ និងែខ្ស�ប�មសហគមន៍ 
a. Comcast 
b. Univision 
c. Telemundo 
d. Namaste TV 
e. Crossing TV 

2. �ែសត (�មតំបន់និងសហគមន៍) 
a. The Mercury News 
b. Metro 
c. Morgan Hill Times 
d. Gilroy Dispatch 
e. El Observador 
f. Epoch Times 
g. India Current 



 

h. Korea Times 
i. Nichi Bei Weekly 
j. Philippine News 
k. San Jose State Spartan Daily 
l. �រព័ត៌�ន�កលវ �ទ�ល័យ Santa Clara 
m. Stanford Daily 
n. Viet Nam Daily 
o. World Journal 
p. N & R 
q. China Press 
r. JWeekly 
s. Spotlight 
t. Bayspo Magazine 
u. Daily Post 
v. India West 

3.  វ �ទ ្
a. KBAY/KEZR 
b. KFOX 
c. KRTY/KLIV 
d. Sound of Hope 
e. Sing Tao 
f. Univision 
g. Vien Thao 
h. Celina Rodriguez 
i. China Press 
j. Radio Zindagi 

4. �រេ្របើ្រ�ស់ប�� ញព័ត៌�នសង�មនិងេគហទំព័រស្រ�ប់ ROV និងេ�នធី 

a. ROV Facebook េគហទំព័រ៖ https://www.facebook.com/sccvote 
b. ROV Facebook េគហទំព័រ៖ https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 
c. ROV Facebook េគហទំព័រ៖ https://twitter.com/sccvote 
d. ROV Facebook េគហទំព័រ៖ https://twitter.com/SCCgov 
e. ROV Instagram: www.instagram.com/sccvote 
f. កម� វ �ធី Nextdoor៖ (្រ�វ្រ�វស្រ�ប់�រទំ�ក់ទនំងនិង្របព័ន�ផ្សព�ផ�យេ�នធី Santa Clara) 
g. ប�� ី�រ�វ្រពឹត� ិប្រតព័ត៌�នេ�នធី 

5. ROV YouTube: https:/www.youtube.com/sccvote 
6. ្របព័ន� រថយន���រណៈេផ�ើ�រេ�េលើរថយន� ្រក �ង��� ធរដឹកជ�� �ន Valley 
7. �រែចករ�ែលកស�� រៈផ្សព�ផ�យ�មួយ្រក �ម�ងំ�យដូច�ៃដគូសហគមន៍ អង��រ�ំ�រជន ពិ�រ ម

�ន� ី�ប់េ�� ត មណ� លពិេសស មណ� លសិក�ធិ�រ អង��រ�មសហគមន៍ និងអង��រ�ស�េ�ទូ�ងំ
េ�នធី។ 

8. េសចក� ី្រប�សអំពីេស�កម���រណៈ (PSAs) នឹង្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីផ�ល់បែន�មេ�េលើយុទ� ��រ
ផ�យ�ណិជ�កម�េ��ម�រព័ត៌�នែដល�ន ។ PSAs �ងំេនះនឹងេ�� បេ�េលើ្រប�នបទរមួ�ន
ព័ត៌�នទូេ�ស� ីពីច�ប់ VCA, ព័ត៌�ន����ក់�ក់អំពីច�ប់ VCA និង្របព័ន�ទូរសព�ផ�ល់ជំនួយ
�ន់េហតុ�រណ៍េ�យមិនអស់្រ�ក់ និងជេ្រមើស��ែដល�ចទទួល�នេ��មមណ� លេ�ះេ�� ត
និង�រេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រតពីច�� យ ។ 

ROV នឹងេ្របើផងែដរ្របព័ន� េ�តទស្សន៍ ែដលនឹង្រត�វែចក�យឲ្យ�នទូលំទូ�យក� �ងទ្រមង់ែដល�ចទទួល
�ន េដើម្បីផ�ល់ព័ត៌�នដល់អ�កេ�ះេ�� តពី�រេ�ះេ�� តនីមួយៗែដលខិតជិតចូលមកដល់ ។ េ�លេ�គឺ្រត�វ
ព្រងីកេស�េ�ដល់អ�កេ�ះេ�� តេ�ក� �ងេ�នធី�ងំអស់�ប់ប�� �ល�ងំអ�កេ�ះេ�� ត ែដល�នពិ�រ�ព 
ដូច�អ�ក�ងំេ�ះែដល�ជនគរ ឬថ�ង់ និងអ�កេ�ះេ�� តែដលេមើលមិនេឃើញ ឬ ពិ�រែភ�ក។ 

https://www.facebook.com/sccvote
https://www.facebook.com/county.of.santa.clara
https://twitter.com/sccvote
https://twitter.com/SCCgov
https://www.youtube.com/sccvote


 

ែផន�រវត��នសហគមន៍ និង ស�� រៈអប់រ�អ�កេ�ះេ�� ត 

ROV ចូលរមួ�ធម��េ�ក� �ង្រពឹត��រណ៍សហគមន៍េ្រចើន�ប់រយេ�េពញមួយ�� ំ េហើយក៏នឹងេធ� ��រ�រ �៉ង
សកម��មួយ CBO េ�េលើេរៀបផ�ល់ព័ត៌�នដំល� បំផុតេ�ដល់សហគមន៍របស់ពួកេគ អំពី�រ�� ស់ប� �រែដល�ង
េកើត�ន�មួយ និងេដើម្បីបេង� ើតន�រចូលរមួរបស់អ�កេ�ះេ�� ត ។ ស�� រៈ អប់រ� និងបុគ�លិកកំពុង្រត�វ�ន
េ្រត�មស្រមបស្រម�លដល់�រអប់រ�អ�កេ�ះេ�� ត។ ព័ត៌�នពិ�� របែន�មអំពីែផន�រព្រងីកេស�កម�សហគមន៍ 
�នេ�ក� �ងេសចក�បីែន�ម B ។ 

កម� វ �ធីប�� �ន�រេ�យ�� ល់ 

ROV នឹង�ក់អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះរចួ�� ក់ៗេ�ក� �ងេ�នធី Santa Clara �មសំបុ្រតពីរ (2) 
េផ្សង��  េដើម្បីផ�ល់ព័ត៌�នដល់អ�កេ�ះេ�� តពី�រេ�ះេ�� តែដលនឹងចូលមកដល ់និងេដើម្បីផ្សព�ផ�យ �ម
រយៈ្របព័ន�ទូរសព�មិនអស់្រ�ក់ែដល�ែខ្សទូរសព�ជំនួយេ�ះេ�� ត�ន់េហតុ�រណ៍ (866) 430-VOTE ។ 
សំបុ្រតនឹងផ�ល់ព័ត៌�នដល់អ�កេ�ះេ�� តស� ីពី�រគំរ�ូរេ�ះេ�� តថ�ី, �រេ�ះេ�� តែដលនឹង 
 
 
ចូលមកដល់, កែន�ងែដលេគ�ចែស� ងរកព័ត៌�នបែន�មស� ីពី�រ�� ស់ប� �រ�ងំេនះ តំណ�� ប់េ��ន់កែន�ង 
ែដលអ�កេ�ះេ�� ត�ចចូលេ�រក�នព័ត៌�នស� ីពី�លបរ �េច�ទ, ទី�ំង, និងេ�៉ងែដលទី�ំងមណ� លេ�ះ
េ�� ត និងហិបទ�� ក់សន� ឹកេ�� តនឹងេបើកដំេណើរ�រ ។ កម� វ �ធីប�� �ន�រនីមួយៗ នឹង្រតវបកែ្រប រហូតដល់ 13 
�� �្រស័យេលើ�រនិយមេ្របើ្រ�ស់��របសអ់�កេ�ះេ�� ត ែដល្រតវ�នែចក�យ េ�ដលអ់�កេ�ះេ�� ត
ែដល�នេ្រជើសេរ �ស�រនិយមេ្របើ្រ�ស់��េផ្សងេ្រ�ពី��អង់េគ�ស ។ 

