
 

 

 

မဲပ ေးဖ  ို့ အသငို့့်ဖဖစ့်ပ ြီလ ေး- အ  ဟ  င့်ေးယ  ေး ဖ ည့်နယ့်သ၊ူ 

ဖ ည့်နယ့်သ ေးတ  ို့ပေ။ 

2020 ခ နစှ့်၊ ပအ က့်တ  ဘ လ 13 ေက့်၊ အင်္ဂ ါပန ို့တငွ့် မွမ့်ေးမံဖ င့်ဆင့်ခဲို့သည့် 

2020 ခ နစှ့်၊ န  ဝင့်ဘ လ 3 ေက့်၊ အင်္ဂ ါပန ို့တငွ့် ပေွေးပက က့် ဲွက   ကျင့်ေး မည့် ဖဖစ့် ါသည့် 

 

မဲပ ေးသညို့့်အခါ သငို့့်အပနဖဖငို့့်- 

  အင်္ဂလပ်ိဘာသာစကာားပိိုငာ်းတွင ်အခကအ်ခရဲ ိပါက မဲပပားရန ်ကန် ့်သတထ်ာားပသာ ရ ိုငယထ်တဲွင ်သင့်က်ိို ကညူမီဲပပားရန ်သငန် စ်သကသ်ူ 

တစ်စ ိုတစ်ဦားကိို ပခေါ်လာခငွ့် ်ရ ိပါသည။် 

  အခ ိ ျို့ပနရာမ ာားတငွ ်အစိိုားရထ မ  ဘာသာစကာား အကူအည ီရရ ိပိိုငခ်ငွ့် ်ရ ိပါသည။် 

  အခခာားသူမ ာား၏ ခခမိ်ားပခခာကခ်ခငာ်း သိို ့်မဟိုတ ်ခွခဲခာားဆကဆ် ခခငာ်း မခ ရဘ ဲမဲပပားပိိုငခ်ွင့် ်ရ ိပါသည။် 

 မဲရ ိုမ ာားတငွ ်ခခမိ်ားပခခာကခ်ခငာ်း သိို ့်မဟိုတ ်ခွခဲခာားဆကဆ် ခခငာ်းသည ်သင့်က်ိို အပန ာင့်အ်ယ ကခ်ပ ခခငာ်း သိို ့်မဟိုတ ်သင၏်မဲပပားပိိုငခ်ငွ့်က်ိို 

ပိတပ်ငခ်ခငာ်းန င့် ်တသူည ်သိို ့်မဟိုတ ်သင့်မ် ိ ားနယွပ် ကာင့် ်သငသ်ည ်နိိုငင် သာားမဟိုတ်ဟိုဆိိုသည့်် မ ာားယငွာ်းပသာ ပခါကရိ်ိုားက ိ ား 

ပ ိုစ ပအာက်တငွ ်သင့်မ်ဲပပားပိိုငခ်ငွ့်က်ိို စိနပ်ခေါ်သညန် င့် ်တူနိိုငသ်ည။် 

အ  ဟ  င့်ေးယ  ေးဖ ည့်နယ့်တငွ့် မဲပ ေးန  င့်သညို့့်သ ူ

 အပမရိကန ်နိိုငင် သာား၊ 

 သငသ်ည ်ပနာက်လာမည့် ်အပထွပထပွရွားပကာကပ်ွဲပန ့်တငွ ်သိို ့်မဟိုတ ်ထိိုပန ့်မတိိုငမ်ီတငွ ်အနညာ်းဆ ိုား အသက ်18 န စ် 

ခပည့်ခ်ပီားခြစ်လျှင။် (သငသ်ည ်အပထပွထပွရွားပကာကပ်ွဲတငွ ်သိို ့်မဟိုတ ်ပရွားပကာကပ်ွဲမတိိုငမ်ီတငွ ်18 န စ် ခပည့်မ်ညဆ်ိိုပါက 

ကိိုယစ်ာားလ ယ်ပလာငာ်းမ ာားကိို ပရွားခ ယသ်တမ် တမ်ည့် ်အပခခခ ပရွားပကာကပ်ွဲတွင ်မဲပပားနိိုငပ်သာ်လညာ်း အသက ်18 န စ်မခပည့်မ်ခ ငာ်း 

ခပဿနာရပ်မ ာား သိို ့်မဟိုတ ်ပါတီဗဟိိုခပ  ပကာ်မတမီ ာားအတကွ ်မဲပပားနိိုငမ်ညမ်ဟိုတပ်ါ)၊ 

 သငမ်ဲပပားလိိုသည့် ်ပရွားပကာကပ်ွဲ မတိိုငမ်ီ သငသ်ည ်အိိုငဟ်ိိုငာ်းယိိုားခပညန်ယတ်ငွ ်အနညာ်းဆ ိုား ရက ်30  ကာ ပနထိိုငသ်ူတစ်ဦား 

ခြစ်ရပါမည၊် 

 အေမရိကန္နုိင္င ံသုိ ့မဟုတ္ အေမရိကန္နိင္င ံျပည္နယ္တစ္ခုခုတြင္ ရာဇ၀တ္မမွဴက  ််းလြန္ျဖစ ္ေထာင္က ေနသူမ ာ််း မေဲပ််းပုိင္ခြင္႕မ႐ွိမိပါ 

 သငသ်ည ်မဲပပားရန ်ကစိစရပ်မ ာားအတကွ ်သတမ် တခ် က ်မခပည့်မ်ီပ ကာငာ်း ပသတမ်ားစာ အတညခ်ပ  တရာားရ ိုားက 

