
 

 

 
ការយិាលយ័ មន្ត្រីគ្របគ់្រង ច ុះឈ ម្ ុះ អ្នកឈ ុះឈនន ត ឈោ្ធី Santa Clara 
ចាបស់ិទ្ធិ  សដីអ្ំពីសិទ្ធិ អ្នកឈ ុះឈនន ត ឈៅកន ងតំប្ ់

 
សំណ ំ ឧបករណ៍ន្ចាបស់រីអ្ំពីសិទ្ធិអ្នកឈ ុះឈនន តឈៅកន ងតំប្ ់

 
សូមអរគុណសម្រាប់ការសហការជាមួយនិងការយិាល័យមន្រនតីម្រគប់ម្រគងចុុះឈ ម្ ុះអនកឈ ុះឈនន ត 

ឈោនធី Santa Clara (ROV) កនុងការឈលើកកមពស់ការយល់ដឹងទាក់ទងនឹងចាប់សតីពីសិទធិអនកឈ ុះ 
ឈនន តកនុងតំបន់ (VRA)។ ឧបករណ៍ VRA ឈនុះានព័ត៌ានអំពី ការចុុះឈ ម្ ុះជាមុន ការចុុះ 
ឈ ម្ ុះឈដើមបីឈ ុះឈនន ត ព័ត៌ានសម្រាប់អនកឈ ុះឈនន តដដលធ្លា ប់ជាប់ឃំុឃំង អនកឈ ុះឈនន ត 
ដដលមិនានអាសយដ្ឋា នពិតម្រ កដ និងកមមវធីិដឹកជញ្ជូ នឈ ញ្ើសនាឹកឈនន តអាសននជាបន្ទា  
ន់សម្រាប់អនកដដលមិនអាចឈៅកាន់មណឌ លឈ ុះឈនន តឈៅថ្ងៃឈ ុះឈនន ត ន។  

ឈោលបំណងថ្នសំណំុឧបករណ៍ឈនុះគឺឈដើមបី ត្ល់ជូនព័ត៌ាន និងជំនួយទាក់ទងនឹងចាប់សតី 
អំពីសិទធិអនកឈ ុះឈនន តឈៅកនុងតំបន់ (VRA) ដដលនឹងម្រតូវដ្ឋក់ឱ្យឈម្របើម្រ ស់ឈដ្ឋយម្រកុមម្របឹកា 
ម្រតួតពិនិតយ។ 

ឈយើងសូមអឈញ្ជ ើញអនកឱ្យចូលរមួជាមួយកិចចការរបស់ឈយើងឈដើមបី្ សពវ្ាយដំណឹងដល់អនក
ឈ ុះឈនន ត និងសហគមន៍ដដលានចំនួនជាងមួយលានន្ទក់របស់ឈយើង អំពីជឈម្រមើសដដលពួក 
ឈគានសម្រាប់ការចុុះឈ ម្ ុះឈ ុះឈនន ត និងការឈ ុះឈនន តឈៅកនុង ឈោនធី Santa Clara ។ 
ឈយើងសូមអឈញ្ជ ើញអនកឱ្យឈដើរតួន្ទទីយា៉ាងសកមមឈៅកនុងម្របជាធិបឈតយយរបស់ឈយើង។ 

សូមរកឈមើលកម្រមងពាកយគំរសូម្រាប់្សពវ្ាយដដលឈយើងឈសនើឱ្យអនកដ្ឋក់បដនែមឈៅកនុងម្រពឹតតិប័ម្រត
ព័ត៌ាន អីុដមល និងការ ត្ល់ជូនឈ្សងៗឈទៀត។ កញ្ច ប់ឈនុះក៏ានតំណភ្ជជ ប់ឈៅ វឈីដអូ ពាកយគំរ ូ
ដដលម្រតូវឈម្របើថ្នបណ្តត ញ្សពវ្ាយសងគម និងព័ត៌ានានសារៈម្របឈយាជន៍បដនែមឈទៀត។  



 

 

