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អ្នកប ោះបនន តជាទីការបោរព,  
 
ការយិាល័យច ោះប ម្ ោះអ្នកប ោះបនន ត បោនធី Santa Clara គឺកំព ងតតប្ញើលិខិត ខេចក្ត ីថ្លែងការណ៍បញ្ជា ក្់អំពីការ ច ុះហត្ថខេោ បោយសារតត 
ហតថបលោ បៅបលើបរសាមសំប រតសនល ឹកបនន ត បប ត្ ោះអាសននរបស់អ្នកមិនរតូវោន នឹងកំណត់រារបស់បយើង។ 
ការប ោះបនន តរបស់អ្នកនឹងមិនអាចបធវ ើដំបណើរការ នបទ ល ោះរាតតអ្នកបធវ ើាមជំហានតដល នតចងបៅកន ុងលិខិតបនោះ។  

 

បដើមបីតកតរមូវកំហ សបនោះ អ្នករតូវតតបំបពញបៅបលើជបរមើសមួយ បៅកន ុងចំប្មជបរមើស តដល ន ត្ល់បេយ បៅោងបរកាយខនងលិខិតបនោះ។ 
ការយិាល័យមន្តនត ីច ោះប ម្ ោះអ្នក ប ោះបនន ត រតូវតតបេយ នទទួលបសចកត ីតលលងការណ៍ បៅោងបរកាយខនងលិខិតបនោះ ឬ 
អ្នកអាចមកកាន់ការយិាល័យ ច ោះប ម្ ោះអ្នកប ោះបនន តបដើមបី ច ោះហតថបលោ បៅបលើបរសាមសំប រត សនល ឹកបនន ត ចាបប់ដើម របស់អ្នកបោយផ្ទា ល់ 
មិនបេយយឺតជាង ពីប ៉ោ ង 5:00 ល្ងា ច ខៅ ថ្លា អង្គា រ ទី 5  ថ្ែ ក្ក្កដា ឆ្ន ំ 2022 
បដើមបីធានាថាសនល ឹកបនន តបប ត្ ោះអាសននរបស់អ្នករតូវ នបធវ ើដំបណើរការ បហើយនិង រតូវ នរាបប់ញ្ច លូ។  

 

ខោនធី  Santa Clara  
Registrar of Voters 
1555 Berger Drive, Building 2 
San Jose, CA 95112 
 

ខេែទូរេ័ពទមិនគិត្ថ្លែ ៖ (866) 430-VOTE (8683)    
ទូរសារ ៖ (408) 998-7314   
អ ីថ្មេ៖ voterinfo@rov.sccgov.org 

ខ ៉ោ ងខធវ ើការធមមតា៖ 
ថ្លៃច័នា– ថ្លៃស រក ប ៉ោ ង 8:00 រពឹក – 5:00 ល្ងៃ ច  
(មិនរាប់បញ្ច លូបៅថ្លៃឈប់សរ ក) 
 
 

សរ ប់ទិសបៅមកកាន់ការយិាល័យរបស់បយើង សូមចូលបៅកាន់: 

https://sccvote.sccgov.org/news-notices/hours-locations-directions 

 
ខេចក្ត ីថ្លែងការណ៍អំពីេនែ ឹក្ខឆ្ន ត្ ថ្ែេបានច ុះ ហត្ថខេោ របេ់អនក្  

ត្ត្វូថ្ត្ខេយបានទទួេ មក្កាន់ ការយិាេ័យរបេ់មន្រនត ី ច ុះខ ម្ ុះ អនក្ខបាុះខឆ្ន ត្ របេ់ ខោនធី Santa Clara  
មិនខេយយឺត្ជាងខ ៉ោ ង 5:00  ល្ងា ច ខៅ ថ្លា ទី 5 ថ្ែ ក្ក្កដា ឆ្ន  ំ2022 ។  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

េូមអានការថ្ណនទំងំខនុះខដាយត្បងុត្បយ័ត្នយក្ចិត្តទ ក្ដាក់្។ 
ការមិនអន វត្តខៅតាមការថ្ណនទំងំខនុះ នឹងអាច បណ្តត េឲ្យ េនែ ឹក្ខឆ្ន ត្ របេ់អនក្ មិនត្ត្វូបាន រាប់បញ្ច ូេ។ 