ပ ကညာထာားခခငာ်းမရ ိလျှင၊် ယငာ်းအခပင ်

 သငသ်ည ်ပရွားပကာကပ်ွဲ ဥပပေမ ာားကိို ခ ိ ားပြာကသ်ည့်အ်တွက ်သင၏် နိိုငင် သာားအခငွ့်အ်ပရားကိို အခပီားပိိုင ်ရိုပ်သမိ်ားခ ထာားရခခငာ်း 

မရ ိလျှင။် 

 သငသ်ည ်ဤခပညန်ယတ်ငွ ်သင့်တ်င့်ပ်လ ာကပ်တစ်ွာ စာရငာ်းသွငာ်းခပီားပနာက ်ရက ်30 အတငွာ်း သငမ်ဲပပားရမည့် ်နယ်နမိိတ်တငွ ်

က ငာ်းပပသာ ပရွားပကာကပ်ွဲမ ာားတငွ ်မဲပပားရန ်သတမ် တ်ခ ကခ်ပည့်မ်ီလျှင။် ထိိုရက ်30 ကာလအတငွာ်း သငသ်ည ်ပ ကက်ကွမ်ဲကိို 

ပတာငာ်းဆိိုနိိုငပ်ါသည။် 

သင့်သည့် လ   ျှို့ ဝှက့်မဲပ ေးေန့်အတကွ့် စ ေင့်ေးသငွ့်ေးထ ေးေ ါမည့်။ 



အဓ က ေက့်စွမဲျ ေး 

 တနလဂာပန ့်၊ ပအာကတ်ိိုဘာလ 5 ရက ်– မဲပပားရန ်စာရငာ်းသွငာ်းရမည့် ်ပနာကဆ် ိုားအခ ိန။် 

 အင်္ဂ ါပန ့်၊ ပအာက်တိိုဘာလ 6 ရက ်– ကက ိတငမ်ဲပပားခခငာ်း စတငသ်ည့််ရက။် 

 ပသာ ကာပန ့်၊ ပအာကတ်ိိုဘာလ 23 ရက ်– မဲပပားသူမ ာားအပနခြင့် ်၎ငာ်းတိို ့်၏ ပ က်ကကွမ်ဲကိို ရရ ိရနန် င့် ်ခပနပ်ပားရနအ်တကွ ်

အခ ိနအ်လ ိုအပလာက ်ရပစရန ်ထိိုပန ့်မတိိုငမ်ီတငွ ်ပ က်ကကွမ်ဲမ ာားကိို ပလျှာကထ်ာားရန ်အ က ခပ ထာားသည။်  

 အင်္ဂ ါပန ့်၊ နိိုဝငဘ်ာလ 3 ရက ်– ပရွားပကာကပ်ွဲပန ့်။ မဲပပားရမည့် ်ပနရာတငွ ်လူကိိုယ်တိိုင ်သွာားပရာကမ်ဲပပားပါ သိို ့်မဟိုတ ်

သင့်ပ် ကက်ကွမ်ဲတငွ ်ထိိုပန ့်ရကစ်ွဲခြင့် ်တ ဆပ်ိန ပ်ိထာားပ ကာငာ်း ပသခ ာပါပစ။ 

မဲပ ေးသ ူစ ေင့်ေးသငွ့်ေးဖခင့်ေး- သင့် စ ေင့်ေးသငွ့်ေးထ ေး ါသလ ေး။  

 သငသ်ည ်ယခငက် မဲပပားရန ်စာရငာ်းသွငာ်းြူားပါသလာား။ 

 သွငာ်းြူားပါသည ်

o သငယ်ခိုပနသည့် ်ပနရာတငွ ်စာရငာ်းသွငာ်းထာားဆခဲြစ်ပ ကာငာ်း အတညခ်ပ ပါ- 

https://voterlookup.ohiosos.gov/voterlookup.aspx 

o သငသ်ည ်စာရငာ်းသွငာ်းထာားခခငာ်း မရ ိပတာ့်ပါက ယပန ့်ပင ်စာရငာ်းခပနသ်ွငာ်းလိိုကပ်ါ- https://olvr.ohiosos.gov/NCOA/NCOA 

o သငသ်ည ်မ နက်နပ်သာလပ်ိစာခြင့် ်စာရငာ်းသွငာ်းမထာားပါက သင့်စ်ာရငာ်းသွငာ်းမှုကိို မွမ်ားမ ခပငဆ်ငပ်ါ- 

https://olvr.ohiosos.gov/NCOA/NCOA 

 မသွငာ်းြူားပါ 

o ယပန ့်ပင ်စာရငာ်းသွငာ်းလိိုကပ်ါ။ 

 အွနလ်ိိုငာ်း- https://olvr.ohiosos.gov/NCOA/NCOA 

 သငလ်ိိုအပ်မည့်် အရာမ ာားမ ာ- 

o အိိုဟိိုငာ်းယိိုားခပညန်ယ ်ယာဉ်ပမာငာ်းလိိုငစ်င ်သိို ့်မဟိုတ ်အိိုဟိိုငာ်းယိိုားခပညန်ယ ်

မ တပ် ိုတငက်တန် ပါတ် 

o အမည ်

o ပမွားသကက ရာဇ် 

o လပ်ိစာ 

o သင့်လ်မူှုြူလ ိုပရားန ပါတ၏် ပနာကဆ် ိုားင်္ဏနာ်းပလားလ ိုား 

 ပမားလ-်  

 သင့်တ်ငွ ်လိိုအပ်ပသာ အခ ကအ်လကမ် ာား တစ်စ ိုတစ်ရာ မရ ိပါက ဤလင့်ခ််ကိို န ပ်ိခပီား ကျွန်ိုပ်တိို ့်၏ 

