ការយា
ិ លយ
័ មន្ត្រីគ្របគ្់ រង ចុះឈ្មុះ អ្នកឈ ុះឈននត ឈោ្ធី Santa Clara

ចាបស
់ ិទ្ធិ សដីអ្ំពីសិទ្ធិ អ្នកឈ ុះឈននត ឈៅកនងតំប្ ់

សំណំ ឧបករណ៍ន្ចាបស
់ រីអ្ំពីសិទ្ធិអ្នកឈ ុះឈននតឈៅកនងតំប្ ់
សូមអរគុណសម្រាប់ការសហការជាមួយនិងការិយាល័យមន្រនីម្រត គប់ម្រគងចុុះឈ្មុះអនកឈ

ុះឈននត

ឈោនធី Santa Clara (ROV) កនុងការឈលើកកមពស់ការយល់ដឹងទាក់ ទងនឹ ងចាប់សីព
ត ីសិទិ អ
ធ ក
ន ឈ

ុះ

ឈននតកនុងតំបន់ (VRA)។ ឧបករណ៍ VRA ឈនុះានព័ត៌ានអំពី ការចុុះឈ្មុះជាមុន ការចុុះ
ឈ្មុះឈដើមបីឈ

ុះឈននត ព័ត៌ានសម្រាប់អក
ន ឈ

ដដលមិនានអាសយដ្ឋានពិតម្រ

ុះឈននតដដលធ្លាប់ជាប់ ឃុំឃង
ំ អនកឈ

ុះឈននត

កដ និ ងកមមវ ិធី ដឹកជញ្ូជ នឈ្ញើសនាឹកឈននតអាសននជាបន្ទា

ន់ សម្រាប់អនកដដលមិនអាចឈៅកាន់មណឌលឈ

ុះឈននតឈៅថ្ងៃឈ

ុះឈននត

ន។

ឈោលបំណងថ្នសំណុំឧបករណ៍ឈនុះគឺឈដើមបី្ល
ត ់ជូនព័ត៌ាន និងជំនួយទាក់ទងនឹងចាប់សី ត
អំ ពីសិទិអ
ធ ក
ន ឈ
ម្រតួតពិនិតយ។

ុះឈននតឈៅកនុងតំបន់ (VRA) ដដលនឹងម្រតូវដ្ឋក់ឱ្យឈម្របើម្រ

ស់ឈដ្ឋយម្រកុមម្របឹកា

ឈយើងសូមអឈញ្ជើញអនកឱ្យចូលរួមជាមួយកិចកា
ច ររបស់ឈយើងឈដើមបី្សពវ្ាយដំណឹងដល់អក
ន
ឈ

ុះឈននត និងសហគមន៍ ដដលានចំនួនជាងមួយលានន្ទក់របស់ឈយើង អំពីជឈម្រមើសដដលពួក

ឈគានសម្រាប់ការចុុះឈ្មុះឈ

ុះឈននត និ ងការឈ

ុះឈននតឈៅកនុង ឈោនធី Santa Clara ។

ឈយើងសូមអឈញ្ជើញអនកឱ្យឈដើ រតួ ន្ទទី យា៉ាងសកមមឈៅកនុងម្របជាធិបឈតយយរបស់ឈយើង។

សូមរកឈមើលកម្រមងពាកយគំ រស
ូ ម្រាប់ ្សពវ្ាយដដលឈយើងឈសនើឱ្យអនកដ្ឋក់ បដនែមឈៅកនុងម្រពឹ តិ ប
ត ័ ម្រត
ព័ត៌ាន អុីដមល និងការ្តល់ជូនឈ្សងៗឈទៀត។ កញ្ចប់ឈនុះក៏ានតំណភ្ជជប់ឈៅ វ ីឈដអូ ពាកយគំរូ
ដដលម្រតូវឈម្របើថ្នបណ្ត
ត ញ្សពវ្ាយសងគម និងព័ត៌ានានសារៈម្របឈយាជន៍បដនែមឈទៀត។