ធន�នអប់រ�ដល់អ�កេ�ះេ�� ត�នេ�េលើេគហទំព័រ ROV 

ឯក�រអប់រ�ផ្សព�ផ�យដល់អ�កេ�ះេ�� ត�ងំអស់របស់ ROV �ប់ប�� �ល�ងំព័ត៌�នស� ីពីច�ប់ជេ្រមើស របស់
អ�កេ�ះេ�� ត�នផ�ល់ជូន�ទ្រមង់េអឡិច្រតនិកេ�េលើេគហទំព័រ ROV ។ េគហទំព័រ ROV នឹង�នព័ត៌�ន
ដូច�ងេ្រ�ម៖ 

• ព័ត៌�នទូេ�ស� ីពីច�ប់ VCA 
• ទី�ំងនិងេ�៉ងេធ� ��រមណ� លេ�ះេ�� តនិងហិបទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត 
• ែខ្សទូរសព�ជំនួយដល់អ�កេ�ះេ�� តេ�យមិនគិតៃថ�របស់ ROV 
• ឯក�រ EAP 
• ឯក�រផ្សព�ផ�យពី VCA 
•  វ �េដអូនិងបទប�� ញអប់រ�ពី VCA 
• �លវ ��គស�ិ� ��និង�រផ្សព�ផ�យ 
• �នផ�ល់ជំនួយែផ�ក���បុគ�លេ�យ�� ល់េ��មណ� លេ�ះេ�� តនីមួយៗ 

ែផ�កទី 2៖ ទំ�ក់ទំនងរបសអ់�កេ�ះេ�� ត – សហគមន៍និ�យ���គតិច 

ម�ន� ី�ន់ប�� អី�កេ�ះេ�� ត (ROV) �នបេង� ើតគណៈក�� ធិ�រទីមួយគឺគណៈក�� ធិ�រទទួល�ន�រ ្របឹក�
ែផ�ក�� (LAAC) េដើម្បី្របមូល�តុចូលពីសហគមន៍និ�យ���គតិច អំពីមេធ��យ ែដលមណ� លេ�ះ
េ�� តគំរ�ូចផ�ល់េស��ន�ន់ែត្របេសើរដល់អ�កេ�ះេ�� តែដលនិ�យ���ចម្បង េ្រ�ពីអង់េគ�ស។ គ
ណៈក�� ធិ�រេនះផ�ល់មតិ្រតឡប់ពីគំនិតេផ្សងៗដូច�ទី�ំងមណ� លេ�ះេ�� ត ក៏ដូច �លក�ណៈនិងេស�
�ងំ�យ�ែដលនឹង ឬគួរែត្រតវ�នផ�ល់ជូន ។ គណៈក�� ធិ�រេនះ ជួប្របជំុ�្រប�ំេដើម្បី�� ប់ដំណឹងពីសហ
គមន៍។  

េធ���រកំណត់សហគមន៍ែដលនិ�យ���គតិច 

សហគមន៍និ�យ���គតិច�ច្រតវ�នកំណត់េ�យែផ�កេ�េលើសំេណើ��ែដលេគេពញចិត�ពីក� �ង ប�� ី
អ�កេ�ះេ�� តេ�ក�ងេ�នធី Santa Clara ។ េ្របើព័ត៌�នេនះ បូករមួ�មួយនឹងព័ត៌�នជំេរឿន និងព័ត៌  
�ន្រប��សន៍ែដល�ចរក�ន���រណៈេផ្សងេទៀត ROV �នបេង� ើតែផនទីតំបន់��ែដលេ្របើ េលើស



 

លុប ។ �រព្រងីកេស�នឹង្រត�វេ�� ះេ��ន់ទី�ំងេ�លេ��ងំេនះ ែដល�ែផ�កមួយៃន�រអប់រ�និង �រព្រងីក
េស�ដល់អ�កេ�ះេ�� តែដល�នេ្រ�ងទុក។ ROV ក៏កំពុងែត្របមូល�តុចូលពីសហគមន៍ ���គតិចេផ្ស
ងៗ េដើម្បីកំណត់ពីវ �ធី��ស� ព្រងីកេស�និង្រពឹត� ិ�រណ៍់សហគមន៍ ែដល�ចនឹង�ន្របេ�ជន៍ចូលរមួ។ 

សហគមន៍និ�យ���គតិចែដល្រត�វផ�ល់េស�កម�ជូន 

ROV ផ�ល់េស�កម��្រ�ំបួន�� (14) រមួ�ងំអង់េគ�សផង។ ��្រ�ំត្រម�វេ�យសហព័ន��ន៖ អង់េគ�ស 
ចិន េអស�ញ ��ឡក និង េវៀត�ម ។ ���ងំ្រ�ំបួនែដលរដ��នកំណត់៖ ហ� ���� ទ ីហុិនឌី ជបុ៉ន ែខ� រ កូ
េរ� េន�៉ល ់ភុន�� � �មិល និង េតលូហ� �។ សន� ឹកេ�� តផ� �វ�រ និង�រចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� ត�នលក�ខណ� និង
េ្រ�មសំបុ្រតសន� ឹកេ�� តបេ�� ះ�សន�  នឹង្រត�វផ�ល់�្រ�ំបួន�� ។ មណ� លេ�ះេ�� ត និង�� កស�� ្របអប់
ទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត ក៏្រត�វ�នផ�ល់ជូន���រចំនួន្រ�ំបួន បូកបែន�ម�មួយ��្រ�ំេទៀងដូច�ហ� ���� ទី 
េន�៉ល ់ភុន�� � �មិល និង េតលូហ� � ស្រ�ប់��សរុបចំនួន 14 ។ េសចក� ីែណ�ំែដល�នផ� �កព័ត៌�នស� ីពី
�រេ�ះេ�� តរបស់ េ�នធី (CVIGs) នឹង�នផ�ល់ជូនែត�� ែដលកំណត់េ�យសហព័ន� េ��មអ� �ែដល�ន
អនុវត�ពីមុនមក។ បែន�មេលើេនះេទៀត បុគ�លិកមណ� ល េ�ះេ�� តេចះពីរ�� នឹងេ្រត�មរចួ�េ្រសចេដើម្បីជួយ
ដល់��េផ្សងេទៀត និងេ្រក�ម��និ�យេ� ក� �ងេ�នធី ដូច���ចិន��ំង ���� សុ ី��ហ� ��
�� ទី ��េន�៉ល ់��ព័រទុយ�� ល់ ��ពុន�� � ��រុស្សី ��សុីរ � ���មិល ��េតលូហ� � និង��
ៃថ។ េ�យែផ�កេលើ�រផ� �ផ�ង និងកំណត់េ�លេ�េ�េលើសហគមន៍�ក់�ក់េ�ះ ROV នឹង�នបំណង�ក់
ជំនួយ�ំ្រទែផ�ក��ឲ្យ �នសម្រសបក� �ងទ្រមង់�ម�ន� ីេ�ះេ�� តេចះពីរ��េ�ក� �ងសហគមន៍េផ្សងៗ។ េ�
េពលប�� ប់�រ េ្រជើសេរ �សបុគ�លិក�មមណ� លេ�ះេ�� តរចួ ROV នឹងបេ�� ះព័ត៌�នេ�េលើេគហទំព័រ�ក់ទង
នឹងពីលទ��ពទទួល�ននូវជំនួយែផ�ក���បុគ�លេ�យ�� ល់េ��មមណ� លេ�ះេ�� តនីមួយៗ ។ 

សិ�� ��អប់រ�អ�កេ�ះេ�� តស្រ�ប់សហគមនន៍ិ�យ���គតិច 

ROV នឹងផ�ល់សិ�� ��អប់រ�ដល់អ�កេ�ះេ�� ត�ពីរ��្រគប់���ងំដប់បួន�� (14) ែដល�ន 
េរៀប�ប់�ងេលើ ។ សិ�� ���ងំេនះនឹងផ�ល់ឱ�សដល់សហគមន៍��េ�ក� �ងេ�នធី Santa Clara េដើម្បី
ទទួល�នព័ត៌�នអំពីដំេណើរ�រគំរមួណ� លេ�ះេ�� ត បែន�មេ�េលើស�� រៈនិងជំនួយែដល�នេ� �ម��
�ក់�ក់នីមួយៗ ។ ROV នឹងេ្របើ�តុចូល�នពីស�ជិកគណៈកម��រផ�ល់្របឹក�េដើម្បី ទទួល�នជំនួយែផ�ក
�� (LAAC) េដើម្បីេ្រជើសេរ �សទី�ំងនិង�លបរ �េច�ទសិ�� �� េហើយសិ��  ���ងំអស់នឹង�នអ�កបក
ែ្របេ��ម���ក់�ក់េដើម្បីជួយដល់អ�កចូលរមួ ។ 
 