စာရွက်ပြာငပ် ိုစ  (PDF) အသ ိုားခပ ၍ သင၏် မဲပပားရနလ်ပ်ိစာကိို မွမ်ားမ ခပငဆ်ငပ်ါ။ ဤပြာငပ် ိုစ တငွ ်

ခြည့်စ်ွကခ်ပီားသညန် င့် ်လကမ် တ်ပရားထိိုား၍ ၎ငာ်းကိို သင၏် ပရွားပကာကပ်ွဲဆိိုငရ်ာ ပကာငတ်ဘီိုတအ်ြွဲျို့ထ  

ပပားပိို ့်ရမည။်  

 နိိုငင် သာားဆိိုငရ်ာ စာတိိုကမ် တစ်ဆင့် ်မဲပပားသူ စာရငာ်းသွငာ်းခခငာ်း ပြာငပ် ိုစ ကိို အသ ိုားခပ ခခငာ်း-

https://www.eac.gov/voters/national-mail-voter-registration-form  

o နိိုငင် သာားဆိိုငရ်ာ စာတိိုကမ် တစ်ဆင့် ်မဲပပားသူ စာရငာ်းသွငာ်းခခငာ်း ပြာငပ် ိုစ ကိို အပမရိကန ်

နိိုငင် သာားမ ာား မဲပပားရန ်စာရငာ်းသွငာ်းရာတငွခ်ြစ်ပစ၊ အမည၊် လပ်ိစာပခပာငာ်းလသဲွာား၍ 

စာရငာ်းသွငာ်းမှု အခ ကအ်လကမ် ာားကိို မွမ်ားမ ခပငဆ်ငရ်ာတငွခ်ြစ်ပစ၊ နိိုငင် ပရားပါတတီစ်ခိုခြင့် ်

စာရငာ်းသွငာ်းရာတငွခ်ြစ်ပစ အသ ိုားခပ နိိုငပ်ါသည။် 

o သင့်ခ်ပညန်ယအ်တွက ်ပြာ်ခပထာားပသာ ခပညန်ယဆ်ိိုငရ်ာ သတမ် တ်ထာားသည့် ်

ညွှန ်ကာားခ ကမ် ာားကိို လိိုကန်ာရပါမည။် ၎ငာ်းတိို ့်သည ်ပြာငပ် ိုစ ၏ စာမ ကန် ာ 3 တငွ ်စတငခ်ပီား 

https://voterlookup.ohiosos.gov/voterlookup.aspx
https://olvr.ohiosos.gov/NCOA/NCOA
https://olvr.ohiosos.gov/NCOA/NCOA
https://olvr.ohiosos.gov/NCOA/NCOA
https://www.ohiosos.gov/globalassets/elections/forms/vr_form_04-2015.pdf
https://www.ohiosos.gov/globalassets/elections/forms/vr_form_04-2015.pdf
https://www.ohiosos.gov/elections/elections-officials/county-boards-of-elections-directory/
https://www.eac.gov/voters/national-mail-voter-registration-form


ခပညန်ယအ်လိိုက ်အကခရာမ ာားစီ၍ ပြာ်ခပထာားသည။် ထိိုပြာငပ် ိုစ တငွ ်ခြည့်စ်ွကခ်ပီားပနာက ်

ညွှနခ်ပထာားပသာ ပနရာတငွ ်သင့်အ်မညက်ိို လကမ် တထ်ိိုားခပီား သင့်ခ်ပညန်ယ ်သိို ့်မဟိုတ ်

ပေသတငွာ်း ပရွားပကာကပ်ွဲပကာ်မရ ငရ် ို ားသိို ့် ဆကလ်ကပ်ဆာငရွ်ကရ်န ်ပပားပိို ့်ရပါမည။် သငသ်ည ်

၎ငာ်းကိို စာအိတထ်ထဲည့်၍် စာပိို ့်ခကိို အသင့်အ်တင့် ်အကိုနအ်က ခ ကာ စာတိိုကမ်  

ပိို ့်ရမညခ်ြစ်သည။် 

o ပြာငပ် ိုစ ကိို ဘာသာစကာား 15 မ ိ ားခြင့် ်ပေါငာ်းလိုေလ်ိုပ်ပါ- 

 နိိုငင် သာားဆိိုငရ်ာ စာတိိုကမ် တစ်ဆင့် ်မဲပပားသူ စာရငာ်းသွငာ်းခခငာ်း ပြာငပ် ိုစ – 

အင်္ဂလပ်ိဘာသာ 

 طلب تسجيل الناخب – အာရပ်ဘာသာ 

 জাতীয় ডাক ভ াটার নিবন্ধি ফরম – ဘင်္ဂ ါလဘီာသာ 

 国家邮件选民登记表 – တရိုတ်ဘာသာ 

 Inscription sur les listes électorales – ခပငသ်စ်ဘာသာ 

 Aplikasyon Enskripsyon Elektè – ပဟတီဥပရာပဘာသာ 

      – ဟငေ်ဘီာသာ 

 国立メール有権者登録フォーム – င်္ ပနဘ်ာသာ 

 ទម្រង់បែែែទនៃការច ុះឈ ម្ ុះអ្នកឈ ុះឈនន តថ្នន ក់ជាតិ – ခမာဘာသာ 

 전국 우편 유권자 등록 양식 – ကိိုရီားယာားဘာသာ 

 Solicitação para cadastro de eleitor – ပပေါ်တငူ်္ီဘာသာ 

 Заявка на регистрацию избирателя – ရိုရ ာားဘာသာ 

 Formulario nacional de inscripción de votantes – စပိနဘ်ာသာ 

 National Mail Form ng Pagpaparehistro ng Botante – 

တင်္ါားပလာ့်ဘာသာ 

 Mẫu đăng ký quốc gia Thư cử tri – ဗီယကန်မ်ဘာသာ 

 