ការចុះឈ្មុះទ្កជាម្
ឈោនធី Santa Clara គឺជា ឈោនធី មួយឈៅកនុងចំឈណ្តម ឈោនធី កំពូលទាំង 10 ឈៅ រដា California
កនុងកិចចការចុ ុះឈ្មុះជាមុន។ ឈយើងានយុវវ័យសកមមជាឈម្រចើនដដលានសិទិច
ធ ុុះឈ្មុះឈ
ឈននតជាមុន ឈៅអាយុ 16 ឬ 17 ននំ ឈហើយនឹងម្រតូវ

នចុុះឈ្មុះឈដ្ឋយសវ័យម្របវតតិឈដើមបីឈ

ឈននតឈៅឈពលពួកឈគដល់អាយុ 18! ឈៅននំ 2020 ឈយើងានយុវវ័យជិត 7,000 ន្ទក់ ដដល
ឈ្មុះឈ

ុះ

ុះ
នចុុះ

ុះឈននតទុកជាមុន ដដលពួកឈគទាំងឈនុះភ្ជគឈម្រចើននិងានអាយុ 18 ននំ ឈៅមុនការឈ

ឈននតឈៅដែវិចឆិកា ននំ 2020 ដដល

នអនុញ្ញាតឱ្យពួកឈគចូលរួម

ុះ

ន។

ឈយើងសូមអឈញ្ជើញអនកឱ្យដចករ ំដលកព័ត៌ានឈនុះជាមួយយុវវ ័យ និងឪពុកាតយរបស់ពួកឈគ។
ឈយើងានម្រកាហវិកគំរដូ ដលដ្ឋក់ ឈៅកនុង ឧបសមព័នធ A ។
ពាកយសំដីរំរូដដលរួរដតគ្តូវឈគ្បើ

ឈតើអនកដឹងឬឈទថាមនុសសម្រគប់ោនអាចចុុះឈ្មុះឈ

ុះឈននតទុកជាមុន

ននំ? ឈនុះានន័យថា ឈៅឈពលដដលអនកដល់អាយុ 18 ននំ អនកម្រតូវ
ឈននតឈដ្ឋយសវ័យម្របវតតិ។ ចុុះឈ្មុះឈ

ន ឈៅអាយុ 16 ឬ 17

នចុុះឈ្មុះឈ

ុះ

ុះឈននតទុកជាមុនតាមរយៈ www.registertovote.ca.gov

ឬទូរសពាឈៅឈលែ (866) 430-VOTE [8683] ឈដើមបីសុំប័ណណចុុះឈ្មុះអនកឈ

ុះឈននតឈៅថ្ងៃឈនុះ!

បដនែមពីឈលើកម្រមងពាកយសំដីគំរដូ ដលគួរដតម្រតូវឈម្របើ ឈយើងក៏ានវីឈដអូ “អំពីរឈបៀប” ឈៅឈលើនដនល
YouTube របស់ឈយើង្ងដដរ។

អ្នកឈ ុះឈននតដដលធ្លាប ់ ្ជាបឃ
់ ំឃា៓ង

មន្រនតីចុុះឈ្មុះអនកឈ

ុះឈននត

នសហការជាមួយន្ទយកដ្ឋានពយួរឈទាសានលកខែណឌរបស់

ឈោនធី និងការ ិយាល័យឈសវាកមមដ្ឋក់បញ្ូច លឈ

ើងវ ិញ ឈដើមបីបឈងកើតការសហការឈដើមបី្ល
ត ់

ជូនសាារនិមិត
ម និងជាលាយលកខណ៍អកសរឈដើមបីអប់រ ំ និង្តល់ដំណឹងដល់អនកដដលពាក់ព័នធ
ឈៅកនុងដំឈណើរការ ការដ្ឋក់បញ្ូច លឈ