�រេ្របើ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យកំណត់េ�លេ�េ�េលើសហគមន៍និ�យ���គតិច 

���គតិចមួយចំនួនេទៀត នឹង្រត�វផ�ល់នូវព័ត៌�នពីគំរមួណ� លេ�ះេ�� តនិង�រេ�ះេ�� ត�មសំបុ្រត ក៏
ដូច�នឹង្រត�វផ�ល់្របព័ន�ទូរសព��ន់េហតុ�រណ៍របស់�រ ��ល័យម�ន� ី្រគប់្រគងប�� ីេ�ះេ�� ត (866) 430-
VOTE និងព័ត៌�នទូេ�ស� ីពី�រេ�ះេ�� ត (408) 299-VOTE ។ �រព័ត៌�ន���ក់�ក់�េ្រចើន នឹង្រត�វ
�ញយក្របេ�ជន៍ េ�យ្រត�វ�នវត��ន��ែដលកំណត់េ�យសហព័ន��ងំអស់។ ្របព័ន�ផ្សព�ផ�យ
�ងំ�យ �ប់ប�� �លេ�យមិនកំណត់�នដូច�ងេ្រ�ម៖ 

1. �� នីយ៍ទូរទស្សន៍និងែខ្ស�ប�មសហគមន៍ 
a. Univision (េអស�ញ) 
b. Epoch Times (ចិន)) 
c. Univision 

d. Namaste TV 

e. Crossing TV(អង់េគ�ស, ��អង់េគ�ស + 8 ��បែន�មេទៀត) 
2. �ែសត (�មតំបន់និងសហគមន៍) 

a. El Observador (េអស�ញ) 
b. Epoch Times (ចិន) 
c. India West (អង់េគ�ស) 



 

d. Korea Times (កូេរ�) 
e. Nichi Bei Weekly (ជបុ៉ន) 
f. Philippine News (��ឡក) 
g. Viet Nam Daily (េវៀត�ម) 
h. World Journal (ចិន) 
i. N & R (អង់េគ�ស) 
j. China Press (ចិន) 
k. JWeekly (ជបុ៉ន) 
l. Spotlight (អង់េគ�ស) 
m. Bayspo Magazine (ជបុ៉ន) 
n. Daily Post (អង់េគ�ស) 
o. India Currents (ហុីឌី) 

3.  វ �ទ្យ�  

a. Univision (េអស�៉ញ) 
b. Celina Rodriquez (េអស�៉ញ) 
c. Sound of Hope (ចិន) 
d. Sing Tao (ចិន) 
e. Vien Thao (េវៀត�ម) 
f. China Press (ចិន) 
g. Radio Zindagi (ហុីនឌី) 
h. Korean American Radio 

4. �រព័ត៌�នសង�មនិងេគហទំព័រ�យក�� ន 
a. ROV Facebook េគហទំព័រ៖ https://www.facebook.com/sccvote 
b. ROV Facebook េគហទំព័រ៖ https://www.facebook.com/county.of.santa.clara 
c. ROV Facebook េគហទំព័រ៖ https://twitter.com/sccvote 
d. ROV Facebook េគហទំព័រ៖ https://twitter.com/SCCgov 
e. ROV Instagram: www.instagram.com/sccvote 
f. កម� វ �ធី Nextdoor៖ (្រ�វ្រ�វស្រ�ប់�រទំ�ក់ទនំងនិង្របព័ន�ផ្សពផ�យេ�នធី Santa Clara) 
g. ប�� ី�វ newsfeed េ�នធី 
h. ROV Facebook េគហទំព័រ៖ https://www.youtube.com/sccvote 
i. េគហទំព័រ ROV៖ https://www.sccvote.org 

5. ្រពឹត� ិប្រតសហគមន៍��ជន�តិ�គតិចសហគមន៍ 
6. េសចក� ី្រប�សអំពីេស���រណៈ (PSAs) នឹង្រត�វេ្របើេដើម្បីផ�ល់ព័ត៌�នដល់អ�កេ�ះេ�� តេ� �ម

សហគមន៍និ�យ���គតិចពី�រេ�ះេ�� តែដលនឹងចូលមកដល់ និងពីទូរសព�ជំនួយ ប�� ន់
ែផ�ក��េ�យមិនគិតៃថ� ។ PSAs នឹង្រត�វបកែ្រប����ងំ�យែដលត្រម�វេ�យ សហព័ន�  និង
រដ� េហើយែចក�យ�មរយៈទូរទស្សន៍���គតិច  វ �ទ្យ�  �ែសត និង្របភពអន �ញ ។ 

ម�ន� ីេ�ះេ�� ត 

េដើម្បីកំណត់ស�ស�ពបុគ�លិកមណ� លេ�ះេ�� ត ROV នឹងជួលម�ន� ីេ�ះេ�� ត (្រត�វ�នកំណត់េ�យ ្រកម
េ�ះេ�� ត��្រក �ម្របឹក�េ�ះេ�� ត18

19)។ �រ�ក់បុគ�លិក្រប�ំ�រេ��មមណ� លេ�ះេ�� តនឹង្រត�វ 
 
ែផ�កេ�េលើ�ងំ�ពជិតេ�នឹងៃថ�េ�ះេ�� តនិងទំហំមណ� លេ�ះេ�� ត។ �មគេ្រ�ង្រត�វឲ្យ�នពី្រ�ំមួយ (6) 
េ�ដប់្រ�ំ (15) ម�ន� ីេ�ះេ�� ត្រប�ំ�រេ��មមណ� លេ�ះេ�� តនីមួយៗ ។ បុគ�លិក�េ្រចើនបែន�ម េទៀតនឹង
្រត�វព្រ�យេ��មមណ� លេ�ះេ�� តែដល�នទហំំធំ�ងេគ និងក� �ងអំឡ� ងេពលម�ញឹក�ងេគ ក� �ងខណៈ

 
19 ្រកមេ�ះេ�� ត ែផ�កទី 12, �្រ� 1 ៃនជំពូក 4 

https://www.facebook.com/sccvote
https://www.facebook.com/county.of.santa.clara
https://twitter.com/sccvote
https://twitter.com/SCCgov
https://www.youtube.com/sccvote
https://www.sccvote.org/


 

ែដលៃថ�េ�ះេ�� តជិតចូលមកដល់។ �ប់ពី 10 ៃថ� មុនៃថ�េ�ះេ�� តរហូតដល់ 4 ៃថ� មុនៃថ�េ�ះ េ�� ត មណ� ល
េ�ះេ�� តនឹង�នស�ជិកបុគ�លិក�៉ងតិច 6 �ក់ ។ �ប់ពី 3 ៃថ� មុនៃថ�េ�ះេ�� តរហូត ដល់ 1 ៃថ�មុនៃថ�
េ�ះេ�� ត មណ� លេ�ះេ�� តនឹង�នស�ជិកបុគ�លិកពី 8 េ� 15 �ក់ែដល្រត�វ�រ ។  

ក៏�នែផន�រ្រត�វ�ន�៉ងេ�ច�ស់ម�ន� ីេ�ះេ�� ត�� ក់ក� �ងមួយ�� ឬ�៉ងតិចបំផុតេ�ះ �នម�ន� ី 
េ�ះេ�� ត�� ក់ចំេ�ះ��ែដលេ្របើេ្រចើន�ងេគេ�ក� �ងតំបន់ៃនមណ� លេ�ះេ�� តេ�ះ ។ ROV នឹង ជួល
បុគ�លិកមណ� លេ�ះេ�� តពីសហគមន៍ែដល�នពិពិធ�ព ឲ្យ�នេ្រចើន�មែត�ចេធ� �េ��ន េដើម្បីបេង� ើន
ជំ�ញែដល�នត្រម�វ�រ�តិចបំផុត េដើម្បីដំេណើរ�រអ�កេ�ះេ�� ត ក� �ងខណៈេ�ះក៏កំពុង្រត�វ�ន េផ��ង
�� ត់ េដើម្បីេដើរតួ�អ�កបកែ្របដល់អ�កេ�ះេ�� តផងែដរ។ �រេ្រជើសេរ �សបុគ�លិកនឹង�ប់េផ�ើមេឡើងេ�យ�រ
�ក់ទងេ��ន់ម�ន� ីេ�ះេ�� តេចះពីរ��ពីមុនមក កំដូច�ដំេណើរ�រ�ក់�ក្យេ្រជើសេរ �ស េ�យេបើកចំហ
�ទូេ�ផងែដរ។ 