စ တ  က့်မှတစ့်ဆငို့့် မဲပ ေးဖခင့်ေး(VBM)/ ျက့်ကကွ့်မဲမျ ေး 

 သငသ်ည ်စာတိိုကမ် တစ်ဆင့် ်ပ ကက်ွကမ်ဲပပားရန ်ပတာငာ်းဆိိုခဲ့်ပါသလာား။ 

 ပတာငာ်းဆိိုခဲ့်ပါသည် 

o ၎ငာ်းကိို ဤပနရာတငွ ်ပလ့်လာပါ- https://www.ohiosos.gov/elections/voters/toolkit/ballot-tracking/ 

 မပတာငာ်းဆိိုခဲ့်ပါ 

o သငသ်ည ်စာတိိုကမ် တစ်ဆင့် ်ပ ကက်ွမဲဲပပားရန ်ပတာငာ်းဆိိုခ ငပ်ါက ထိိုသိို ့်ခပ လိုပ်ရန ်အခ ိနရ် ိနိိုငပ်ါပသားသည။် 

 ပနာကဆ် ိုားအခ ိန-် စပနပန ့်၊ ပအာကတ်ိိုဘာလ 31 ရက် 

 အ က ခပ ခ က။် ပအာကတ်ိိုဘာလ 23 ရက၊် ပသာ ကာပန ့်တငွ ်သင၏် VBM/ပ ကက်ကွမ်ဲကိို 

ပတာငာ်းဆိိုမ သာ ၎ငာ်းကိိုရရ ိရနန် င့် ်စာတိိုကမ် ခပနပိ်ို ့်ရန ်အခ ိနရ်နိိုငပ်ါမည။် 

 သငသ်ည ်အိိုဟိိုငာ်းယိိုားခပညန်ယ်တွင ်စာရငာ်းသွငာ်းထာားပသာ မဲပပားသူ ခြစ်ရမည။် 

 ပ ကက်ကွမ်ဲ ပလျှာကန်ညာ်း- 

 ဤပနရာတငွ ်ပေါငာ်းလိုေလ်ိုပ်၍ ပရင့်ထ်ိုတခ်ပီား ပြာငပ် ိုစ တွင ်ခြည့်စ်ွကပ်ါ- 

https://www.ohiosos.gov/elections/voters/how-to-request-your-absentee-ballot/ 

 ပတာငာ်းဆိိုလွှာ ပြာငပ် ိုစ ကိို သင့််ပေသရ  ိပရွားပကာကပ်ွဲဆိိုငရ်ာ ပကာငတ်ဘီိုတအ်ြဲွျို့ထ  

စာတိိုကမ် ပပားပိို ့်ပါ။ https://www.ohiosos.gov/boards တငွ ်ဘိုတအ်ြွဲျို့ထ  စာတိိုကမ် ပိို ့်ရန ်

စာတိိုက်လပ်ိစာမ ာားကိို ရရ ိနိိုငပ်ါသည။်  

https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_ENG.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_ENG.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_ARA.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_BEN.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_BEN.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_CHS.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_CHS.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_FRC.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_CRE.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_HIN.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_HIN.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_JPN.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_JPN.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_KHM.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_KHM.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_KOR.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_KOR.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_POR.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_RUS.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_SPA.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_TAG.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_TAG.pdf
https://www.eac.gov/sites/default/files/eac_assets/1/6/Federal_Voter_Registration_VIE.pdf
https://www.ohiosos.gov/elections/voters/toolkit/ballot-tracking/
https://www.ohiosos.gov/elections/voters/how-to-request-your-absentee-ballot/
https://www.ohiosos.gov/boards


 သင၏် ပရွားပကာကပ်ွဲဆိိုငရ်ာ ပကာငတ်ဘီိုတအ်ြွဲျို့ မ  စာတိိုကမ် တစ်ဆင့်ပိ်ို ့်ပသာ သင့်ပ် ကက်ကွမ်ဲကိို 

ရယရူန ်ပစာင့်ပ်ါ။ သင၏် ပ ကက်ွကမ်ဲ ပတာငာ်းဆိိုခခငာ်းန င့် ်ပတသ်က်၍ ပမားခနွာ်းမ ာား ပမားလိိုပါက သင၏် 

ပရွားပကာကပ်ွဲဆိိုငရ်ာ ပကာငတ်ီဘိုတအ်ြွဲျို့ထ  ဆကသ်ွယသ်င့်ပ်ါသည။် 

 

 ကျွန်ိုပ်၏ VBM/ပ ကက်ကွမ်ဲ ပတာငာ်းခ ခခငာ်း ခပီားပခမာက်ပစရန ်ဘာပတရွန ်လိိုအပ်ပါသလ။ဲ 

 အိိုဟိိုငာ်းယိိုားခပညန်ယ ်ယာဉ်ပမာငာ်းလိိုငစ်င ်

 လမူှုလ ိုခခ  ပရား လိိုငစ်င ်

 