 
 
បដើមបឱី្យសនល ឹកបនន តបប ត្ ោះអាសននរបស់អ្នករតូវ នបធវ ើដបំណើរការ សូមបំបពញបៅបលើបសចកត ីតលលងការណ៍ បៅោងបរកាម បហើយ ច ោះ ហតថបលោ 

បៅបលើបនាា ត់ោងបលើ “ហតថបលោអ្នកប ោះបនន ត”។ ហតថបលោតដល ន ត្ល់អាចរតូវ នបតនថមបៅកន ុងកំណត់រាច ោះប ម្ ោះរបស់អ្នក 
បដើមបបីរបើរ ស់សរ ប់បោលបំណងបរបៀបបធៀបហតថបលោបៅកន ុងការប ោះបនន តនាបពលោងម ខបនោះ។  
អ្នកអាចប្ញើបសចកត តីលលងការណ៍តដលអ្នក នច ោះហតថបលោរបស់អ្នករចួបហើយ រតឡប់មកវញិ បោយបរបើជបរមើស កន ុងការ ប្ញើរតឡប់មកវញិ ្មួយ 
បៅោងបរកាមបនោះ ៖  

1. ខ្ញើអ ីថ្មេខេចក្តថី្លែងការណ៍ ថ្ែេបានច ុះហត្ថខេោ ខហើយនឹង បានបំខពញរចួខៅកាន់ ការយិាេ័យរបេ់ខយើង។ បសចកត ីតលលងការណ៍តដល នប្ញើាម 
អ្ ីតមល រចួរតូវតតបេយ ន ទទួល មក ដល់ ការយិាល័យ របស់ បយើងមិនបេយយឺតជាង ពី ប ៉ោ ង 5:00 ល្ងា ច ខៅ ថ្លាទី 5 ថ្ែក្ក្កដា ឆ្ន ំ 2022 ។  
អាសយោា ន អ្ ីតមល គឺ voterinfo@rov.sccgov.org ។ 

2. ខ្ញើខេចក្តថី្លែងការណ៍ ថ្ែេបានច ុះហត្ថខេោ ខហើយនឹង បានបំខពញរចួខហើយ ខៅកាន់ ការយិាេ័យ របេ់ខយើង ខៅក្ន ុង 
ខត្សាមេបំ ត្ត្ថ្ែេបានបទិថ្ត្មបង់ថ្លែរចួ។ បសចកត តីលលងការណប៍នោះរតូវតតបេយ នទទួលមកដល់ការយិាល័យរបស់បយើង បៅាមអាសយោា ន 
ោងបរកាមបនោះ មិនបេយយឺតជាង ពី ប ៉ោ ង 5:00 ល្ងា ច ខៅ ថ្លាទី 5 ថ្ែក្ក្កដា ឆ្ន ំ 2022 ។  
មិនអាចទទួលយកសំប រតតដល នោក់រាសំោល់ាមថ្របសណីយ៍ នបទ។  

mailto:voterinfo@rov.sccgov.org
mailto:voterinfo@rov.sccgov.org
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3. ទូរសារ ខេចក្តថី្លែងការណ៍ ថ្ែេបាន ច ុះ ហត្ថខេោ ខហើយនឹងបានបខំពញរចួខហើយ ខៅកាន់ការយិាេ័យរបេ់ខយើង ។ 
បសចកត ីតលលងការណ៍តដល នទូរសាររចួរតូវតត បេយ នទទួលមិនបេយយឺតជាង ពី ប ៉ោ ង 5:00 ល្ងា ច ខៅ ថ្លាទី 5 ថ្ែក្ក្កដា ឆ្ន ំ 2022 ។ បលខទូរសារគឺ 