ការច ុះឈ ម្ ុះទ្ កជាម ្  
 
ឈោនធី Santa Clara គឺជា ឈោនធី មួយឈៅកនុងចំឈណ្តម ឈោនធី កំពូលទំាង 10 ឈៅ រដា California 
កនុងកិចចការចុុះឈ ម្ ុះជាមុន។ ឈយើងានយុវវយ័សកមមជាឈម្រចើនដដលានសិទធិចុុះឈ ម្ ុះឈ ុះ 
ឈនន តជាមុន ឈៅអាយុ 16 ឬ 17 នន ំ ឈហើយនឹងម្រតូវ នចុុះឈ ម្ ុះឈដ្ឋយសវ័យម្របវតតិឈដើមបីឈ ុះ 
ឈនន តឈៅឈពលពួកឈគដល់អាយុ 18! ឈៅនន ំ 2020 ឈយើងានយុវវយ័ជិត 7,000 ន្ទក់ដដល នចុុះ 
ឈ ម្ ុះឈ ុះឈនន តទុកជាមុន ដដលពួកឈគទំាងឈនុះភ្ជគឈម្រចើននិងានអាយុ 18 នន ំ ឈៅមុនការឈ ុះ 
ឈនន តឈៅដែវចិឆិកា នន ំ 2020 ដដល នអនុញ្ញា តឱ្យពួកឈគចូលរួម ន។ 
 
ឈយើងសូមអឈញ្ជ ើញអនកឱ្យដចករដំលកព័ត៌ានឈនុះជាមួយយុវវយ័ និងឪពុកាត យរបស់ពួកឈគ។ 
ឈយើងានម្រកាហវិកគំរដូដលដ្ឋក់ឈៅកនុង ឧបសមព័នធ A ។ 
 
ពាកយសំដីរំរូដដលរួរដតគ្តូវឈគ្បើ 
 

ឈតើអនកដឹងឬឈទថាមនុសសម្រគប់ោន អាចចុុះឈ ម្ ុះឈ ុះឈនន តទុកជាមុន ន ឈៅអាយុ 16 ឬ 17 
នន ំ? ឈនុះានន័យថា ឈៅឈពលដដលអនកដល់អាយុ 18 នន ំ អនកម្រតូវ នចុុះឈ ម្ ុះឈ ុះ 
ឈនន តឈដ្ឋយសវ័យម្របវតតិ។ ចុុះឈ ម្ ុះឈ ុះឈនន តទុកជាមុនតាមរយៈ www.registertovote.ca.gov 

ឬទូរសពាឈៅឈលែ (866) 430-VOTE [8683] ឈដើមបីសំុប័ណណចុុះឈ ម្ ុះអនកឈ ុះឈនន តឈៅថ្ងៃឈនុះ! 
  

បដនែមពីឈលើកម្រមងពាកយសំដីគំរូដដលគួរដតម្រតូវឈម្របើ ឈយើងក៏ានវឈីដអូ “អំពីរឈបៀប” ឈៅឈលើនដនល 
YouTube របស់ឈយើង្ងដដរ។  
 

 
អ្នកឈ ុះឈនន តដដលធ្លា ប ់្ជាបឃ់ ំឃ៓ាង 
 

http://www.registertovote.ca.gov/


 

 

មន្រនតីចុុះឈ ម្ ុះអនកឈ ុះឈនន ត នសហការជាមួយន្ទយកដ្ឋា នពយួរឈទាសានលកខែណឌ របស់
ឈោនធី និងការយិាល័យឈសវាកមមដ្ឋក់បញ្ចូ លឈ ើងវញិ ឈដើមបីបឈងកើតការសហការឈដើមបី្តល់ 
ជូនសាា រនិមមិត និងជាលាយលកខណ៍អកសរឈដើមបីអប់រ ំនិង្តល់ដំណឹងដល់អនកដដលពាក់ព័នធ 
ឈៅកនុងដំឈណើ រការ ការដ្ឋក់បញ្ចូ លឈ ើងវញិថ្នសិទធិឈ ុះឈនន តរបស់ពួកឈគ។ កិចចការទំាងឈនុះ 
 នចាប់ឈ្តើម ឈហើយនឹងបនតឈពញមួយរដូវឈតត ថ្ននន ំ 2021 ។ មន្រនតីចុុះឈ ម្ ុះអនកឈ ុះឈនន តក៏នឹង 
ានដ្នការកនុងការចូលរមួកនុងកិចចការស្សឈដៀងោន ឈនុះ ជាមួយយុវវយ័ឈៅកនុង Juvenile Hall 
និង William F. James Ranch ក៏ដូចជាតាមរយៈការសហការជាមួយមណឌ ល Bill Wilson 