 ကျွန်ိုပ်၏ စာတိိုကမ် ပိို ့်ပသာ ပ က်ကကွမ်ဲကိို ဘယလ်ိိုခပနပ်ပားနိိုငပ်ါသလ။ဲ 

 VBM/ပ ကက်ကွမ်ဲန င့်အ်တ ူညွှန ်ကာားခ ကမ် ာား ပါရ ိပါသည။် ၎ငာ်းတိို ့်ကိို အခပည့်အ်ဝ င်္ရိုတစိိုက ်လိိုကန်ာပါ။  

 သင၏် စာတိိုကမ် ပိို ့်ပသာ ပ ကက်ွကမ်ဲကိို ပိို ့်ခ ငပ်ါက သင၏် ပရွားပကာကပ်ွဲဆိိုငရ်ာ ပကာငတ်ဘီိုတ်အြွဲျို့ထ သိို ့် ပရွားပကာကပ်ွဲပန ့် 

(အင်္ဂ ါပန ့်၊ နိိုဝငဘ်ာလ 3) ရက်တွင ်ည 7:30 ထက ်ပနာကမ်က ဘ ဲလကူိိုယတ်ိိုင ်ပပားပိို ့်ပါ။ 

 သင့်ပ် ကက်ကွမ်ဲကိို စာတိိုကမ် တစ်ဆင့် ်ခပနလ်ညပ်ပားပိို ့်ရန ်အပမရိကနခ်ပညပ်ထာငစ်ို စာပိို ့်ဝနပ်ဆာငမ်ှု (USPS) ကိို အသ ိုားခပ ရန ်

စီစဉ်ပါက  

o သင့်ပ် ကက်ကွမ်ဲကိို စာတိိုကမ် တစ်ဆင့် ်ခပနပ်ပားပါက ပရွားပကာက်ပွဲပန ့် မတိိုငမ်ီ တစ်ရကထ်က ်ပနာကမ်က ပစဘ ဲ၎ငာ်းတငွ ်

စာတိိုက်တ ဆပ်ိ ပါရ ိရမညခ်ြစ်ခပီား သင၏် ပရွားပကာကပ်ွဲဆိိုငရ်ာ ပကာငတ်ဘီိုတအ်ြဲွျို့က ပရွားပကာကပ်ွဲခပီားပနာက ်10 ရကထ်က ်

ပနာကမ်က ဘ ဲ၎ငာ်းကိို ရရ ိရမညခ်ြစ်သည။် ခပညန်ယ်ဥပပေအရ စာတိိုက်တ ဆပ်ိတငွ ်စာပိို ့်ခရိိုကန် ပ်ိစကက်ဲ့်သိို ့် စာပိို ့်ခခငာ်း 

သကပ်သစနစ်က အမ တအ်သာားခပ ပသာ ရကစ်ွဲ မပါဝငပ်ါ။ သင၏် မဲပပားထာားပသာ ပ ကက်ွကမ်ဲကိို သင၏် ပရွားပကာကပ်ွဲ 

ဘိုတအ်ြွဲျို့ထ  စာတိိုကမ် တစ်ဆင့် ်ပပားပိို ့်ရာတွင ်န စ်ရကမ်  ငါားရကအ်ထ ိ ကာနိိုငပ် ကာငာ်း USPS က ခန ့်မ် နာ်းပါသည။် 

o သငသ်ည ်ပရွားပကာကပ်ွဲပန ့် မတိိုငမ်ီ ရကသ်တတ ပတ ်အပတာအတွငာ်း သင၏် မဲပပားထာားပသာ ပ က်ကကွမ်ဲကိို 

စာတိိုကမ် တစ်ဆင့် ်ခပနပ်ပားမညဆ်ိိုပါက ပရွားပကာကပ်ွဲပန ့် မတိိုငမ်ီ တစ်ရကအ်လိိုတငွ ်၎ငာ်းကိို USPS ထ သိို ့် ယသူွာားသင့်ခ်ပီား 

၎ငာ်းတငွ ်ပအာကပ်ါတိို ့်အတိိုငာ်း စာတိိုက်တ ဆပ်ိ ပါရ ိပ ကာငာ်း ပသခ ာပအာင ်ခပ လိုပ်သင့်သ်ည။် 

 သငသ်ည ်USPS သ ိုားစွသဲူ ဝနပ်ဆာငမ်ှု စနစ် သိို ့်မဟိုတ ်အပရာငာ်းစကမ်  ဝယယ်ထူာားပသာ စာပိို ့်အညွှနာ်းကိို 

အသ ိုားခပ ပါက အညွှနာ်းပပေါ် ရ ိ ရက်စွဲသည ်စာတိိုက်တ ဆပ်ိခြစ်သည။် ၎ငာ်းသည ်သင့်ပ် ကက်ကွမ်ဲကိို စာတိိုက်တ ဆပ်ိ 

ရိိုကန် ပ်ိရန ်USPS က အ က ခပ ထာားပသာ နညာ်းခြစ်သည။် 

 သငသ်ည ်တ ဆပ်ိပခါငာ်းမ ာားကိို အသ ိုားခပ ပါက ၎ငာ်းတငွ ်စာတိိုက်တ ဆပ်ိ ရိိုကန် ပ်ိခိိုငာ်းပါ။ 

 အ က ခပ ခ က-် ပစာစီားစွာ ခပ လိုပ်ပါ။ ပနာကအ်က ဆ ိုားအပနခြင့် ်ပရွားပကာကပ်ွဲပန ့်မတိိုငမ်ီ အနညာ်းဆ ိုား 