ើងវ ិញថ្នសិទិ ឈធ

ុះឈននតរបស់ពួកឈគ។ កិចកា
ច រទាំងឈនុះ

នចាប់ឈ្តើម ឈហើយនឹងបនតឈពញមួយរដូវឈតតថ្នននំ 2021 ។ មន្រនតីចុុះឈ្មុះអនកឈ

ុះឈននតក៏នឹង

ានដ្នការកនុងការចូលរួមកនុងកិចចការស្សឈដៀងោនឈនុះ ជាមួយយុវវ ័យឈៅកនុង Juvenile Hall
និង William F. James Ranch ក៏ដូចជាតាមរយៈការសហការជាមួយមណឌល Bill Wilson
Center ្ងដដរ។
ឈយើងសូមអឈញ្ជើញអនកឱ្យដចករ ំដលកម្រកាហវិកគំ រដូ ដលានឈៅកនុងឧបសមព័នធ B ។

ពាកយសំដីរំរូដដលរួរដតគ្តូវឈគ្បើ
ឈតើអនកដឹងឬឈទថា ម្របសិនឈបើអនកសែិតឈៅកនុងការពយួរឈទាសានលកខែណឌ ឬម្របសិនឈបើ
អនកធ្លាប់
អាចឈ

នជាប់ឃុំឃង
ំ ឥ ូ វឈនុះអនកានសិទិច
ធ ុុះឈ្មុះឈ

ុះឈននត

ដតានសិទិធឈ

ុះឈននត ឈហើយនិង

ន? ម្របសិនឈបើអនកទទួលការ្តន្ទាឈទាសម្រពហមទណឌ អនកនឹងឈៅ

ុះឈននត

ន៖ www.sccvote.org/voters_formerly_incarcerated

ឬអនកអាចចូលឈៅឈដ្ឋយផ្ទាល់ឈៅកាន់ www.registertovote.ca.gov ឈដើមបីចុុះឈ្មុះ
តាមអនឡាញ។

ការដណន្ទំអំពីរឈបៀបបំឈពញទម្រមង់ដបបបទចុុះឈ្មុះអនកឈ
សម្រាប់ទណិ ឌ ត និងអនកដដលអាច ឬមិនអាចចុុះឈ្មុះឈ

ុះឈននត មគគុឈទសក៍ ឈ

ុះឈននត

ន អាចរក

ុះឈននត
នឈៅឈលើឈគ

ហទំព័ររបស់ឈយើងតាមរយៈ ៖
www.sccvote.org/voters_formerly_incarcerated
បដនែមពីឈលើកម្រមងពាកយគំរដូ ដលម្រតូវឈម្របើ ឈយើងក៏ានវ ីឈដអូឈៅឈលើនដនល YouTube របស់
ឈយើង្ងដដរឈដើមបីជួយជាមួយនឹង ការ ចុះឈ្មុះឈ ុះឈននតឈៅកនងព្ធនាគារ ឈៅ ឈោ្ធី Santa Clara។
វ ីឈដអូក៏ានជាភ្ជសាឈ្សងឈទៀត្ងដដរ។

កមមវធិ ី ដឹកជញ្ជូ ្បញ្ជូ ្ឈ្ញើស្ាក
ឹ ឈននត អាស្នជាបនាា្ ់
កមមវ ិធីដឹកជញ្ូជ នឈ្ញើសនាឹកឈននតអាសននជាបន្ទាន់ ម្រតូវ
សម្រាកពា

នឈធវើឈ

ើងសម្រាប់អនកឈ

លឈៅមនាីរឈពទយ ដដលជាប់ឃុំឃង
ំ ដដលឈៅកនុងមណឌលដងទាំចាសជរា

ឬដដលមិនអាចមកយកសនាឹកឈននតរបស់ពួកឈគឈដ្ឋយផ្ទាល់ ែួនឯង
ា
អនកឈ

ុះឈននតឈសនើសុំសនាឹកឈននតកនុងរយៈឈពលម្រ

ឬនឹងម្រតូវ

ុះឈននតដដល

ំពីរថ្ងៃមុនថ្ងៃឈ

ន។ កមមវ ិធី អនុញ្ញាតឱ្យ

ុះឈននតឈដើ មបីឈ្ញើជូនពួ កឈគ

នដឹកជញ្ូជ នឈៅឱ្យពួកឈគឈៅមនាីរឈពទយ មនាីរដកដម្រប ឬមណឌលដងទាំចាសជរា

កនុងរយៈឈពលម្រ

ំពីរថ្ងៃភ្ជាមៗមុនថ្ងៃឈ

ុះឈននត។

ពាកយសំដីរំរូដដលរួរដតគ្តូវឈគ្បើ
ឈតើអនកមិនអាចមកយកសនាឹកឈននតរបស់អក
ន ឈដ្ឋយផ្ទាល់ដមនឬឈទ? កមមវ ិធីដឹកជញ្ជូ ន

