សូមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុង
រដ្ឋ របស់អ្នក ដោយ
ទម្រង់បណ្ណ និងការណែនាំនេះ

សម្រាប់ ពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក

ការណែនាំទូទៅ
អ្ន កដែលអាចប្រើពាក្យស្ន ើសុំនេះ

រប�ៀបដាក់បញ្ជូនពាក្យស្ន ើសុំរបស់អ្នក

ប្រសិនប�ើអ្នកជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិកដែលរស់នៅ ឬមានអា
ស័យដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋ អាមេរ ិក អ្ន កអាចប្រើប្រាស់ពាក្យស្ន ើ
សុំនៅក្នុងកូ នស�ៀវភៅនេះដ�ើម្បី៖

•
•
•
•

សូ មផ្ញើពាក្យស្ន ើសុំរបស់អ្នកទៅកាន់អាសយដ្ឋានដែលបានរាយ
នៅក្នុងរដ្ឋ របស់អ្នកនៅក្នុងការណែនាំរដ្ឋ ។ ឬក៏ បញ្ជូ នពាក្យស្ន ើ
សុំដោយផ្ទាល់ទៅកាន់កា រ ិយាល័យចុះឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោតរបស់
អ្ន ក។ រដ្ឋ ដែលតម្រូវឲ្យទទួ លទម្រង់បែបបទជាតិនឹងទទួ លយក
ពាក្យស្ន ើសុំថតចម្លងដែលបោះពុម្ពចេញពីរ ូបភាពកុំព្យូ រទ័រតា
មទំហំទ�ៀងទាត់ និងមានចុះហត្ថលេខាដោយអ្ន កដាក់ពាក្យ
ស្ន ើសុំ និងផ្ញើដោយស្រោមសំបុត្រជាមួ យអាសយដ្ឋានត្រឹមត្រូវ។

សូ មចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ របស់អ្នក
សូ មរាយការអំពីការប្រឈ្
តូ
ម ោះទៅកាន់កា រ ិយាល័យចុះ
ឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោតរបស់អ្នក
សូ មរាយការអំពីការប្រអាសយដ្
តូ
ឋា នមោះទៅកាន់កា
រ ិយាល័យចុះឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោតរបស់អ្នក
សូ មចុះឈ្មោះជាមួ យគណបក្សនយោបាយ។

អ្ន កបោះឆ្នោតល�ើកដំបូងដែលចុះឈ្មោះដោយផ្ញើតាមប្រៃ
សណីយ៍
ប្រសិនប�ើអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ល�ើកដំបូងក្នុ
ងយុត្តា ធិការបស់អ្នក និងផ្ញើពាក្យស្ន ើសុំចុះឈ្មោះតាមប្
រៃសណីយ៍ ច្បាប់សហព័ន្ធតម្រូវឲ្យអ្នកបង្ហាញភស្តុតាងប
ញ្ជាក់អត្ត សញ្ញាណនូ វការបោះឆ្នោតល�ើកដំបូងរបស់អ្នក។
ភស្តុតាងបញ្ជាក់អត្ត សញ្ញាណរ ួមមាន៖

ករណីល�ើកលែង

សូ មកុំប្រើពាក្យស្ន ើសុំនេះ ប្រសិនប�ើ
អ្ន ករស់នៅក្រៅសហរដ្ឋ អាមេរ ិក
និងដែនដីរបស់សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
និងមិនមានលំនៅស្ថាន(ស្របច្បាប) នៅក្នុងប្រទេសនេះ ឬ ប្
រសិនប�ើអ្នកនៅក្នុងបន្ទាយយោធាក្រៅប្រទេស។ សូ មប្រើពាក្
យស្ន ើសុំបណ្ណប្រៃសណីយ៍សហព័ន្ធដែលមានសម្រាប់អ្នកពីបន្ទាយ
យោធា ស្ថានទូ តសហរដ្ឋ អាមេរ ិក ឬការ ិយាល័យកុងសុល។

•
•

New Hampshire ស្មាននៃទីក្រុងនិងទីប្រជុំជននឹងទទួ ល
យកទម្រង់បែបបទនេះតែក្នុងករណីមានសំណ�ើចំពោះអវត្ត មា
នអ្ន កបោះឆ្នោតដោយផ្ញើចូលនូ វទម្រង់ចុះឈ្មោះ។
នៅ Dakotaខាងជ�ើង មិន
មានការចុះឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោតទេ។
នៅរដ្ធ Wyoming ច្បាប់មិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ញើការចុះឈ្មោះឡ�ើយ។

អ្ន កបោះឆ្នោតអាចល�ើកលែងលក្ខ ខណ្ឌនេះ
ប្រសិនប�ើគេដាក់ជូន ឯកសារថតចម្លង អត្ត សញ្ញាណនេះជា
មួ យទម្រង់ចុះឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោត។ ប្រសិនប�ើអ្នកចង់ដាក់
ឯកសារថតចម្លង សូ មចាំនូវចំណុចខាងក្រោម៖