တစ်ပတက်က ိတင၍် ၎ငာ်းကိို ခပနပိ်ို ့်ပါ။  

 သငသ်ည ်စာတိိုကမ် တစ်ဆင့် ်မဲပပားရန ်ပ ကက်ကွမ်ဲကိို မရရ ိပါက သိို ့်မဟိုတ ်၎ငာ်းကိို အခ ိနမ်ီမရရ ိပါက လိုပ်ပဆာငရ်န ်

အစီအစဉ်တစ်ခို ြနတ်ာီးပါ။ 

 သင၏် VBM/ပ ကက်ကွမ်ဲကိို စာတိိုကမ် တစ်ဆင့် ်ခပနမ်ပိို ့်ဘ ဲပရွားပကာကပ်ွဲပန ့်တငွ ်သင၏် မဲပပားရမည့် ်ပနရာသိို ့် သွာားရန ်

ဆ ိုားခြတလ်ိိုကပ်ါက သငသ်ည ်ယာယမီဲသာ ပပားရမညခ်ြစ်သည။် 

 

လကူ  ယ့်တ  င့် မဲပ ေးဖခင့်ေး  
 

 သငသ်ည ်ပစာစီားစွာ မဲပပားခ ငပ်ါက- 

 ပအာကတ်ိိုဘာလ 6 ရက၊် အင်္ဂ ါပန ့်မ  စတင၍် စာရငာ်းသွငာ်းထာားပသာ မဲပပားသူမ ာားသည ်အိိုဟိိုငာ်းယိိုားခပညန်ယတ်ငွ ်ပစာစီားစွာ 

မဲပပားနိိုငပ်ါသည။် ပစာစီားစွာ မဲပပားခခငာ်းသည ်နိိုဝငဘ်ာလ 2 ရက၊် တနလဂာပန ့် ပန ့်လယ ်2 နာရီတငွ ်ခပီားဆ ိုားပါမည။်  

 တညပ်နရာမ ာား- https://www.ohiosos.gov/elections/voters/toolkit/early-voting   

 

https://www.sos.state.oh.us/elections/elections-officials/county-boards-of-elections-directory/
https://www.ohiosos.gov/elections/elections-officials/county-boards-of-elections-directory/
https://www.ohiosos.gov/elections/voters/toolkit/early-voting


 သငသ်ည ်ပရွားပကာကပ်ွဲပန ့်တငွ ်မဲပပားရန ်စီစဉ်ထာားပါက- 

 သငမ်ဲပပားရမည့် ်ပနရာကိို ရ ာပြွပါ- https://www.ohiosos.gov/elections/voters/toolkit/polling-location/  

 အခ ိနမ် ာား- မနက ်6:30 မ  ည 7:30 အထ။ိ 

 တနာ်းစီပါ။ သငသ်ည ်ည 7:30 တွင ်မဲရ ိုသိို ့်ပရာက်ရ ိပါက သင့်အ်ာား မဲပပားခငွ့်ခ်ပ ပါသည။် 

 

 မဲပပားသူ၏ အိိုငေ်ကီတ-် အိိုဟိိုငာ်းယိိုားခပညန်ယတ်ွင ်မဲပပားရန ်အိိုငေ်ကီတ ်လိိုအပ်သည။် အက   ားဝငပ်သာ အိိုငေ်ကီတ ်ပ ိုစ မ ာားတွင ်

ပါဝငသ်ညမ် ာ- 

 သကတ်မ်ားမကိုနပ်သားပသာ အိိုဟိိုငာ်းယိိုားခပညန်ယ ်ယာဉ်ပမာငာ်းလိိုငစ်င ်သိို ့်မဟိုတ ်မဲပပားသူ၏ လကရ် ိပနရပ်လပ်ိစာကိို 

ထိိုပေသအတကွ ်စာရငာ်းသွငာ်းထာားပသာ မဲပပားသူမ ာား၏ တရာားဝငစ်ာရငာ်းတငွ ်ပ ိုန ပ်ိပြာ်ခပထာားသပရွျို့ လက်ရ ိ သိို ့်မဟိုတ ်

ယခငလ်ပ်ိစာပါသည့် ်ခပညန်ယ ်သကပ်သခ ကတ၊် 

 စစ်ဘကဆ်ိိုငရ်ာ သက်ပသအပထာကအ်ထာားတစ်ခို၊ 

 အပမရိကန ်ခပညပ်ထာငစ်ို အစိိုားရ သိို ့်မဟိုတ ်အိိုဟိိုငာ်းယိိုားခပညန်ယမ်  ထိုတခ်ပနထ်ာားခပီား မဲပပားသူ၏ အမညန် င့် ်လကရ် ိလပ်ိစာန င့် ်

မကိုနပ်သားပသာ သကတ်မ်ားကိုနရ်ကစ်ွဲ ပါရ ိသည့် ်ဓာတပ် ိုသကပ်သခ  အပထာက်အထာားတစ်ခို၊ 

 မဲပပားသူ၏ အမညန် င့် ်လက်ရ ိလိပ်စာ ပါရ ိသည့် ်လကရ် ိ ပရမီားသ ိုားစွဲမှုဆိိုငရ်ာ စာရွကစ်ာတမ်ား မူရငာ်း သိို ့်မဟိုတ ်မိတတ ူ။ 