ែផ�ក 3៖ ទំ�ក់ទំនងអ�កេ�ះេ�� តែដល�នពិ�រ�ព 

ម�ន� ី្រគប់្រគងប�� ីអ�កេ�ះេ�� ត �នបេង� ើតគណៈក�� ធិ�រ្របឹក�លទ��ពេ�ះេ�� ត (VAAC) េដើម្បី្របមូល
�តុចូលពីអ�កេ�ះេ�� ត េ�យ�ក់ព័ន�នឹង�រ្រព�យ�រម�េ�េលើលទ��ពែដល�ចេ�ះេ�� ត�ន ដូច�
មនុស្ស�ស់ជ� ឬអ�កេ�ះេ�� ត�នពិ�រ�ព ពីមេធ��យ��ែដលគំរ�ូរេ�ះេ�� តថ�ី�ចបេ្រមើ�ន
្របេសើរបំផុតដល់ពួកេគ ។ គណៈក�� ធិ�រេនះផ�ល់មតិ្រតឡប់ពីគំនិតេផ្សងៗដូច�ទី�ំងមណ� លេ�ះេ�� ត ក៏
ដូច�លក�ណៈនិងេស��ងំ�យ�ែដលនឹង ឬគួរែត្រត�វ�នផ�ល់ជូន។ គណៈក�� ធិ�រ េនះនឹងស� ិតេ�ដំេណើរ
�រ ក� �ង�ម�មេធ��យបន��� ប់និងេធ� ��រ�មួយសហគមន៍ ។ គណៈក�� ធិ�រ េនះជួប្របជំុ�្រប�ំ និង
ទទួលយកេ�យេបើកចំហចំេ�ះមតិពី��រណជនទូេ�។ ព័ត៌�នបែន�មអំពី VAAC រមួ�ងំេពលេវ� និងទី
�ំង្របជំុ �ចែស� ងរក�នេ�េលើេគហទំព័រ ROV ៖ website, www.sccvote.org. 

 វ �ធី��ស� ែដល�នេ្របើេដើម្ីបកំណត់ពីត្រម�វ�ររបស់អ�កេ�ះេ�� ត�នពិ�រ�ព 

ROV នឹងបន�េធ� �ឲ្យ្របេសើរេឡើង�្រស័យេលើត្រម�វ�ររបស់អ�កេ�ះេ�� តែដល�នពិ�រ�ព្រត�វេឆ� ើយតប ។ 
េដើម្បីេធ� �ដូចេនះ�ន ROV ្រត�វវ ��គអនុ�សន៍���ក់ទងនឹងអ�កេ�ះេ�� ត�នពិ�រ�ពែដល�នពី្រប 
ភពសំ�ន់បួន (4)៖ ទី (1) ពលរដ��នពិ�រ�ព ទី (2) CBOs ែដលផ�ល់េស�កម��ំ្រទដល់អ�កេ�ះេ�� ត ែដល
�នពិ�រ�ព ទី (3) េ�នធី ែដលកំពុងអនុវត�ច�ប់ VCA និង ទី (4) �រ ��ល័យរដ�េល�។ េ�យ �រែត
ច�ប់ VCA េធ� ��រ�� ស់ប� �រថ��ីងំ្រស �ងេ�េលើរេបៀបេរៀបចំ�រេ�ះេ�� តេ�ះ ROV ក៏កំពុងែត�ប់ ឱ�សេនះ
េដើម្បី�ប់េផ�ើមដំ�ក់�លថ�ីេ�ក� �ង�រអភិវឌ្ឍទំ�ក់ទំនង�មួយអ�កេ�ះេ�� តែដល�នពិ�រ�ព (និង 
CBOs ែដល�ំ�រដល់ពួកេគ)។ 
សិទ�ិជនពិ�ររដ� California និង មជ្ឍមណ� លរស់េ�យឯក�ជ្យ Silicon Valley �អង��ពពីរែដល�ក់ទងេ�យ
�� ល់មក�ន់ ROV ពីប�� ត្រម�វ�ររបស់អ�កេ�ះេ�� ត�នពិ�រ�ព។ េផ�ើមេចញពី�រពូតៃដ�� េនះ ROV 
�នបន�ព្រងឹងទំ�ក់ទំនង�មួយអង��រដូច�ងេ្រ�ម៖ 

• Vista �មជ្ឍមណ� លស្រ�ប់ជនពិ�រែភ�ក និងែភ�កែដលចុះេខ�យ 
• ្រក �ម្របឹក�ស� ីពីពិ�រ�ពែដល�ន�រអភិវឌ្ឍ -- �រ ��ល័យ Central Coast 
• ជនពិ�រ 
• មជ្ឍមណ� លជនពិ�រែភ�ក Valley េ�នធី Santa Clara 
• San Andreas Regional Center  

ដំ�ក់�លថ�ីេនះប�� ក់ពី�រៈសំ�ន់ៃន�តុចូលេ�យ�� ល់ពីអ�កេ�ះេ�� ត�នពិ�រ�ព។ ROV េប���
ចិត�/េបើកចំហចំេ�ះ�រពិនិត្យេឡើងវ �ញ/េធ� ��រែស� ងយល់េ�េលើអនុ�សន៍�ងំអស់េចញមកេ�យ �� ល់ពីអ�ក
េ�ះេ�� ត។ 

�រព្រងីកេស�កម�ផ្សព�ផ�យេ�ដល់សហគមនជ៍នែដល�នពិ�រ�ព 

បែន�មេ�េលើយុទ���រផ្សព�ផ�យទូេ�េ�ះ ROV េ�� តេ�េលើ�រផ�ល់ព័ត៌�នដល់អ�កេ�ះេ�� ត�ន ត្រម�វ
�រែដលទទួល�ន ។ េនះ�ប់ប�� �ល�ងំព័ត៌�នស� ីអំពីលទ��ព�ចទទួល�នឧបករណ៍េ�ះេ�� ត េ��ម
មណ� លេ�ះេ�� តនីមួយៗ ក៏ដូច�ជេ្រមើស្របព័ន� េ�ះេ�� ត�មៃ្របសណីយ៍ ែដល�ចេ្របើ�នពីច�� យ 



 

(RAVBM) ។  

ឱ�សេផ្សងេទៀតស្រ�ប់ែចក�យព័ត៌�នរមួ�ន៖ 

1. អង��រ��ែដលផ�ល់េស�កម� និង�រ�ំ្រទដល់មនុស្ស�ស់ជ� ឬ�នពិ�រ�ព ដូច�មជ្ឈមណ� ល
រស់េ�ឯក�ជ្យ Silicon Valley, ្រក �ម្របឹកក�ជនពិ�រែភ�ក Silicon Valley, មជ្ឈមណ� លជនពិ�រែភ�ក 
Santa Clara Valley, របួរមួ និង Greater Opportunities ក� �ងចំេ�មអង��រេផ្សងៗ។ 

2. ៃដគូសហគមន៍ ្រក �ង មណ� លពិេសស មណ� លសិក�ធិ�រ អង��រជំេនឿ�ស� និងម�ន� ីព័ត៌�ន��រ
ណៈេ�ទូ�ងំេ�នធី។ 

3. ជេ្រមើសែដល�ចេ�ះេ�� ត�េ្រចើន្រត�វ�នគូសប�� ក់េ�ក� �ង�រប�� ញ���រណៈៃនកម� វ �ធី 
“េបើក�� គមន៍” និងឱ�ស�រព័ត៌�នេដើម្បី�កល្បងមណ� លេ�ះេ�� តគំរ។ូ 

4. េសចក� ី្រប�សអំពីេស���រណៈ�មវ �ទ្យ� និងទូរទស្សន៍ែដលគូសប�� ក់ពីជេ្រមើសែដល�ចេ�ះេ�� ត
�នេ�មណ� លេ�ះេ�� ត។ 