Center ្ងដដរ។  
 
ឈយើងសូមអឈញ្ជ ើញអនកឱ្យដចករដំលកម្រកាហវិកគំរដូដលានឈៅកនុងឧបសមព័នធ B ។ 
 
ពាកយសំដីរំរូដដលរួរដតគ្តូវឈគ្បើ 
 

ឈតើអនកដឹងឬឈទថា ម្របសិនឈបើអនកសែិតឈៅកនុងការពយួរឈទាសានលកខែណឌ  ឬម្របសិនឈបើ 
អនកធ្លា ប់ នជាប់ឃំុឃងំ ឥ ូវឈនុះអនកានសិទធិចុុះឈ ម្ ុះឈ ុះឈនន ត ឈហើយនិង 
អាចឈ ុះឈនន ត ន? ម្របសិនឈបើអនកទទួលការ្តន្ទា ឈទាសម្រពហមទណឌ  អនកនឹងឈៅ 
ដតានសិទធិឈ ុះឈនន ត ន៖ www.sccvote.org/voters_formerly_incarcerated 
ឬអនកអាចចូលឈៅឈដ្ឋយផ្ទា ល់ឈៅកាន់ www.registertovote.ca.gov ឈដើមបចុីុះឈ ម្ ុះ 
តាមអនឡាញ។ 
 

ការដណនំ្ទអំពីរឈបៀបបំឈពញទម្រមង់ដបបបទចុុះឈ ម្ ុះអនកឈ ុះឈនន ត មគគុឈទសក៍ឈ ុះឈនន ត 
សម្រាប់ទណឌិ ត និងអនកដដលអាច ឬមិនអាចចុុះឈ ម្ ុះឈ ុះឈនន ត ន អាចរក នឈៅឈលើឈគ 
ហទំព័ររបស់ឈយើងតាមរយៈ ៖  

www.sccvote.org/voters_formerly_incarcerated 

 
បដនែមពីឈលើកម្រមងពាកយគំរដូដលម្រតូវឈម្របើ ឈយើងក៏ានវឈីដអូឈៅឈលើនដនល YouTube របស់ 
ឈយើង្ងដដរឈដើមបីជួយជាមួយនឹង ការ ច ុះឈ ម្ ុះឈ ុះឈនន តឈៅកន ងព្ធនាគារ ឈៅ ឈោ្ធី Santa Clara។ 
វឈីដអូក៏ានជាភ្ជសាឈ្សងឈទៀត្ងដដរ។ 

http://www.sccvote.org/voters_formerly_incarcerated
http://www.sccvote.org/voters_formerly_incarcerated
http://www.registertovote.ca.gov/
http://www.sccvote.org/voters_formerly_incarcerated


 

 

កមមវធិ ីដកឹជញ្ជូ ្បញ្ជូ ្ឈ្ញើស្ាកឹឈនន ត អាស្នជាបនាា ្ ់
 
កមមវធីិដឹកជញ្ជូ នឈ្ញើសនាឹកឈនន តអាសននជាបន្ទា ន់ម្រតូវ នឈធវើឈ ើងសម្រាប់អនកឈ ុះឈនន តដដល
សម្រាកពា លឈៅមនាីរឈពទយ ដដលជាប់ឃំុឃងំ ដដលឈៅកនុងមណឌ លដងទំាចាសជរា 
ឬដដលមិនអាចមកយកសនាឹកឈនន តរបស់ពួកឈគឈដ្ឋយផ្ទា ល់ែាួនឯង ន។ កមមវធីិអនុញ្ញា តឱ្យ 
អនកឈ ុះឈនន តឈសនើសំុសនាឹកឈនន តកនុងរយៈឈពលម្រ ំពីរថ្ងៃមុនថ្ងៃឈ ុះឈនន តឈដើមបីឈ្ញើជូនពួកឈគ 
ឬនឹងម្រតវូ នដឹកជញ្ជូ នឈៅឱ្យពួកឈគឈៅមនាីរឈពទយ មនាីរដកដម្រប ឬមណឌ លដងទាំចាសជរា 
កនុងរយៈឈពលម្រ ំពីរថ្ងៃភ្ជា មៗមុនថ្ងៃឈ ុះឈនន ត។  
 