សនាឹកឈននតអាសននានសម្រាប់អនក។ ការដ្ឋក់ពាកយឈសនើសុំការដឹកជញ្ជូ នសនាឹកឈននត
អាសននានឈៅឈលើឈគហទំព័ររបស់ឈយើងតាមរយៈ៖

https://www.sccgov.org/sites/rov/VBM/Pages/Emergency-Ballot-DeliveryProgram.aspx
ឈយើងសូមអឈញ្ជើញអនកឱ្យជួយដចករ ំដលកម្រកាហវិកគំ រដូ ដលានឈៅកនុងឧបសមព័នធ B ។

ឈនុះជាតំណភ្ជជប់ឈៅកាន់កញ្ចប់ឈដើ មបីទទួ ល

នព័ ត៌ានអំ ពីកមមវ ិធី ឈនុះ៖

https://www.sccgov.org/sites/rov/VBM/Pages/Emergency-Ballot-Delivery-Program.aspx
បដនែមពីឈលើកម្រមងពាកយគំរដូ ដលម្រតូវឈម្របើដដលអនកអាចឈ្ញើឈៅសាជិកអនកឈ

ុះឈននតរបស់អក
ន

ឈយើងក៏ានឈស៊េរ ីថ្នវ ីឈដអូ “អំពីរឈបៀប” ឈៅឈលើនដនល YouTube របស់ឈយើង្ងដដរ។

ការ្សពវ្ាយដលអ្
់ នកឈ ុះឈននត ដដល ម្
ិ មា្អាសយ
័ ដ្ឋា្ស្ននកឈ់ ៅពត
ិ គ្ កដ
សម្រាប់ អនកឈ

ុះឈននតដដលមិ នានអាសយដ្ឋានពិតម្រ

និ ងធនធ្លនអំពីរឈបៀបឈ
អាចដសវងរក

កដ មន្រនតីចុុះឈ្មុះអនកឈ

ុះឈននតានព័ត៌ាន

ុះឈននតសម្រាប់ អនកដដលមិនកំ ពុងរស់ឈៅកនុងអាសយដ្ឋានអចិ ថ្ន្រនតយ៍។ ព័ត៌ាន

នតាមរយៈ៖

www.sccgov.org/sites/rov/Register/SpecialCircumstances/Pages/I-Do-Not-Have-a-FixedAddress.aspx

មន្រនតីចុុះឈ្មុះអនកឈ

ុះឈននតនឹងធ្លន្ទ្ងដដរថា ព័ ត៌ានម្រតូវ

ឈ

ុះឈននតទាំងឈនុះដដលឈម្របើ ម្រ

ើងសម្រាប់ អក
ន ឈ

នដ្ឋក់ ឈៅកនុងសាារដដល

ស់ឈសវាកមមសងគម ដដល

នបឈងកើត

ន្តល់ជូនឈដ្ឋយភ្ជនក់ ងារ

ជាថ្ដគូ តាមរយៈឈោនធី រួមានការ ិយាល័យជំនួយដ្នកលំឈៅឋាន (Office of Supportive Housing)
និ ងកមមវ ិធី សុែភ្ជពសម្រាប់ អក
ន ោមន្ាុះសដមបង Valley (Valley Homeless Healthcare Program)។
ធនធ្លនសម្រាប់ អក
ន ឈ

ុះឈននត៖

Valley Homeless Healthcare Program
2101 Alexian Dr. Suite D
San Jose, CA 95116
Valley Health Center ឈៅ Home First Shelter
2011 Little Orchard St
San Jose, CA 95125
ទូ រសពា៖ (408) 885-5000 · TTY: (408) 971-4068