 
5. េសចក� ី្រប�សអំពីេស�កម���រណៈ នឹង�នប�� ក់�ក់ឲ្យេ្របើ្រ�ស់�រ�ចេចញចូល, លទ��ព

េចញចូល, ្រចកេចញចូលែដលេ្រជើសេរ �សេ�មណ� លេ�ះេ�� ត,ក៏ដូច�, បែន�មពី េលើេនះ�ព�ន
ប្រម �ង, �ព�នេ្របើ�រ, �ព�ន�រែដលេ��� យ�ចេចញចូល�ន, �ចេ្របើ្រ�ស់�នេ�ះ
េ�� ត, �រេ�ះេ�� ត-េ�យ�មរយៈ្របព័ន��រ�មសំបុ្រត។ 

េស�ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តែដល�នពិ�រ�ព 

មណ� លេ�ះេ�� ត�ងំអស់នឹង្រត�វអនុវត�េ��មច�ប់ស� ពីីជន�តិ�េមរ ��ំងែដល�នពិ�រ�ព (ADA) ។ 
េ�េពល�ំ�ច់ �� រទំេនរេផ្សងេទៀត ្រពម�ងំ្រចកចូល�� នឹង្រត�វរក�ទុកស្រ�ប់��ដល់�រេចញ ចូលឲ្យ
�ន្រតឹម្រត�វស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� ត�ងំអស់។ បែន�មេលើេនះេទៀត មណ� ល េ�ះេ�� តនឹង្រត�វបំ�ក់េ�យ
ឧបករណ៍គូសសន� ឹកេ�� ត (BMD) ែដល�នលក�ណៈ្រសប�មច�ប់ ADA េដើម្បីអនុ�� តដល់អ�កេ�ះេ�� ត
�នពិ�រ�ព�ចេ�ះេ�� ត�នេ�យឯក�ជ្យនិង��រស�� ត់ ។ ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� ត�ងំេ�ះែដលចង់
េ�ះេ�� តេ�ក� �ងផ�ះ្របកបេ�យ�រ�យ្រស�លពីផ�ះរបស់េគេ�ះ ពួកេគក៏�នជេ្រមើសផងែដរេ�ក� �ង�រ ចូល
េ��ន់្របព័ន�  RAVBM ។ �មួយ្របព័ន�  RAVBM អ�កេ�ះេ�� តនឹង្រត�វេផ�ើ�មអីុែម៉ល�មតំណ�� ប់េដើម្បី
�ញយកសន� ឹកេ�� តផ� �វ�រ ្រពម�ងំេសចក� ីែណ�ំពីរេបៀប្រពីន, បំេពញ និងេផ�ើ្រតឡប់សន� ឹកេ�� តេ��ន់ 
ROV  វ �ញ ។ អ�កេ�ះេ�� តែដល�នពិ�រ�ពក៏�ចែស� ងរកជំនួយ�មរយៈទូរសព��ន់េហតុ�រណ៍ឥតគិតៃថ�
របស់ ROV ែដល�នេលខ (866) 430-VOTE(8683) បែន�មេ�េលើេលខ (408) 299-VOTE(8683) ស្រ�ប់
ព័ត៌�នទូេ�ស� ីពី�រេ�ះេ�� ត។ ែខ្សទូរសព��ងំផ�ល់អ�កជំនួយែផ�ក��។ 

សិ�� ��អប់រ�អ�កេ�ះេ�� តស្រ�ប់សហគមន�៍នពិ�រ�ព 

ROV េរៀបចំសិ�� ��អប់រ�អ�កេ�ះេ�� តេដើម្បីផ�ល់ព័ត៌�នអំពីជេ្រមើសែដល�ចទទួល�ន និងដំេណើរ �រ
មណ� លេ�ះេ�� ត េដើម្បីផ�ល់ដល់មនុស្ស�ស់និងអ�កេ�ះេ�� តែដល�នពិ�រ�ព ។ សិ�� �� នឹងរមួប�� �ល 
េ�យមិនកំណត់ នូវ�រអប់រ�អំពីគំរមូណ� លេ�ះេ�� ត �រប�� ញពីបរ ��� រេ�ះេ�� ត លទ��ពេ្របើ្រ�ស់�នៃន
បរ ��� រេ�ះេ�� ត ព័ត៌�នស� ីពី្របអប់ទ�� ក់សន�កឹេ�� ត និងពីជេ្រមើស��េដើម្បី ទទួល�នសន�កឹេ�� តេ�ះ
�មសំបុ្រតែដល�ច�ញយក�ន�េអឡិច្រត�និក ។ ROV នឹងេ្របើ�តុចូល �នពីស�ជិកគណៈក�� ធិ�រ
្របឹក�ពីលទ��ពទទួល�ន�រេ�ះេ�� ត (VAAC) េដើម្បីេ្រជើសេរ �ស�តិ�ទីកែន�ងនិងេពលេវ�េរៀបចំសិ��
�� ។ 

ស�� រៈែដល្រត�វ�នេ្របើក� �ង�រអប់រ�ដល់អ�កេ�ះេ�� ត�នពិ�រ�ព 

ROV ផលិតឯក�រ�សំេឡង របូ�ព និងអត�បទ ែដល្រត�វេ្របើ្រ�ស់េដើម្បីផ្សព�ផ�យព័ត៌�ន និងព័ត៌�ន 
ែដល្របមូល�នពីកិច� ្របជំុ VAAC ្រត�វ�នេ្របើ្រ�ស់េពញមួយដំេណើរ�រអភិវឌ្ឍឯក�រផ្សព�ផ�យ�ងំេនះ ។ ស
�� រៈ�ងំេនះក៏�នផ�ល់ជូនផងែដរស្រ�ប់�ធន�នេ�េលើេគហទំព័រ ROV ។ ចំេ�ះវ �េដអូ�ងំ�យែដល្រត�វ
�នេ្របើេដើម្បីផ្សព�ផ�យ ឬអប់រ�ពី VCA ែដល�ច�ញយក�ន ។ ឧ�ហរណ៍�ប់ប�� �ល �ងំ  វ �េដអូផ្សព�ផ�យពី 
VCA ែដល្រត�វ�នបេ�� ះេ�េគហទំព័រ ROV និងសវ��រ��រណៈពី EAP ែដល្រត�វ�ន�ក់អន�ន (និង



 

�ញយកមក�ន) ។ បែន�មេលើេនះេទៀត ROV �នកត់្រ�ព័ត៌�នស� ីCVA េ�េលើប័ណ� ព័ត៌�នេ��អក្សរ
�� ប ។ 

ម�ន� ីេ�ះេ�� ត 

ROV �នបេង� ើតឯក�របណ� � ះប�� ល�ពិេសសស្រ�ប់ម�ន� ីេ�ះេ�� ត ។ ឯក�របណ� � ះប�� ល�ក់ �ក់
�� េ�� តេ�េលើចំណុចរេសើបែផ�កវប្បធម៌េ�ក� �ង�រ�� ប់ទំ�ក់ទំនង�មួយអ�កេ�ះេ�� តែដល �នពិ�រ
�ព ។ ឯក�របណ� � ះប�� លេផ្សងេទៀត ជួយដល់ម�ន� ីេ�ះេ�� តេ�េលើចំណុចបេច�កេទសៃន �រេធ� �្របតិបត� ិ
�រនិង�� ប់េ��ន់ឧបករណ៍�� ប់សំេឡង និង/ឬ របូ�ពែដលអ�កេ�ះេ�� តែដល�ន ពិ�រ�ព�ច�ំមក
�មួយពួកេគ និងត្រម�វឲ្យេ្របើេ��មមណ� លេ�ះេ�� ត ។  វ �េដអូែដល�ន លក�ណៈច្រម �ះវប្បធម៌្រត�វ�នផ�ល់
េ�ក� �ង�របណ� � ះប�� លម�ន� ីេ�ះេ�� ត េដើម្បីែស� ងយល់ពីរេបៀបផ�ល ់េស�េ�យក� ីេ�រពេ�ដល់បុគ�ល
�ងំ�យែដល�ននិង�� នពិ�រ�ព ។ �របណ� � ះប�� លេផ្សងេទៀត �ប់ប�� �ល�ងំ�រេរៀបចំតេម� ើងឲ្យ�ន
្រតឹម្រត�វនូវមណ� លេ�ះេ�� តស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� ត�នពិ�រ�ព ។ ម�ន� ីេ�ះេ�� ត�ងំអស់ស្បថ�នឹង�ន
លក�ណៈរស់រេវ �កនិងេ�យក� ីេ�រពចំេ�ះ្របណីត�ពរបស់អ�កេ�ះេ�� ត�� ក់ៗែដល��រេប��� ចំេ�ះពិពិធ
�ពៃនអ�កេ�ះេ�� ត�ងំអស ់។ ម�ន� ីេ�ះេ�� តសន�េធ� � ឲ្យអ�កេ�ះេ�� ត�ងំអស់�ន�រម�ណ៍ទទួល�ន
�� គមន៍, េ�រព, និងផ�ល់តៃម� ។ 