 မဲပပားသူ၏ အမညန် င့် ်လက်ရ ိလိပ်စာ ပါရ ိသည့် ်လကရ် ိ ဘဏပ်ငစွာရငာ်း မူရငာ်း သိို ့်မဟိုတ ်မိတတ ူ။ 

 မဲပပားသူ၏ အမညန် င့် ်လက်ရ ိလိပ်စာ ပါရ ိသည့် ်အစိိုားရမ  ထိုတ်ပပားသည့် ်လကရ် ိ ခ က်လကမ် တ ်မူရငာ်း သိို ့်မဟိုတ ်မိတတ ူ။ 

 မဲပပားသူ၏ အမညန် င့် ်လက်ရ ိလိပ်စာ ပါရ ိသည့် ်လကရ် ိ လစာခ က်လကမ် တ ်မူရငာ်း သိို ့်မဟိုတ ်မိတတ ူ၊ သိို ့်မဟိုတ် 

 (ပရွားပကာကပ်ွဲ ဘိုတအ်ြဲွျို့ မ  စာတိိုကမ် တစ်ဆင့် ်ပပားပိို ့်ပသာ မဲပပားသူ စာရငာ်းသွငာ်းခခငာ်းဆိိုငရ်ာ အသိပပားစာတစ်ပစာငအ်ခပင)် 

မဲပပားသူ၏ အမညန် င့် ်လက်ရ ိလိပ်စာ ပါရ ိသည့် ်လကရ် ိ အစိိုားရ စာရွကစ်ာတမ်ား မူရငာ်း သိို ့်မဟိုတ ်မိတတ ူ။ 

 

လကရ် ိ အိိုငေ်ကီတသ်ည ်လနွခ်ဲ့်ပသာ 12 လမ စ၍ အထကပ်ါ အမ ိ ားအစာားတစ်ခိုခိုခြစ်ရမည။် 

သငသ်ည ်ခငွ့်ခ်ပ ထာားပသာ အိိုငေ်ကီတအ်မ ိ ားအစာားမရ ိဘ ဲသင၏် မဲပပားရမည့် ်ပနရာသိို ့် သွာားပါက သင၏် အိိုဟိိုငာ်းယိိုားခပညန်ယ ်

ယာဉ်ပမာငာ်းလိိုငစ်င ်သိို ့်မဟိုတ ်ခပညန်ယသ်က်ပသခ  န ပါတ ်(၎ငာ်းသည ်စာလ ိုားန စ်လ ိုားခြင့်စ်ခပီား ပနာက်တငွ ်န ပါတပ်ခခာကခ်ိုပါသည)် 

သိို ့်မဟိုတ ်သင့် ်လမူှုလ ိုခခ  ပရား န ပါတ၏် ပနာကဆ် ိုားင်္ဏနာ်းပလားလ ိုားကိို ပပားခပီား ယာယမီဲ ထည့်ရ်နိိုငသ်ည။် အခ ကအ်လကမ် ာားကိို 

ပရွားပကာကပ်ွဲဘိုတအ်ြွဲျို့က စစ်ပဆားသ ိုားသပ်ခပီား အတညခ်ပ ခပီားသညန် င့် ်သင့်မ်ဲကိို ပရတွကပ်ါမည။် 

သငသ်ည ်အထကတ်ငွ ်ပြာ်ခပထာားပသာ စာရွကစ်ာတမ်ားမ ာား သိို ့်မဟိုတ ်အခ ကအ်လကမ် ာားကိို မပပားပါက ယာယမီဲသာ 

ထည့်န်ိိုငဦ်ားမညခ်ြစ်သည။် သိို ့်ရာတငွ ်ထိိုမဲကိို ပရတွကသ်ည့်အ်ထ ဲပါပစရနအ်လိို ့်င ာ ခပီားခပည့်စ် ိုသည့် ်သကပ်သခ  

အပထာကအ်ထာားမ ာားပပားရန ်သငသ်ည ်ပရွားပကာကပ်ွဲပန ့်ပနာကပိ်ိုငာ်း ခိုနစ်ရကထ်က ်ပိိုပနာကမ်က ပစဘ ဲပရွားပကာကပ်ွဲဘိုတ်အြွဲျို့ထ  

ခပနသ်ွာားရပါမည။် 

 သင့်အ်ခငွ့်အ်ပရားမ ာားကိို သရိ ိပါ- ယာယမီဲမ ာား 

 ပရွားပကာကပ်ွဲပန ့် မတိိုငမ်ီ- သငသ်ည ်အိိုဟိိုငာ်းယိိုားခပညန်ယ ်စီရငစ်ိုတစ်ပနရာမ  အခခာားပနရာသိို ့် ပခပာငာ်းပရွှျို့သွာားခပီား သင့်လ်ပ်ိစာ 

ပခပာငာ်းလမဲှုကိို ပိို ့်ရန ်သတမ် တထ်ာားသည့် ်ပနာကဆ် ိုားရကမ်တိိုငမ်ီ (ပရွားပကာကပ်ွဲမတိိုငမ်ီ ရက ်30) သင၏် မဲပပားသူ 

စာရငာ်းသွငာ်းခခငာ်းဆိိုငရ်ာ အခ က်အလကမ် ာားကိို မွမ်ားမ ခပငဆ်ငခ်ခငာ်း မခပ ခဲ့်ပါက သငသ်ည ်ပရွားပကာကပ်ွဲ ဘိုတအ်ြွဲျို့ ရ ို ားတငွ ်