អ្ំពី “រឈបៀប” វីឈដអ្ូ
មន្រនតីចុុះឈ្មុះអនកឈ
អនកឈ
តាកា

ុះឈននត

នបឈងកើតវីឈដអូ មួយចំ នួន ឈដើមបីដចករំដលកជាមួយថ្ដគូ សាជិក

ុះឈននត និឈយាជិត និងបុគល
គ ិករបស់ឈយើង។ ឥ

ូវឈនុះវីឈដអូ ានជាភ្ជសា ឈអសា៉ា ញ ចិន

គ
ុក កូឈរ៉ា ជប៉ាុន ដែមរ ឈវៀតណ្តម ហីនឌី ពុនចាប៊េី តាមិល ឈន ៉ា ល់ គូចារា៉ា ទី និង ឈតលូហូ។

វ ីឈដអូរបស់ឈយើងានឈៅឈលើនដនល YouTube របស់ឈយើង៖ www.youtube.com/sccvote និង
អាច្តល់ជូនឈដ្ឋយឈធវើសំឈណើតាមរយៈឈលែ (408) 282-3008 ។

វ ីឈដអូ ដដលានរួម ដូចឈៅោងឈម្រកាម៖

• រឈបៀបចុុះឈ្មុះឈ

ុះឈននត

• រឈបៀបឈ

ុះឈននតតាមម្របអប់សំបុម្រត

• រឈបៀបឈ

ុះឈននតឈដ្ឋយផ្ទាល់ឈៅមណឌលឈ

• រឈបៀបឈ

ុះឈននតតាមរយៈការឈ

ុះឈននត

ុះឈននតពីចាៃយឈដ្ឋយសនាឹកឈននតតាមម្របអប់

សំបុម្រត (Remote Access Vote by Mail Ballot, RAVBM)
• រឈបៀបឈ

ុះឈននតម្របសិនឈបើអនកជាកងទ័ព ឬជាអនកឈ

ុះឈននតឈៅឈម្រតម្របឈទស

គ្បព្
ធ សពវ្ាយសងគម
័ ្
តាមដ្ឋនឈយើងឈៅឈលើគណនីបណ្ត
ត ញសងគមរបស់អនក។ មន្រនតីចុុះឈ្មុះអនកឈ

ុះឈននតាន

គណនីឈៅឈលើ Facebook, Instagram, Twitter, YouTube និង Next Door ។
ទាំងឈនុះគឺជាការអនុវតតដដលម្របឈសើរបំ្ុតមួយចំនួនសម្រាប់ការបឈងាហុះឈៅឈលើបណ្ត
ត ញសងគម៖
1. និយាយអំពីមន្រនតីចុុះឈ្មុះអនកឈ

ុះឈននតឈៅកនុងការបឈងាហុះរបស់អនក @sccvote

2. Tag ឈ្មុះ មិតតភកតិ និងថ្ដគូរបស់អនកឈដើមបីបឈងកើនការភ្ជជប់ទំន្ទក់ទំនង។ អាច tag
ឈ្មុះរបស់ឈយើង @sccvote ឈដ្ឋយឈសរ ី ឈហើយឈយើងនឹងធវីត (retweet)
ជាងមីឈលើការបឈងាហុះ ការដចករ ំដលក ឬតំណភ្ជជប់ដដលអនក
3. ដណន្ទំអនកឈ

នបឈងាហុះ។

ុះឈននតឱ្យមកកាន់ឈគហទំព័ររបស់ឈយើងឈដើមបីទទួលព័ត៌ានបដនែម

www.sccvote.org/vra

គ្បតទ្
រិ រណ៍្សពវ្ាយឈ្ងឈៅ
ិ ្
ិ ន្គ្ពត
ឹ កា
ដែ កកកដ្ឋ នន ំ 2021
7/1

Outreach - ឧទាន Cahill Park

7/8

Outreach - ឧទាន Doerr Park

7/12 Outreach - ឧទាន Capital Park
7/14 Outreach - ឧទាន Coy Park
7/16 ្ារ (Farmer’s Market) 10-2*
7/19 Outreach - ឧទាន Plata Arroyo Park
7/20 Outreach - ឧទាន West Evergreen Park
7/21 Outreach - ឧទាន Chris Hotts Park
7/22 Outreach - ឧទាន Welch Park
7/27 Outreach - ឧទាន Meadowfair Park
7/28 Outreach - ឧទាន Hillview Park
7/29 Outreach - ឧទាន Solari Park
7/30 ្ារ (Farmer’s Market) 10-2*
ដែ សីហា 2021
8/2