ពាកយសំដីរំរូដដលរួរដតគ្តូវឈគ្បើ 
 

ឈតើអនកមិនអាចមកយកសនាឹកឈនន តរបស់អនកឈដ្ឋយផ្ទា ល់ដមនឬឈទ? កមមវធីិដឹកជញ្ជូ ន 
សនាឹកឈនន តអាសននានសម្រាប់អនក។ ការដ្ឋក់ពាកយឈសនើសំុការដឹកជញ្ជូ នសនាឹកឈនន ត 
អាសននានឈៅឈលើឈគហទំព័ររបស់ឈយើងតាមរយៈ៖ 
https://www.sccgov.org/sites/rov/VBM/Pages/Emergency-Ballot-Delivery-
Program.aspx 

 
ឈយើងសូមអឈញ្ជ ើញអនកឱ្យជួយដចករដំលកម្រកាហវិកគំរដូដលានឈៅកនុងឧបសមព័នធ B ។ 
 
 
 
 
 
ឈនុះជាតំណភ្ជជ ប់ឈៅកាន់កញ្ច ប់ឈដើមបទីទួល នព័ត៌ានអំពីកមមវធីិឈនុះ៖ 
https://www.sccgov.org/sites/rov/VBM/Pages/Emergency-Ballot-Delivery-Program.aspx 

 
បដនែមពីឈលើកម្រមងពាកយគំរដូដលម្រតូវឈម្របើដដលអនកអាចឈ្ញើឈៅសាជិកអនកឈ ុះឈនន តរបស់អនក 
ឈយើងក៏ានឈស៊េរថី្នវឈីដអូ “អំពីរឈបៀប” ឈៅឈលើនដនល YouTube របស់ឈយើង្ងដដរ។ 
 

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


 

 

ការ្សពវ្ាយដលអ់្នកឈ ុះឈនន ត ដដល មិ្មា្អាស័យដ្ឋា ្ស្នន ក់ឈៅពិតគ្ កដ 
 
សម្រាប់អនកឈ ុះឈនន តដដលមិនានអាសយដ្ឋា នពិតម្រ កដ មន្រនតីចុុះឈ ម្ ុះអនកឈ ុះឈនន តានព័ត៌ាន 
និងធនធ្លនអំពីរឈបៀបឈ ុះឈនន តសម្រាប់អនកដដលមិនកំពុងរស់ឈៅកនុងអាសយដ្ឋា នអចិថ្ន្រនតយ៍។ ព័ត៌ាន 
អាចដសវងរក នតាមរយៈ៖  
www.sccgov.org/sites/rov/Register/SpecialCircumstances/Pages/I-Do-Not-Have-a-Fixed-
Address.aspx 

 

មន្រនតីចុុះឈ ម្ ុះអនកឈ ុះឈនន តនឹងធ្លន្ទ្ងដដរថា ព័ត៌ានម្រតវូ នដ្ឋក់ឈៅកនុងសាា រដដល នបឈងកើត 
ឈ ើងសម្រាប់អនកឈ ុះឈនន តទំាងឈនុះដដលឈម្របើម្រ ស់ឈសវាកមមសងគម ដដល ន្តល់ជូនឈដ្ឋយភ្ជន ក់ងារ 
ជាថ្ដគូតាមរយៈឈោនធី រមួានការយិាល័យជំនួយដ្នកលំឈៅឋាន (Office of Supportive Housing) 
និងកមមវធីិសុែភ្ជពសម្រាប់អនកោម ន្ាុះសដមបង Valley (Valley Homeless Healthcare Program)។  