သိို ့်မဟိုတ ်ပရွားပကာကပ်ွဲ ဘိုတအ်ြဲွျို့က ထိိုရည်ရွယ်ခ ကအ်တွက ်သတမ် တထ်ာားပသာ ပနရာတငွ ်ပရွားပကာကပ်ွဲ မက ငာ်းပမီ 28 

ရကမ်  စတငခ်ပီား လကူိိုယတ်ိိုင ်သွာားပရာက၍် ယာယမီဲထည့်န်ိိုငပ်ါသည။် 

 ပရွားပကာကပ်ွဲပန ့်တငွ-် သင၏် လကရ် ိ ပနရပ်လပ်ိစာပပေါ် အပခခခ ၍ သတမ် တထ်ာားပသာ မဲပပားရမည့်် ပနရာတငွ ်သိို ့်မဟိုတ ်

သငသ်ည ်အိိုဟိိုငာ်းယိိုားခပညန်ယ ်စီရငစ်ိုတစ်ပနရာမ  အခခာားပနရာသိို ့် ပခပာငာ်းပရွှျို့သွာားခပီား သင့်လ်ပ်ိစာ ပခပာငာ်းလမဲှုကိို ပိို ့်ရန ်

https://www.ohiosos.gov/elections/voters/toolkit/polling-location/


သတမ် တထ်ာားသည့် ်ပနာကဆ် ိုားရကမ်တိိုငမ်ီ (ပရွားပကာကပ်ွဲမတိိုငမ်ီ ရက ်30) သင၏် မဲပပားသူ စာရငာ်းသွငာ်းခခငာ်းဆိိုငရ်ာ 

အခ ကအ်လကမ် ာားကိို မွမ်ားမ ခပငဆ်ငခ်ခငာ်း မခပ ခဲ့်ပါက ပရွားပကာက်ပွဲ ဘိုတအ်ြဲွျို့ ရ ို ားသိို ့် လကူိိုယတ်ိိုင ်လာပရာက၍် သင့်ယ်ာယမီဲကိို 

ထည့်န်ိိုငပ်ါသည။် 

 

ဘ သ စက ေး အကအူညြီ  

 
သငသ်ည ်မဲပပားစဉ်အတငွာ်း ဘာသာစကာား အကအူည ီရယပိူိုငခ်ငွ့်ရ် ိသည။် 

 မဲပပားခခငာ်းဆိိုငရ်ာ အခငွ့်အ်ပရားမ ာား အကဥ်ပပေ၏ အပိိုငာ်း 208 အရ သငသ်ည ်သင့်က်ိိုယပိ်ိုင ်စကာားခပန/်သိို ့်မဟိုတ ်ဘာသာခပနသ်ူကိို 

၎ငာ်းတိို ့်သည ်သင့်အ်လိုပ်ရ င ်သိို ့်မဟိုတ ်သင့်အ်ြဲွျို့ကိိုယစ်ာားလ ယ ်မဟိုတသ်ပရွျို့ မဲရ ိုသိို ့် ပခေါ်လာနိိုငပ်ါသည။် 

 အကကဖံ  ချက့်- သင့်သည့် ဘ သ စက ေး အကအူညြီ လ  အ ့် ါက အကအူညြီပတ င့်ေးပ ြီေး ကညူြီချင့်သညို့့်သကူ   ရှ ပဖွ ါ။ 

 ပနာကထ်ပ် ဘာသာစကာား အကူအည ီလိိုအပ်ခ ကမ် ာားအတကွ ်သင့်ခ်ပညန်ယန် င့် ်ဥပပေမ ာားကိို စစ်ပဆားပလ့်လာပါ။ 

 

ပန က့်ထ ့် အချက့်အလက့်မျ ေးအတကွ့် ပအ က့် ါတ  ို့တငွ့် သ ွေးပေ က့်ပလို့လ  ါ- 

https://www.ohiosos.gov/elections/voters/ 
www.advancingjustice-aajc.org/election2020  

 

မဲပ ေးဖခင့်ေးနငှို့့်  တ့်သက့်၍ သငို့့်တငွ့် ပမေးလ  သည့်မျ ေး ရှ  ါက ပမေးခွန့်ေးမျ ေး မည့်မ  င့် ကကြီေးကျယ့်သည့်ဖဖစ့်ပစ အပသေးအဖဲွ င့်ဖဖစ့်ပစ၊  

1-888-API-VOTE (1-888-274-8683) မ တစ်ဆင့် ် 

အင်္ဂလပ်ိဘာသာ၊ မနေ်ရငာ်းဘာသာ (普通話)၊ ကနတ် ိုဘာသာ (廣東話)၊ ကိိုရီားယာားဘာသာ (한국어)၊ ဗီယကန်မ်ဘာသာ (tiếng Việt)၊ 

တင်္ါားပလာ့်ဘာသာ၊ အူရေဘူာသာ (اردو)၊ ဟငေ်ဘီာသာ ( ၊ န င့် ်ဘင်္ဂ ါလဘီာသာ/ဘင်္ဂလာားဘာသာ (বাাংলা) တိို ့်ခြင့် ်ကျွန်ိုပ်တိို ့်ထ  

ဆကသ်ွယန်ိိုငပ်ါသည။် ပရွားပကာကပ်ွဲပန ့်အထ၊ိ ပရွားပကာကပ်ွဲပန ့်န င့် ်ထိိုပန ့်ပနာကပိ်ိုငာ်းတငွ ်ကျွန်ိုပ်တိို ့်က  

အကအူညမီ ာား ပပားနိိုငပ်ါသည။် 

https://www.ohiosos.gov/elections/voters/
http://www.advancingjustice-aajc.org/election2020