Outreach - ឧទាន Watson Park

8/3

Outreach - ឧទាន Emma Prusch Park

8/5

Outreach - ឧទាន Starbird Park

8/6

្ារ (Farmer’s Market) *

8/9

Outreach - ឧទាន Solari Park

8/11 Outreach - ឧទាន Aborn Park
8/12 Outreach - ឧទាន Bellvue Park

8/17 Outreach - ឧទាន Vista Reach Park
8/19 Outreach - ឧទាន Flickinger Park
8/20 ្ារ (Farmer’s Market) *
8/23 Outreach - ឧទាន Mayfair Park
8/24 ការម្របជុំ - គណៈកមមការម្របឹកាដ្នកភ្ជសា (Language Accessibility
Advisory Committee, LAAC)
8/25 Outreach - ឧទាន Plata Arroyo Park
8/26 ការម្របជុំ - គណៈកមមការម្របឹកាដ្នការឈ

ុះឈននត (Voting Accessibility

Advisory Committee, VAAC)
8/26 Outreach - ឧទាន De Anza Park
ម្រពឹតិកា
ត រណ៍្សពវ្ាយ (Outreach) តាមឧទានទាំងអស់គឺស្សបជាមួយនឹងឧទាន
Viva Parks ដដរឈហើយនឹងម្រតូវ

នម្របម្រពឹតតឈៅឈៅកាលបរិឈចឆទឈរៀងៗែាួនចាប់ពី

ឈា៉ា ង 6:00 លាៃច – 8:30 យប់ ។ ព័ត៌ានបដនែមអាចដសវងរក

នឈៅឈលើឈគហ

ទំព័ររបស់កដនាងទាំងឈនុះតាមរយៈ៖
https://www.sanjoseca.gov/home/showpublisheddocument/74198

*្ារ (Farmer’s Market) នឹងម្រតូវម្របម្រពឹតតឈៅឈៅកនុងមណឌល SOFA District – ្ាូវ

South First Street ចឈន្ទាុះ្ាូវ San Salvador និង William Streets ឈរៀងរាល់ថ្ងៃសុម្រក
រហូតដល់ថ្ងៃទី 17 ដែធនូ ពីឈា៉ា ង 10:00 ម្រពឹក - 2:00 រឈសៀល ។ អាចចូលឈមើល
តាមរយៈ sjdowntown.com

គ្បតទ្
ិ ិ្ឈវទ្ិកាមតិ សរអ្
ី ំពី ការឈធវើសកមមភាព សទ្
ិ ធិ អ្នកឈ ុះឈននត កនឈៅងតប
ំ ្់
ឈវទិកាមតិសាែបន្ទគឺជាការម្របជុំឈបើកចំហ ដដលអនុញ្ញាតឱ្យអនកឈ

ុះឈននត និងស

ាជិកសហគមន៍ានឱ្កាស្តល់មតិសាែបន្ទ ជំរញ
ុ ការចូលរួមសុីវ ិល និងាន

សកមមភ្ជពជាមួយការចូលរួមអនកឈ

ុះឈននតឈៅកនុងឈោនធី Santa Clara ។

ម្របជាធិបឈតយយានដំឈណើរការឈៅឈពលសំឈ
ឈវទិកាមតិសាែបន្ទនឹងម្រតូវ
ោងឈម្រកាម។ សូមឈម្របើម្រ

