ត ើសតំ េងតនោ របស់ខ្ញត្ំ វូ បានតេរាប់ ដែរឬតេ? កិច្ចការដែលត្ វូ ត្វ ើបន្ទាប់ពីអ្ោកតបាោះតនោ !
ពេលខ្ល ះសន្ល ឹកពនោតរបស់អ្ោកប្បហែលជាមិន្ប្តូវបាន្ពេរាប់ពេ។ ការរាប់សន្ល ឹកពនោតប្តូវបាន្ព្វ ើព ើងពប្រើន្ថ្ងៃ បន្ទាប់េថ្ី ងៃពបាះពនោត ដូ ពរោ ះ អ្ោ កអារ
មាន្ពេលពវលាពដើមបីព ះប្ាយបញ្ហាមួ យរំន្ួន្រំព ះមូ លពែតុហដលសន្ល ក
ឹ ពនោតរបស់អ្ោកមិន្ប្តូវបាន្ពេរាប់។
ពន្ះជាអ្វ ហើ ដលអ្ោ កអារព្វ បា
ើ ន្ពដើមបីប្បាកដថាសំព ងពនោតរបស់អ្ោកប្តូវបាន្ពេរាប់!

ថ្ងៃតបាោះតនោ េឺ ថ្ងៃអ្ង្គារ េី 3 ដខវ ិច្ឆកា
ិ នោំ 2020។

សនល ឹកតនោ សត្ាប់អ្ោកតបាោះតនោ អ្វ ត ាន/ត្ញើតាមសំបត្ុ

1.

2.

សូ មតាម ន្សំបុប្តរបស់អ្ោក/សប្មាប់អ្ោកពបាះពនោតអ្វតត មាន្ពដើមបីប្បាកដថាសន្ល ឹកពនោតពន្ទះប្តូវបាន្ពេរាប់។ អ្ោ កអារតាម
មាន្របស់រដឋ ន្ីមួយៗពៅពលើពេែេំេ័រ www.ballotready.org។

ន្េ័ត៌

a.

សូ មេូ រសេា ពៅហខ្ែេូ រសេា ទាន្់ពែតុការណ៍ 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683) ពបើអ្ោកប្តូវការជំន្ួយ។ ជំន្ួយប្តូវបាន្ផ្ដលជា
់ ភាា
អ្ង់ពេល ស បង់ហ្គាលី រិន្កាតាំង ែិណឌី កូ ពរ៉េ រិន្កុកងឺ តាកា ុ ក ពវៀតណាម ន្ិងពអ្ុើឌូ។

b.

សូមនប់ចាប់ត្ដើមតាមដាន – ជាពរឿយៗពេលពវលាពដើមបីព

ះប្ាយបញ្ហាេឺមាន្ពេលកំណត់!

ប្បសិន្ពបើសន្ល ឹកពនោតពផ្ញតា
ើ មសំបុប្តរបស់អ្ោក/សប្មាប់អ្ោកពបាះពនោតអ្វតត មាន្មិន្ប្តូវបាន្ពេរាប់៖

a.

មូ លពែតុេូពៅហដលពផ្ញតា
ើ មសំបុប្ត/សន្ល ឹកពនោតសប្មាប់អ្ោកពបាះពនោតអ្វតត មាន្មិន្ប្តូវបាន្ពេរាប់៖

i.
ii.
iii.

ការ្គ្ា
ូ ងហ ថតលខា – ែតថ ពលខាពៅពលើសំបុប្តរបស់អ្ោកបាន្ពផ្ញើ/សន្ល ឹកពនោតសប្មាប់អ្ោកពបាះពនោតអ្វតត មាន្មិន្ប្តូវគ្នោ
ន្ឹងែតថ ពលខាហដលរ ឋ ភិបាលមាន្ពៅកនុងកំណត់ប្តា។
ការមិនបានត្វ ើតាមការដែន្ទំឱ្យបានទំងត្ស ុង ឬត្ ឹមត្ វូ ។
ការមិនបានបញ្ចូលច្ាប់ច្មល ងអ្ ត សញ្ញាែរបស់អ្ោក។

b.