ែផ�កទី 4៖ ព៌ត៌�នស� ីពីមណ� លេ�ះេ�� តនិងទី�ងំទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត 

ទី�ងំមណ� លេ�ះេ�� ត 

្រកមេ�ះេ�� ត California ត្រម�វឲ្យេ�នធី្រត�វ�នេបើកមណ� លេ�ះេ�� តស្រ�ប់រយៈេពល�រេ�ះេ�� តមុន
�លកំណត់ចំនួនពីរដង។ �រេ�ះេ�� តមុន�លកំណត់េលើកទីមួយ ត្រម�វឲ្យមណ� លេ�ះេ�� តេបើកដំេណើរ�រ
យៈេពលដប់ (10) ៃថ� មុនៃថ�េ�ះេ�� ត រហូតដល់ៃថ�ទីបួនមុនៃថ�េ�ះេ�� ត និងេ�យ�ប់ប�� �ល �ងំៃថ�េ�ះ
េ�� តផង �នរយៈេពលសរុបជំនួន្រ�ពីំរ (7) ៃថ� ។ �រគណ�េនះគឺែផ�កេ�េលើ�រ�នមណ� លេ�ះេ�� តមួយ
ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តក� �ងេ�នធីែដល�នចុះេ�� ះរចួចំនួន 50,000 �ក់។ �រ េ�ះេ�� តមុន�លកំណត់
េលើកទីពីរ ត្រម�វឲ្យមណ� លេ�ះេ�� តេបើកដំេណើរ�ររយៈេពលបី (3) ៃថ�មុនៃថ� េ�ះេ�� ត េហើយេ�យ�ប់ប�� �ល
�ងំៃថ�េ�ះេ�� តផង�នរយៈេពលសរុបចំនួនបួន (4) ៃថ� ។ �រគណ�េនះគឺែផ�កេ�េលើ�រ�នមណ� លេ�ះ
េ�� តមួយស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តក� �ងេ�នធឺែដល�នចុះេ�� ះរចួេរៀង�ល់ 10,000 �ក់។ 
 
េ�៉ងេធ� ��រេ�មណ� លេ�ះេ�� តមួយចំនួន�ចនឹង្រត�វដំេណើរ�រ�អេន� ើៗេដើម្បីបេ្រមើដល់អ�ក�ងំ�យ ែដល
�ន�លវ ��គមិនេទៀង�ត់ ឬ�ចេ�យ�រែត�ពទំេនររបស់ទី�ំង�� ល់។ គិតមក្រតឹម �រេ�ះពុម�ផ�យ
ឯក�រេនះ �នអ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះបច� �ប្បន�ចំនួន 1,011,395 �ក់ េ�ក� �ងេ�នធីេនះ ។ ែផ�ក
េលើ�រចុះេ�� ះបច� �ប្បន�  តួេលខ�៉ន់�� នៃនមណ� លេ�ះេ�� ត ែដលត្រម�វ�ំ�ច់គឺ�នេ�ក� �ង��ង �ង
េ្រ�ម ។ 

ែខ្សប�� ត់ែបងែចក លក�ខណ� ត្រម�វ�រតចិបំផុត20 

មណ� លេ�ះេ�� តដេំណើរ�ររយៈេពល 11 ៃថ� 
(1 ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះរចួេរៀង�ល់ 50k �ក់) 

20 

មណ� លេ�ះេ�� តដេំណើរ�ររយៈេពល 4 ៃថ� 
(1 ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះរចួេរៀង�ល់ 10k �ក់) 

81 

សរុប 101 

 

 

20ចំនួនអប្បបរ�ែដល្រត�វ�រៃនមជ្ឈមណ� លេ�ះេ�� តគឺែផ�កេលើចំនួនចុះេ�� ះអ�កេ�ះេ�� តបច� �ប្បន�េ�ក� �ងេ�នធី Santa Clara េបើ�ម�រេ�ះពុម�ផ�យៃនឯក
�រេនះ។ 

 



 

ទី�ងំទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត 

េ្របើ្រ�ស់ចំនួនេនះ ្រកមេ�ះេ�� តរដ��លីហ� �រ�៉ �ក់កំណត់ឲ្យេ�នធី្រត�វផ�ល់ទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត 
ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� ត ។ �៉ងេ�ច�ស់ទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� តមួយ្រត�វែតផ�ល់ជូនស្រ�ប់អ�កេ�ះ េ�� ត
ែដលចុះេ�� ះរចួចំនួន 15,000 �ក់ ក� �ងអំឡ� ងេ�៉ងេធ� ��រធម�� �ប់េផ�ើម�៉ងេ�ច�ស់ ក� �ងរយៈេពល 28 
ៃថ� មុនៃថ�េ�ះេ�� តេហើយរមួ�ងំៃថ�េ�ះេ�� តផងែដរ ។ ម�ន� ី្រគប់្រគងប�� ីេ�ះេ�� ត (ROV) េ្រ�ង�នឹង
�នទី�ំងទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត�៉ងតិចចំនួនមួយេ�ក� �ងមណ� លនីមួយៗក� �ងេ�នធី េ�យអនុេ�ម�ម
ចំនួនទឹក្រ�ក់ែដល�នកំណត់េ�យ្រកមេ�ះេ�� ត ។ ែផ�កេលើ�រចុះេ�� ះបច� �ប្បន�  គិតមក្រតឹមៃថ�េ�ះពុម�
ឯក�រេនះ តួេលខ�៉ន់�� នៃនមណ� លេ�ះេ�� តែដលត្រម�វ�ំ�ចំគឺ�នប�� ក់ េ�ក� �ង��ង�ងេ្រ�ម៖ 

ែខ្សប�� ត់ែបងែចក លក�ខណ� ត្រម�វ�រតចិបំផុត 

ទី�ងំទ�� ក់សន� ឹកេ�� ត 
(1 ស្រ�ប់អ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះរចួេរៀង�ល់ 15K �ក់) 
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 វ ��ន�រប�� រ�រ�រ 

ROV នឹង�នវ ��ន�រប�� រដូច�ងេ្រ�មរចួ�ល់េ�មុននិងក� �ងអំឡ� ងេពលេ�ះេ�� ត េដើម្បីប�� រ�ពរ
�ក់រអួលេ�ក� �ងដំេណើរ�រេ�ះេ�� ត៖ 
 

 វ ��ន�រប�� រ�រ�រសន�សិខុ េ�លបំណង 

 វ ��ន�រសន� ិសុខ�មស� ង់�រ េដើម្បីកំណត់�រចូលេ��ន់ស�� រៈ & េ្រគ�ងបរ ��� រ�ក់ព័ន�  
នឹង�រេ�ះេ�� ត និងេដើម្បីប�� រនូវ�ពរ�ក់រអូល�មួយ 
ែដល�ចេកើតេឡើង�នេ�ះ។ 

�រថតចម�ងទុកទិន�ន័យក�ងប�� ញកំុ
ព្យ� ទ័រ និងេម�៉សុីន 

េដើម្បីប�� រ�ពរ�ក់រអូលៃនលំហូរព័ត៌�នក� �ងករណីែដល េម
�៉សុីនផ� �កទិន�ន័យ ឬប�� ញមិនដំេណើរ�រ។ 

េ្រគ�ងបរ ��� រប្រម �ងទុកស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស ់
េ�ក� �ងកែន�ងេ�ះេ�� ត 

េដើម្បីប�� រ�ពរ�ក់រអួលេ�ក� �ងដំេណើរ�រេ�ះេ�� តក� �ង 
ករណីេ្រគ�ងបរ ��� រ�មួយេ្របើែលងេកើត។ 

េ្រគ�ងបរ ��� រេផ�រទិន�ន័យេដើម្បីរក�ទុក េដើម្បីប�� រ�ពរ�ក់រអួលេ�ក� �ងដំេណើរ�រេ�ះេ�� ត ក� �ង 
ករណីេ្រគ�ងបរ ��� រ�មួយេ្របើែលងេកើត ។ 