ងទាំងអស់ម្រតូវ

នឈគសាតប់ឮ។

នម្របម្រពឹតតឈៅជាភ្ជសាទាំងអស់ដូចានបងាហញឈៅ

ស់ម្រកាហវិកបណ្ត
ត ញ្សពវ្ាយសងគមរបស់ឈយើងឈដ្ឋយ

ឈសរ ីកនុងការដចករ ំដលកព័ត៌ានឈនុះជាមួយសហគមន៍របស់អក
ន ។ សូមចូលឈៅ
www.sccvote.org/vra សម្រាប់តំណភ្ជជប់ zoom link សម្រាប់ការម្របជុំដដល
ឈរៀបកាលវ ិភ្ជគនីមួយៗ។

កាលបរ ិឈចឆទឈវទិកាមតិសាែបន្ទ
ថ្ងៃទី 20 ដែកកកដ្ឋ ភ្ជសាអង់ឈគាស
ថ្ងៃទី 27 ដែកកកដ្ឋ ភ្ជសាឈអសា៉ា ញ
ថ្ងៃទី 3 ដែសីហា ភ្ជសាចិន
ថ្ងៃទី 10 ដែសីហា ភ្ជសាតាកា
ថ្ងៃទី 17 ដែសីហា ភ្ជសាជប៉ាុន

ុក

ថ្ងៃទី 24 ដែសីហា ភ្ជសាកូឈរ ៉ា
ថ្ងៃទី 31 ដែសីហា ភ្ជសាដែមរ
ថ្ងៃទី 7 ដែកញ្ញា

ភ្ជសាឈវៀតណ្តម

ថ្ងៃទី 21 ដែកញ្ញា ភ្ជសាពុនចាប៊េី
ថ្ងៃទី 28 ដែកញ្ញា ភ្ជសាហិនឌី

ន

ឈសៀវឈៅដណនាអ្
ំ ំពីការចុះឈ្មុះអ្នកឈ ុះឈននត
សូមចូលឈៅកាន់៖ https://www.sccgov.org/sites/rov/Register/Documents/Guide_to_
Register_to_Vote.pdf ឈដើមបីទាញយក និងម្រពីនចាប់ចមាងថ្នឈសៀវឈៅការដណន្ទំក៍អក
ន ឈ

ុះ

ឈននតរបស់ឈយើង។

ការឈ ុះឈននត ឈៅឈពលកំពងជាបឃ
់ ំឃា៓ង

សូមចូលឈៅកាន់៖ www.sccvote.org/vra ឈដើមបីទាញយកឯកសារព័ត៌ានអំពីការឈ
ឈៅឈពលសែិតកនុងការជាប់ឃុំឃ៓ង។

ុះឈននត

ឧបសមព្
័ ធA

ការឈគ្បើគ្ ស់ គ្កាហ្វក
ិ គ្បកាស ្សពវ្ាយ ្ង
ិ គ្បព្
័ ធ សងគម
ការចុះឈ្មុះទ្កជាម្

ឧបសមព្
័ ធB

គ្កាហ្វក
ិ ្ង
ិ គ្បកាសគ្បព្
័ ធ្សពវ្ាយសងគមសគ្មាបឈ់ គ្បើគ្ ស់

ធ្លាប ់ ្ជាបឃ
់ ំឃា៓ង

កមមវ ិធី ដឹកជញ្ជូ ្បញ្ជូ ្ឈ្ញស
ើ ្ាឹកឈននត អាស្នជាបនាា្់

សូមទាកទ្
់ ងមកពួកឈយង
ើ ឈៅនងៃឈ្ុះ

ការ ិយាល័យមន្រនតីម្រគប់ម្រគងចុុះឈ្មុះអនកឈ

ុះឈននត ឈោនធី Santa Clara

ដ្នកកិចកា
ច រ សាធ្លរណៈ និងចាប់ នីតិបញ្ា តិត
1555 Berger Drive, Building 2
San Jose, CA 95112
ដែសទូរសពាម្របព័នធ្សពវ្ាយ៖ (408) 282-3008
អុីដមលម្របព័ន្
ធ សពវ្ាយ៖ rov.media@rov.sccgov.org
វ ិបសាយ៖ www.sccvote.org/vra