សូ មេូ រសេា ពៅហខ្ែេូ រសេា ទាន្់ពែតុការណ៍ 1-888-API-VOTE (1-888-274-8683) ពដើមបីពមើលថាពតើអ្ោកអារព ះប្ាយបញ្ហា
សន្ល ឹកពនោតសប្មាប់អ្ោកពបាះពនោតអ្វតត មាន្/ពផ្ញតា
ើ មសំបុប្តរបស់អ្ោកបាន្ឬអ្ត់។ ជំន្ួយប្តូវបាន្ផ្ដលជា
់ ភាាអ្ង់ពេល ស បង់ហ្គាលី
រិន្កាតាំង ែិណឌី កូ ពរ៉េ រិន្កុកងឺ តាកា ុ ក ពវៀតណាម ន្ិងពអ្ុឌ
ើ ូ។
សនល ឹកតនោ បត្
ដ ោះអាសនោ

1.

ប្បសិន្ពបើអ្ោកបាន្ពបាះពនោតព យសន្ល ឹកពនោតបពណា
ត ះអាសន្ោ រ ឋ ភិបាលរដឋ ឬមូ ល ឋ ន្របស់អ្ោកេួ រហតបាន្ផ្តល់េ័តមា
៌ ន្ដល់អ្ោកអ្ំេី វ ិ្ីហដល
អ្ោ ករកពមើលថាពតើសន្ល ឹកពនោតបពណា
ត ះអាសន្ោ របស់អ្ោកប្តូវបាន្ពេរាប់ឬអ្ត់ពៅពេលហដលអ្ោ កពបាះពនោត។

2.

ប្បសិន្ពបើអ្ោកបាន្ពបាះពនោតព
កនុងករណីមួយរំន្ួន្៖

a.

មូ លពែតុេូពៅហដលសន្ល ឹកពនោតបពណា
ត ះអាសន្ោ មិន្ប្តូវបាន្ពេរាប់៖

i.

ii.
iii.
b.

យសន្ល ឹកពនោតបពណា
ត ះអាសន្ោ ពែើយវាមិន្ប្តូវបាន្ពេរាប់ អ្ោ កអារចាត់ វ ិធាន្ការពដើមបីឱ្យពេរាប់សន្ល ឹកពនោត

ការច្ុោះត្មោះអ្ោ កតបាោះតនោ – ប្បសិន្ពបើអ្ោកពជឿជាក់ថាអ្ោ កបាន្រុះព្មះពបាះពនោតពែើយ បុហន្ត មិន្មាន្ព្មះបង្ហាញពៅ
ពលើបញ្ជីព្មះអ្ោ កពបាះពនោតពៅកហន្ល ងពបាះពនោតប្តឹមប្តូវរបស់អ្ោកពេ
វាប្បហែលជាមាន្បញ្ហាជាមួ យន្ឹងការរុះព្មះអ្ោ កពបាះពនោតរបស់អ្ោកហដលអ្ោ កអារព ះប្ាយជាមួ យមន្តន្តីពបាះពនោតមូ ល ឋ
ន្របស់អ្ោកបាន្។
អ្ ត សញ្ញាែ – ប្បសិន្ពបើអ្ោកពភល រយកឯការបញ្ហជក់អ្តត សញ្ហាណហដលសមប្សបពៅន្ឹងការពបាះពនោត
កនុងករណីខ្លះអ្ោ កអារយកវាពៅកាន្់មន្តន្តីពបាះពនោតមូ ល ឋ ន្របស់អ្ោក។
ការ្គ្ា
ូ ងហ ថតលខា – ប្បសិន្ពបើែតថ ពលខារបស់អ្ោកមិន្ប្តូវគ្នោន្ឹងែតថ ពលខាពៅពលើឯការជាមួ យកំណត់ប្តាពបាះពនោតពេ
អ្ោ កអារចាត់ វ ិធាន្ការកនុងការព ះប្ាយបញ្ហាពន្ះជាមួ យន្ឹងមន្តន្តីពបាះពនោតបន្ទាប់េកា
ី រពបាះពនោត។

ពេលពវលាពដើមបីព ះប្ាយបញ្ហាទា ំងពន្ះមាន្កំណត់។ សូ មេូ រសេា ពៅហខ្ែេូ រសេា ទាន្់ពែតុការណ៍ 1-888-API-VOTE (1-888-274- 8683)
ពដើមបីហសវ ងរកវ ិ្ី។ ជំន្ួយប្តូវបាន្ផ្ដលជា
់ ភាាអ្ង់ពេល ស បង់ហ្គាលី រិន្កាតាំង ែិណឌី កូ ពរ៉េ រិន្កុកងឺ តាកា ុ ក ពវៀតណាម ន្ិងពអ្ុើឌូ។

រង់ហសវ ងយល់បហន្ថ មពេ? សូ មពមើល្ន្ធាន្ពបាះពនោតពៅពលើពេែេំេ័រ www.advancingjustice-aajc.org/election2020។