ធនធ្លនសម្រាប់អនកឈ ុះឈនន ត៖ 
 

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 

ទូរសពា៖ (408) 885-5000 · TTY: (408) 971-4068 

 
អ្ំព ី“រឈបៀប”  វឈីដអ្ ូ

មន្រនតីចុុះឈ ម្ ុះអនកឈ ុះឈនន ត នបឈងកើតវឈីដអូមួយចំនួន ឈដើមបីដចករដំលកជាមួយថ្ដគូ សាជិក 
អនកឈ ុះឈនន ត និឈយាជិត និងបុគគលិករបស់ឈយើង។ ឥ ូវឈនុះវឈីដអូានជាភ្ជសា ឈអសា៉ាញ ចិន 
តាកា ុក កូឈរ ៉ា ជប៉ាុន ដែមរ ឈវៀតណ្តម ហីនឌី ពុនចាប៊េី តាមិល ឈន ៉ា ល់ គូចារា៉ា ទី និង ឈតលូហគូ។ 

វឈីដអូរបស់ឈយើងានឈៅឈលើនដនល YouTube របស់ឈយើង៖ www.youtube.com/sccvote និង 
អាច្តល់ជូនឈដ្ឋយឈធវើសំឈណើ តាមរយៈឈលែ (408) 282-3008 ។ 
 

http://www.sccgov.org/sites/rov/Register/SpecialCircumstances/Pages/I-Do-Not-Have-a-Fixed-Address.aspx
http://www.sccgov.org/sites/rov/Register/SpecialCircumstances/Pages/I-Do-Not-Have-a-Fixed-Address.aspx
http://www.youtube.com/sccvote


 

 

វឈីដអូ ដដលានរមួ ដូចឈៅោងឈម្រកាម៖ 

• រឈបៀបចុុះឈ ម្ ុះឈ ុះឈនន ត 
• រឈបៀបឈ ុះឈនន តតាមម្របអប់សំបុម្រត 
• រឈបៀបឈ ុះឈនន តឈដ្ឋយផ្ទា ល់ឈៅមណឌ លឈ ុះឈនន ត 
• រឈបៀបឈ ុះឈនន តតាមរយៈការឈ ុះឈនន តពីចាៃ យឈដ្ឋយសនាឹកឈនន តតាមម្របអប់
សំបុម្រត (Remote Access Vote by Mail Ballot, RAVBM)  

• រឈបៀបឈ ុះឈនន តម្របសិនឈបើអនកជាកងទ័ព ឬជាអនកឈ ុះឈនន តឈៅឈម្រតម្របឈទស 

 

គ្បព័្ ធ្ សពវ្ាយសងគម 
 
តាមដ្ឋនឈយើងឈៅឈលើគណនីបណ្តត ញសងគមរបស់អនក។ មន្រនតីចុុះឈ ម្ ុះអនកឈ ុះឈនន តាន 
គណនីឈៅឈលើ Facebook, Instagram, Twitter, YouTube និង Next Door ។ 
 
ទំាងឈនុះគឺជាការអនុវតតដដលម្របឈសើរបំ្ុតមួយចំនួនសម្រាប់ការបឈងាហ ុះឈៅឈលើបណ្តត ញសងគម៖ 

1. និយាយអំពីមន្រនតីចុុះឈ ម្ ុះអនកឈ ុះឈនន តឈៅកនុងការបឈងាហ ុះរបស់អនក @sccvote 

2. Tag ឈ ម្ ុះ មិតតភកតិ និងថ្ដគូរបស់អនកឈដើមបីបឈងកើនការភ្ជជ ប់ទំន្ទក់ទំនង។ អាច tag 
ឈ ម្ ុះរបស់ឈយើង @sccvote ឈដ្ឋយឈសរ ីឈហើយឈយើងនឹងធវីត (retweet) 