បរ ��� រផ�ត់ផ�ង់ប្រមងទុកស្រ�ប់�រេ�ះ 
េ�� ត 

េដើម្បីប�� រ�ពរ�ក់រអួលេ�ក� �ងដំេណើរ�រេ�ះេ�� តក� �ង 
ករណីស�� រៈ�រ ��ល័យបេ្រមើ�រេ�ះេ�� តេ្របើ្រ�ស់ែលង 
េកើត ឬ�ត់បង់។ 

បុគ�លិកមណ� លេ�ះេ�� ត្រតវេ�្រប� ំ
�រ 

េដើម្បីប�� រ�ពរ�ក់រអួលេ�ក� �ងដំេណើរ�រេ�ះេ�� តក� �ង 
ករណីបុគ�លិកមណ� លេ�ះេ�� តអវត��ន។ 

នីតិវ �ធីចំេ�ះបុគ�លឬវត� �សង្ស័យ េដើម្បីប�� រ�ពរ�ក់រអួលេ�ក� �ងដំេណើរ�រេ�ះេ�� តក� �ង 
ករណី�នបុគ�លឬវត� �គួរសង្ស័យ។ 

្របព័ន�ហត�កម�ែដល�ន្រ�ប់ េដើម្បីប�� រ�ពរ�ក់រអូេ�ក� �ងដំេណើរ�រេ�ះេ�� តក� �ងករណី
េ្រគ�ងបរ ��� រេអឡិច្រត�និកេ�ះេ�� ត�មួយេ្របើែលងេកើត។ 

ស្រ�ប់ព័ត៌�នពិ�� រពី�របំែបក�ន់ែតលម�ិតពីវ ��ន�រប�� រសសុខ�ងេលើ សូមេមើលេសចក� ីបែន�ម C ។ 

ែផន�រប្រមង�ក់ទុក�មុន 

ROV នឹងអនុវត� ្រគប់វ ��ន�រ�មែត�ចេធ� �េ��នេដើម្បី��ដល់ដំេណើរ�រេ�ះេ�� តមួយេ�យរលូន 
បុ៉ែន�  ក� �ងករណី�ន�ពរ�ក់រអូលេកើតេឡើង ROV �នវ ��ន�រ�ក់�ក់េ្រត�មរចួ�េ្រសចេដើម្បីបន�បំ 
េពញ�រ�រក�ងករណី�ន�ពរ�ក់រអូល ។ ROV �នកំណត់នូវ�ពរ�ក់រអូល�គន� ឹះែដល�ចនឹងេកើត
េឡើងមួយចំនួនរចួេហើយ៖ 

• ្របព័ន� ្រគប់្រគងព័ត៌�នេ�ះេ�� ត�ច់ចរន�អគ� ិសនី 



 

• �រ�ច់ំចរន�អគ� ិសនី 
• ��ស�តុមិនល�  
• អគ� ិភ័យ ឬេ្រ�ះមហន��យេផ្សងៗ 
• េ្រគ�ងបរ ��� រេ�ះេ�� តមិនដំេណើរ�រ 
• សន�កឹេ�� តប�� �នេ��ន់�៉សុីនឈប់ដំេណើរ�រ 
• �រ�� ប់អីុេធើណិតមិនដំេណើរ�រ 
• បុគ�លិកមណ� លេ�ះេ�� តមិនមក 
• មណ� លេ�ះេ�� តមិន�ចេ្របើ�ន 

ចំេ�ះ�របំែបកឲ្យលម� ិតនូវ�ពរ�ក់រអូល�ងំេនះ ដំេ�ះ្រ�យរបស់ ROV និងវ ��ន�រេ�ះ្រ�យប�� ន់
របស់ ROV សូមេមើលេសចក� ីបែន�ម D ។ 

 

ែផ�កទី 5៖ ែផន�រសន� ិសុខ និង សិទ� ិឯកជន�ពសន� ឹកេ�� តេ��មមណ� លេ�ះេ�� ត 

�ររច�និងប�ង់មណ� លេ�ះេ�� ត 

មណ� លេ�ះេ�� តែដលល� គួរែត�នទំហំ 60'x60' េដើម្បី��ដល់លំហូរ�នខ�ស់បំផុតក� �ងខណៈែដល�រ ផ�ល់ទំហំ
ៃផ��នវ ��ល�ពស្រ�ប់កំណត់កែន�ងេ�ះេ�� តស�� ត់។ �ន្របព័ន�កំណត់ជួរេដើម្បីប�� �នអ�ក េ�ះេ�� តេ�
�ន់បុគ�លិកសម្រសបេ�ះ តុែដល្រត�វចុះវត��នេដើម្បីដំេណើរ�រអ�កេ�ះេ�� ត�មកម� វ �ធី េ�ះេ�� តេអឡិច
្រត�និកថ� ីកែន�ង�ក់�៉សុីនេ�ះពុម�សន� ឹកេ�� ត�កែន�ងែដលសន� ឹកេ�� តនឹង្រត�វេ�ះពុម� េហើយកែន�ង�ក់
ស� ង់េ�ះេ�� តនិងឧបករណ៍គូសសន� ឹកេ�� ត ។ េសចក� ីបែន�ម E ប�� ញពី�ររច�ប�ង់� ទូេ�ែដលនឹង្រត�វ
េ្របើ��រែណ� ំបុ៉ែន�មណ� លេ�ះេ�� តនីមួយៗនឹងទំនង�្រត�វែកស្រម�លប� ង់ស្រ�ប់ខ� �នឯង�មលក�ណៈ�ក់
ែស� ង ែផ�ក�មវ ��ឌៃនទី�ំង ។ 

សន� ិសុខក� �ង�រេ�ះេ�� ត 

ជំ�ន�ំ�ច់�ងំ�យែដល្រត�វអនុវត� េដើម្បី��ដល់�រស�� ត់ សុចរ �ត�ព និងសន� ិសុខដលទ់និ�ន័យ អ�ក
េ�ះេ�� ត។ ទិន�ន័យអ�កេ�ះេ�� តក� �ងេ�នធី�ងំអស់្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក� �ងមូល�� នទិន�ន័យ និង ក� �ង
�៉សុីនផ� �កទិន�ន័យេមេ្របើ្រ�ស់វ ��ន�រសន� ិសុខែដល្រត�វ�នេរៀបចំេឡើង េដើម្បី�រ�រទិន�ន័យក� �ងេពលរក��
ឲ្យេ�គង់វង្សស្រ�ប់េ្របើ្រ�ស់េ�យបុគ�លិកេ�នធី។ 