(408) 998-7314។ 

4. មក្កានក់ារយិាេ័យច ុះខ ម្ ុះ អនក្ខបាុះខឆ្ន ត្ខដាយផ្ទទ េ់ ។ អ្នកអាចមកកាន់ ការយិាល័យរបស់បយើង បៅាមអាសយោា នបៅោងបរកាមបនោះ ចាប់ពីថ្លៃច័នា  
ដល់ ថ្លៃស រក ពីប ៉ោ ង 8:00 រពឹក ដល់ប ៉ោ ង 5:00 ល្ងៃ ច បដើមបីច ោះហតថបលោសារបឡើងវញិ  បៅបលើបរសាមសំប រតសនល ឹកបនន តបប ត្ ោះអាសនន  ចាប់បដើមរបស់អ្នក 
ឬ ប្ញើនូវបសចកត ីតលលងការណ៍សនល ឹកបនន តតដល នច ោះហតថបលោបនោះរតឡប់មកវញិ។ បនោះរតូវតតបេយ នបហើយមិនបេយយឺតជាង ពី ប ៉ោ ង 5:00 ល្ងា ច ខៅ 
ថ្លាទី 5 ថ្ែក្ក្កដា ឆ្ន ំ 2022 ។  

ខេចក្តថី្លែងការណ៍បញ្ជា ក្់អំពីការច ុះហត្ថខេោ 

ខំុ្ _________________________________________________________, គឺជាអ្នកប ោះបនន តតដល នច ោះប ម្ ោះរបស់ បោនធី Santa Clara 

 (ប ម្ ោះអ្នកប ោះបនន ត) 

រដា California។ ខំុ្សូមរបកាសបៅបរកាមការពិន័យចំប ោះការភូតក ហកថា 
ខំុ្ពិតជាប គគលតដល នប ម្ ោះបៅកន ុងបរសាមសំប រតសនល ឹកបនន តបប ត្ ោះអាសននបនោះពិតរ កដតមន។ ខំុ្យល់ដឹងថា របសិនបបើខំុ្របរពឹតត ឬ 
ប៉ោ នប៉ោងតកលងបនល ំ្មួយ តដល ក់ព័នធនឹងការប ោះបនន ត ឬ របសិនបបើខំុ្ជួយ ឬ ការ រ បៅកន ុងការលួចបនល ំ ឬ ប៉ោ នប៉ោងជួយ ឬ រំបល្ងភបំ ន 
បៅបលើការប ោះបនន តបនាោះ ខំុ្សូមទទួលបោសពីបទបលម ើសរពហមទណឌ បោយជាប់ពនធនាោររយៈបពល 16 តខ ឬ ពីរ ឬ បី          នន ំ។ ខំុ្យល់ថា 
ការខកោនកន ុងការច ោះហតថបលោ បៅបលើបសចកត ីតលលងការណប៍នោះ  នន័យថាសនល ឹកបនន តបប ត្ ោះអាសននរបស់ខំុ្នឹងមិនអាចបធវ ើដបំណើរការ ន 
រតូវរាប់បញ្ច លូ នបទ។ 

( នច ោះហតថបលោ) ______________________________________________________________________________________________________ 
 ហត្ថខេោរបេ់អនក្ខបាុះខឆ្ន ត្ (មិនអាចទទួលយកលិខិតអំ្្ចរបស់បមធាវ ីនបទ) 
 
(សាកសី)________________________________________________________________________________________________________________ 
 របសិនបបើអ្នកប ោះបនន តមិនអាចច ោះហតថបលោ នបនាោះ អ្នកប ោះបនន តអាចបបងក ើតបធវ ើជាសញ្ញា ស គ ល់តដលរតូវ នសាកសី ន ក់ ។ 
 
ថ្លៃ តខ_______________________________ ថ្ន ថ្លៃ ___________________________________________________________________, នន ំ 2022 ។ 
 

អាសយោា នសាន ក់បៅ ៖________________________________________________________________________________________ 
 អាសយោា ន ល្ វូ          ទីរកងុ         បលខកូដតំបន់ 
អាសយោា នប្ញើសំប រត ៖__________________________________________________________________________________________ 
 អាសយោា ន ល្ វូ    ទីរកងុ         បលខកូដតំបន់ 
 
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/
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