•

រប�ៀបពិនិត្យម�ើលថាត�ើអ្នកមានសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
នៅក្នុងរដ្ឋ របស់អ្នកឬទេ

•

រដ្ឋ នីមួ យៗមានច្បាប់ផ្ទាល់ខ្ លួនអំពីថាត�ើនរណាអាចចុះឈ្មោះ
និងបោះឆ្នោតបាន។ ពិនិត្យម�ើលព័ត៌មានក្នុងរដ្ឋ របស់អ្នកនៅ
ក្នុងការណែនាំរដ្ឋ ។ រដ្ឋ ទា ំងអស់តម្រូវថា អ្ន កត្រូវតែជាពលរដ្ឋ
សហរដ្ឋ អាមេរ ិកពីកំណ�ើត ឬដោយតូ បនីយកម្មដ�ើម្បីចុះឈ្មោះ
បោះឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធនិងបោះឆ្នោតរដ្ឋ ។ ច្
បាប់សហព័ន្ធកំណត់ថាជាអំព�ើខុសច្បាប់ក្នុងការទាមទារជាព
លរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិកដោយមិនពិតដ�ើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតមូ លដ្ឋាន រដ្ឋ ឬសហព័ន្ធណាមួ យ។ អ្ន ក
មិនអាច ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតល�ើសពីមួ យកន្លែ ងបានឡ�ើង។

ប្រសិនប�ើអ្នកបានផ្ត ល់ពាក្យស្ន ើសុំនេះនៅភ្នា ក់ងាររដ្ឋ
ឬការ ិយាល័យសាធារណៈ នោះវាគឺជាជម្រើសរបស់អ្នកក្នុ
ងការប្រើពាក្យស្ន ើសុំនេះ។ ប្រសិនប�ើអ្នកសម្រេចប្រើពាក្
យស្ន ើសុំនេះក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត អ្ន កអាចបំពេញវា
និងបញ្ជូ នវាទៅឲ្យភ្នា ក់ងាររដ្ឋ ឬការ ិយាល័យសាធារណៈ។
ពាក្យស្ន ើសុំនឹងត្រូវដាក់សម្រាប់អ
 ្ន ក។ ឬ អ្ន កអាចយកវាជាមួ
យអ្ន កហ�ើយផ្ញើពាក្យស្ន ើសុំរបស់អ្នកទៅកាន់អាសយដ្ឋានដែល
បានរាយនៅក្នុងរដ្ឋ របស់អ្នកនៅក្នុងការណែនាំរដ្ឋ ។ អ្ន កក៏អា
ចយកវាមកជាមួ យដ�ើម្បីបញ្ជូ នដោយផ្ទាល់ទៅការ ិយាល័យចុះ
ឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោតមូ លដ្ឋាន។
សម្គាល់៖ ឈ្មោះ និងទីតាំងនៃភ្នា ក់ងាររដ្ឋ ឬការ ិយាល័យសាធា
រណៈដែលអ្ន កបានទទួ លពាក្យស្ន ើសុំនឹងនៅជាការសម្ងាត់។
វានឹងមិនបង្ហាញនៅល�ើពាក្យស្ន ើសុំរបស់អ្នកឡ�ើយ។ ប្រសិនប�ើ
អ្ន កសម្រេចមិនប្រើពាក្យស្ន ើសុំនេះដ�ើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
ទេ ការសម្រេចចិត្តនៅក៏នៅជាការសម្ងាត់ផងដែរ។ វានឹងមិន
ប៉ះពាល់ដល់សេវាដែលអ្ន កទទួ លពីភា្នក់ងារឬការ ិយាល័យទេ។

សូ មប្រើការណែនាំសម្រាប់ពាក្យស្ន ើសុំនិងការណែនាំរដ្ឋ 
ដ�ើម្បីប្រាប់អ្នកអំពីការបំពេញពាក្យស្ន ើសុំនេះ។

•

រដ្ឋ របស់អ្នកអាចមានតម្រូវអត្ត សញ្ញាណបន្ថែម
ទ�ៀត ដែលអាចតំណាងឲ្យអ្ន កបង្ហាញអត្ត សញ្ញាណ
នៅកន្លែ ងបោះឆ្នោត ទោះបីអ្ន កបំពេញតាមភស្តុ
តាងបញ្ជាក់អត្ត សញ្ញាណសហព័ន្ធក្តី។
សូ មកុំដាក់បញ្ជូ នឯកសារដ�ើមជាមួ យនឹង
ពាក្យស្ន ើសុំនេះ គឺដាក់តែឯកសារថតចម្លងប៉ុណ្ណោះ។
ប្រសិនប�ើអ្នកផ្តល់ពាក្យស្ន ើសុំនេះនៅភ្នាក់ងាររដ្ឋ ឬ
ការ ិយាល័សាធារណៈ