ជាងមីឈលើការបឈងាហ ុះ ការដចករដំលក ឬតំណភ្ជជ ប់ដដលអនក នបឈងាហ ុះ។ 
3. ដណនំ្ទអនកឈ ុះឈនន តឱ្យមកកាន់ឈគហទំព័ររបស់ឈយើងឈដើមបីទទួលព័ត៌ានបដនែម 

www.sccvote.org/vra 

 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=5tZlFy8FrFk
https://www.youtube.com/watch?v=WqVTE2e77Bc
https://www.youtube.com/watch?v=Xu6i_fKRLK0
https://www.youtube.com/watch?v=yriJm-DFLio
https://www.youtube.com/watch?v=yriJm-DFLio
http://www.sccvote.org/vra


 

 

គ្បតទិ្ិ្ន្គ្ពតឹរិការណ៍្សពវ្ ាយឈ្ងឈៅ 

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 ការម្របជំុ - គណៈកមមការម្របឹកាដ្នកភ្ជសា (Language Accessibility 

Advisory Committee, LAAC) 

8/25 Outreach - ឧទាន Plata Arroyo Park  

8/26 ការម្របជំុ - គណៈកមមការម្របឹកាដ្នការឈ ុះឈនន ត (Voting Accessibility 

Advisory Committee, VAAC)  

8/26 Outreach - ឧទាន De Anza Park 
 
ម្រពឹតតិការណ៍្សពវ្ ាយ (Outreach) តាមឧទានទំាងអស់គឺស្សបជាមួយនឹងឧទាន 
Viva Parks ដដរឈហើយនឹងម្រតូវ នម្របម្រពឹតតឈៅឈៅកាលបរឈិចឆទឈរៀងៗែាួនចាប់ពី 
ឈា៉ាង 6:00 លាៃ ច – 8:30 យប់ ។ ព័ត៌ានបដនែមអាចដសវងរក នឈៅឈលើឈគហ 
ទំព័ររបស់កដនាងទំាងឈនុះតាមរយៈ៖  
https://www.sanjoseca.gov/home/showpublisheddocument/74198 

 

*្ារ (Farmer’s Market) នឹងម្រតូវម្របម្រពឹតតឈៅឈៅកនុងមណឌ ល SOFA District – ា្ូវ 
South First Street ចឈន្ទា ុះ ា្ូវ San Salvador និង William Streets ឈរៀងរាល់ថ្ងៃសុម្រក 
រហូតដល់ថ្ងៃទី 17 ដែធនូ ពីឈា៉ាង 10:00 ម្រពឹក - 2:00 រឈសៀល ។ អាចចូលឈមើល 
តាមរយៈ sjdowntown.com 

គ្បតទិ្ិ្ឈវទ្ិកាមត ិសរអី្ំព ី ការឈធវើសកមមភាព សទិ្ធិ អ្នកឈ ុះឈនន ត កន ឈៅងតបំ្ ់

ឈវទិកាមតិសាែ បន្ទគឺជាការម្របជំុឈបើកចំហ ដដលអនុញ្ញា តឱ្យអនកឈ ុះឈនន ត និងស 
ាជិកសហគមន៍ានឱ្កាស្តល់មតិសាែ បន្ទ ជំរញុការចូលរមួសីុវលិ និងាន 

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


 

 

សកមមភ្ជពជាមួយការចូលរមួអនកឈ ុះឈនន តឈៅកនុងឈោនធី Santa Clara ។ 
ម្របជាធិបឈតយយានដំឈណើ រការឈៅឈពលសំឈ ងទំាងអស់ម្រតូវ នឈគសាត ប់ឮ។ 
 
ឈវទិកាមតិសាែ បន្ទនឹងម្រតូវ នម្របម្រពឹតតឈៅជាភ្ជសាទំាងអស់ដូចានបងាហ ញឈៅ
ោងឈម្រកាម។ សូមឈម្របើម្រ ស់ម្រកាហវិកបណ្តត ញ្សពវ្ ាយសងគមរបស់ឈយើងឈដ្ឋយ 
ឈសរកីនុងការដចករដំលកព័ត៌ានឈនុះជាមួយសហគមន៍របស់អនក។ សូមចូលឈៅ 
www.sccvote.org/vra សម្រាប់តំណភ្ជជ ប់ zoom link សម្រាប់ការម្របជំុដដល ន 
ឈរៀបកាលវភិ្ជគនីមួយៗ។ 
 