េ��រ ��ល័យធំរបស់�រ ��ល័យម�ន� ី្រគប់្រគងចុះេ�� ះេ�ះេ�� ត (ROV) ្របព័ន�េ�ះេ�� តគឺស� តិេ��ច់ ពី
លំហ�ងេ្រ� �នន័យ���� ន�រចូលេ��ន់ប�� ញ�ងេ្រ�េឡើយ ។ �រចូលេ��ន់្របព័ន�េ�ះ េ�� ត
�ន�នែតមួយគត់ គឺ�រចូលេ�យមនុស្សេ��ន់បន�ប់�ក់េម�៉សុីនផ� �កទិន�ន័យ ែដលរក�ទុក្រប ព័ន�។ 
�ក់ទងេ�នឹងសន� ិសុខកំុព្យ� ទ័រ ្របសិនេបើ�� នេពលបិទ�៉សុីនកំុព្យ� ទ័រេលើតុេ�យសុវត� ិ�ពេ�ះ បុគ�លិកគួរ
�ក់េ�រកំុព្យ� ទ័រេ�យ�រេ្របើ Ctrl+Alt+Delete ។ មូលេហតុ្រត�វេធ� �ែបបេនះគឺេ្រ�ះ� ្រតឹមែតចុច បូ៊តុង
�មពលម�ង�ចនឹងមិន្រគប់្រ�ន់េដើម្បី�� ច់�រ�� ប់ េហើយបិទ��ងំ្រស �ង�នេទ។ ្របសិនេបើ�� នេភ� ើង េទ 
បុគ�លិកគួរែតរង់�ំ�រែណ�ំពីជំនួយ�រអំពីមេធ��យ្របេសើបំផុតេដើម្បេ�ះ្រ�យប�� កំុព្យ� ទ័រ។ េ�មណ� ល
េ�ះេ�� ត បុគ�លិក�ច�ញយកព័ត៌�នេស� ើរែត�� មៗនូវទិន�ន័យចុះេ�� ះ និង្របវត� ិអ�កេ�ះេ�� ត�ងំអស់
េ�េពលពួកេគមក�ន់មណ� លេ�ះេ�� ត�មួយេ�ះ ។ �ល់ទិន�ន័យអ�កេ�ះេ�� តែដល�ចផ�ល់ជូនេ��ម
មណ� លេ�ះេ�� ត េហើយែដលនឹង្រត�វប�� �នរ�ងមណ� លេ�ះេ�� តនិង�៉សុីនផ� �កទិន�ន័យេមរបស់េ�នធីេ�ះ 
នឹង្រត�វបែម�ងកូដេ្របើ្រ�ស់បេច�កវ �ទ�បែម�ងកូដថ�ីបំផុត។ �នែតឧបករណ៍និង េ្រគ�ងបរ ��� រេ�ះេ�� ត�ក់
�ក់េ��មមណ� លេ�ះេ�� តែតបុ៉េ�� ះ ្រត�វអនុ�� តឲ្យចូលេ��ន់ ទិន�ន័យអ�កេ�ះេ�� ត េហើយទិន�ន័យ្រត�វ
បំែបកេ�ក� �ង�រប�� �ន និងេ�េពលឈប់ដំេណើរ�រ ។ �រេផ�រទិន�ន័យេដើម្បីរក�ទុក្រត�វ�នេធ� �េឡើង ក៏ដូច��
េ�នឹង�នសវនកម�ពិ�� រៃន�រ្រ�្រស័យ�ក់ទង��  និង ដំេណើរ�រជួយ��នូវត�� �ពនិងសន� ិសុខ ។ 

សន� ឹកេ�� ត្រត�វ�នបំេពញេ�មណ� លេ�ះេ�� ត ្រត�វែស� ននិង�ប់ចំនួនេ�នឹងកែន�ង េ�យេ្របើ្រ�ស់ �៉សុីន
�ប់ចំនួនែដលមិន្រត�វ�ន�� ប់េ�នឹងប�� ញកំុព្យ� ទ័រ�មួយេឡើយ ។ ទិន�ន័យសន� ឹកេ�� ត្រត�វបែម�ងកូដ និង
រក�ទុកេ�ក� �ង្របអប់ែដល�ចយកមកេ្របើ�នេ�យយក�េចញេ�យ�� ល់ពីក� �ង�៉សុីនែតបុ៉េ�� ះ ។ ្របអប់
ែដល�នពី�៉សុីន�ប់សន� ឹកេ�� ត ្រត�វប�� �នេ��ន់�រ ��ល័យធំរបស់ ROV  វ �ញស្រ�ប់កត់្រ�ទុកេ្រ�យពី



 

�រេ�ះេ�� តបិទប�� ប់េ�េ�៉ង 8:00 យប់េ�ៃថ�េ�ះេ�� ត ។ 

សន� ឹកេ�� តេ�ះ�មសំបុ្រត (VBM) ែដលទទួល�ន ្រត�វ�ន្របមូលេ�ឯ�រ ��ល័យធំរបស់ ROV និង ្រត�វ
�នរក�ទុកេ�ក� �ងបន�ប់�ក់សន� ឹកេ�� តែដល�នសុវត� ិ�ពរហូតដល់�្រត�វ�ប់ ។ មុនេពលសន� ឹកេ�� ត�ច
្រត�វ�ន�ប់ហត�េល�េ�េលើេ្រ�មសំបុ្រតសន� ឹកេ�� ត VBM ្រត�វ�នេផ��ង�� ត់េដើម្បី��� សន� ឹកេ�� តពិត
�ទទួល�នពីអ�កេ�ះេ�� តែដល�នចុះេ�� ះ ។ េ្រ�យពីហត�េល�្រត�វ�នេផ��ង�� ត់ សន� ឹកេ�� ត្រត�វ�ន
�ញនិង្រត�វ�នរក�ទុកេ�ក� �ងស�� ត់និង�ក់ជូនេដើម្បី�ប់ ។ េ្រ�យ�ប់ចំនួន េពលេ�ះសន� ឹកេ�� ត្រត�វ
�នរក�ទុក �មមណ� ល េ�ក� �ងទ�ីំងែដល�នសវុត� ិ�ព�ច់េ�យែឡក។ 

ក� �ងករណីប�� ន់េកើតេឡើងែដលត្រម�វឲ្យបុគ�លិក្រត�វយកសន� ឹកេ�� តេចញពីក� �ងអ�រេ�ះ បុគ�លិកនឹង្រត�វបិទ
េថបហិបឲ្យជិត េហើយយក�េ�ទី�ំងថ�ី។ ក� �ងករណីមិន�ចយក�េចញពីអ�រ�នេទេ�ះ សន� ឹកេ�� តនឹង្រត�វ
�ក់េ�ក� �ងបន�ប់មួយែដល�នសន� ិសុខ។ សន� ឹកេ�� តមិន�ន់�នបេ�� ញឱ្យេ្របើ និងមិន�ន់បំេពញគួរទុក
េ�ដែដល ្របសិនេបើមិន�នេពល្រគប់្រ�ន់េដើម្បីយក�េចញ។ ្របសិនេបើ�នេពល ROV ឬ គេ្រ�ង�រណ៍
នឹងផ�ល់ដំបូ�� នដល់បុគ�លិកពីអ� �្រត�វេធ� �ចំេ�ះសន� ឹកេ�� តទេទ សន� ឹកេ�� ត មិនេចញមិន�ន ។ 
 

ែផ�កទ ី6 – ថវ �� 

ម�ន� ីទទួលបន� �កប�� ីេ�ះេ�� ត (ROV) �នបេង� ើតថវ �� និងែផន�រស្រ�ប់ធន�ន�ំ�ច់េដើម្បីផ្សព�ផ�យ
ឲ្យ�នទូលំទូ�យដល់អ�កេ�ះេ�� តអំពីដំេណើរ�រេ�ះេ�� តគំរថូ�ី�មមណ� លេ�ះេ�� ត ។ 

ថវ ��េ្រ�ងទុកមិន�ប់ប�� �ល�រចំ�យស្រ�ប់បុគ�លិក និង�រចំ�យ�ក់ព័ន�នឹង�រផ្សព�ផ�យ េផ្សង
េទៀតេឡើយ។ ថវ ��ែដល�នេ្រ�ងទុក មិនរមួប�� លៃថ�បុគ�លិក និងៃថ�ចំ�យេផ្សងៗេទៀត ែដល�ក់ព័ន�នឹង
�រផ្សព�ផ�យេទ ។ 

សកម��ព ថវ �� 

ចំ�យសរុបេលើ�រផ�យ�ណិជ�កម� $115,000 
�រផ�យ�ណ៌ជ�កម��ម�ែសត/ផ�យ�ណិជ�កម��ម  វ �ទ្យ� /្របព័ន�
ផ្សព�ផ�យសង�ម/�រផ�យ�ណិជ�កម��្រពីន 

$100,000 

�រផ�យ�ណិជ�កម�ថ�ី�មវ �ទ្យ�  $15,000 
  
�រ�រផ្សព�ផ�យបូកសរុប�ងំអស់៖ $1,135,000 

ស�� រៈផ�យ�ណិជ�កម�និង�រ�ំងប�� ញ�� $4,000 
�រផ្សព�ផ�យេ�យមិនអស់ៃថ�េ��ម្រពឹត��ិរណ៍�� $14,000 
�រផ្សព�ផ�យេ�យមិនអស់ៃថ�ស្រ�ប់�រែបងែចកេ� CBO $1,800 
េ្រគ�ងបរ ��� រស្រ�ប់�រផ្សព�ផ�យ $8,000 
េ�នធីេ�ះពុម�/ឯក�រផ្សព�ផ�យេ�ះពុម� $6,000 
ៃថ�ឈ� �លនិង�ក់�ំងរថយន�  $1,200 
�រេផ�ើសំបុ្រត 2 េ��ន់អ�កេ�ះេ�� ត�� ក់ៗ $1,100,000 

 