កាលបរឈិចឆទឈវទិកាមតិសាែ បន្ទ 
 
ថ្ងៃទី 20 ដែកកកដ្ឋ  ភ្ជសាអង់ឈគាស  
ថ្ងៃទី 27 ដែកកកដ្ឋ  ភ្ជសាឈអសា៉ាញ 
ថ្ងៃទី 3 ដែសីហា  ភ្ជសាចិន 
ថ្ងៃទី 10 ដែសីហា ភ្ជសាតាកា ុក 
ថ្ងៃទី 17 ដែសីហា  ភ្ជសាជប៉ាុន 
ថ្ងៃទី 24 ដែសីហា  ភ្ជសាកូឈរ ៉ា 
ថ្ងៃទី 31 ដែសីហា  ភ្ជសាដែមរ  
ថ្ងៃទី 7 ដែកញ្ញា   ភ្ជសាឈវៀតណ្តម  
ថ្ងៃទី 21 ដែកញ្ញា   ភ្ជសាពុនចាប៊េី 
ថ្ងៃទី 28 ដែកញ្ញា   ភ្ជសាហិនឌី 
  

http://www.sccvote.org/vra


 

 

 

ឈសៀវឈៅដណនាអំ្ំពីការច ុះឈ ម្ ុះអ្នកឈ ុះឈនន ត 

សូមចូលឈៅកាន់៖ https://www.sccgov.org/sites/rov/Register/Documents/Guide_to_ 

Register_to_Vote.pdf ឈដើមបីទាញយក និងម្រពីនចាប់ចមាងថ្នឈសៀវឈៅការដណនំ្ទក៍អនកឈ ុះ 
ឈនន តរបស់ឈយើង។ 

 
 

 

 
ការឈ ុះឈនន ត ឈៅឈពលកំព ងជាបឃ់ ំឃ៓ាង 
សូមចូលឈៅកាន់៖ www.sccvote.org/vra ឈដើមបីទាញយកឯកសារព័ត៌ានអំពីការឈ ុះឈនន ត 
ឈៅឈពលសែិតកនុងការជាប់ឃំុឃ៓ង។ 

 

https://www.sccgov.org/sites/rov/Register/Documents/Guide_to_Register_to_Vote.pdf
https://www.sccgov.org/sites/rov/Register/Documents/Guide_to_Register_to_Vote.pdf
http://www.sccvote.org/vra


 

 

 
ឧបសមព័្ ធ A 

ការឈគ្បើគ្ ស ់គ្កាហ្វកិ គ្បកាស ្សពវ្ាយ ្ងិ គ្បព័្ ធ សងគម 
 

ការច ុះឈ ម្ ុះទ្ កជាម ្  
 

 
 
  



 

 

ឧបសមព័្ ធ B 
គ្កាហ្វកិ្ងិគ្បកាសគ្បព័្ ធ្សពវ្ ាយសងគមសគ្មាបឈ់គ្បើគ្ ស់ 

ធ្លា ប ់្ជាបឃ់ ំឃ៓ាង 

 
 

កមមវធិ ីដឹកជញ្ជូ ្បញ្ជូ ្ឈ្ញើស្ាឹកឈនន ត អាស្នជាបនាា ្ ់ 



 

 

សមូទាក់ទ្ងមកពកួឈយើងឈៅនងៃឈ្ុះ 
ការយិាល័យមន្រនតីម្រគប់ម្រគងចុុះឈ ម្ ុះអនកឈ ុះឈនន ត ឈោនធី Santa Clara 

ដ្នកកិចចការ សាធ្លរណៈ និងចាប់ នីតិបញ្ាតតិ 
1555 Berger Drive, Building 2 
San Jose, CA 95112 

ដែសទូរសពាម្របព័នធ្សពវ្ាយ៖ (408) 282-3008 
អីុដមលម្របព័នធ្ សពវ្ាយ៖ rov.media@rov.sccgov.org  

វបិសាយ៖ www.sccvote.org/vra 

mailto:rov.media@rov.sccgov.org