រប�ៀបនៃការបំពេញពាក្យស្ន ើសុំនេះ
•

រ ូបថតអត្ត សញ្ញាណមានសុពលភាពនិងបច្ចុប្បន្ន ឬ
វ ិក្ ក័យបត្រប្រើប្រាស់ភ្ល ើងទឹក របាយការណ៍ធនាគារ
សែករដ្ឋាភិបាល សែកទូ ទាត់ឬឯកសាររដ្ឋាភិបាលប
ច្ចុប្បន្ន ដែលមានឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នក។

ជាដំបូង ត្រូវអានការណែនាំសម្រាប់ពាក្យស្ន ើសុំ។
ការណែនាំទា ំងនេះនឹងផ្ត ល់ឲ្យអ្នកនូ វព័ត៌មាន
ចាំបាច់ដែលអនុវត្ត ចំពោះមនុស្សគ្រប់គ្នា
ដែលប្រើប្រាស់ពាក្យស្ន ើសុំនេះ។
បន្ទាប់មក ស្វែ ងរករដ្ឋ របស់អ្នកនៅក្រោមការណែ
នាំរដ្ឋ ។ ចូ រប្រើការណែនាំទា ំងនេះដ�ើម្បីបំពេញប្រអ
ប់លេខ 6 7 និង ដោយយោងទៅការណែនាំទា ំងនេះ
សម្រាប់ព័ត៌មានអំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនិងតម្
រ ូវការស្បថណាមួ យសម្រាប់ប្រអប់លេខ 9។

នៅពេលដែលត្រូវចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត

រដ្ឋ នីមួ យៗមានកាលកំណត់សម្រាប់ចុះឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោតផ្ទា
ល់ខ្ លួន។ សូ មពិនិត្យម�ើលកាលកំណត់សម្រាប់រដ្ឋ របស់អ្នកនៅទំ
ព័រចុងក្រោយនៃកូ នស�ៀវភៅនេះ។

1

ការណែនាំសម្រាប់ពាក្យស្ន ើសុំ។
មុនពេលបំពេញទម្រង់ពាក្យស្ន ើសុំនេះ ចូ រឆ្ល ើយសំណួរនៅផ្នែ កខាងល�ើទម្រង់ថាត�ើអ្នកជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេ
រ ិក ឬថាត�ើអ្នកមានអាយុ18 ឆ្នា ំនៅថ្ងៃ ឬមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតឬទេ។ ប្រសិនប�ើអ្នកឆ្ល ើយថាទេចំពោះសំណួរទា ំងនេះ
អាចមិនអាចប្រើទម្រង់នេះដ�ើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេ។ ទោះជាយ៉ា ងនេះក្តី ការណែនាំជាក់លាក់របស់រដ្ឋ អាចផ្ត ល់ឲ្យព័ត៌
មានបន្ថែមអំពីសិទ្ធិចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅមុនអាយុ 18 ឆ្នា ំ។
ប្រអប់ទី 1 — ឈ្មោះ

ប្រអប់ទី 7 ជម្រើសបក្ស

ប្រអប់ទី 2 អាសយដ្ឋា នលំនៅស្ថាន

ប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចុះឈ្មោះជាមួ យគណៈប
ក្ស ចូ រសរសេរនៅក្នុងប្រអប់នូវឈ្មោះពេញ
នៃគណៈបក្សដែលជាជម្រើសរបស់អ្នក។

សូ មសរសេរឈ្មោះពេញរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រអប់នេះតាមលំដាប់
នាមខ្ លួន នាមត្រកូ ល នាមកណ្តា ល។ មិនត្រូវប្រើឈ្មោះហៅក្រៅឬឈ្
មោះដ�ើមឡ�ើយ។
សម្គាល់៖ ប្រសិនប�ើពាក្យស្ន ើសុំនេះមិនមែនសម្រាប់ការប្រឈ្
តូ
ម ោះ
ទេ សូ មប្រាប់យ�ើងក្នុង ប្រអប់ A(នៅកន្លះទំព័រក្រោមនៃទម្រង់)
ឈ្មោះពេញរបស់អ្នកមុនពេលប្រវា។
តូ

នៅក្នុងរដ្ឋ ខ្លះ អ្ន កត្រូវចុះឈ្មោះជាមួ យបក្សប្រសិនប�ើអ្ន
កចង់ចូលរ ួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្សនោះ
ជាការប្រជុំបក្ស ឬអនុសញ្ញា។ ដ�ើម្បីដឹងថារដ្ឋ របស់អ្នកតម្រូវល
ក្ខ ខណ្ឌនេះ សូ មម�ើលចំណុច 7 នៅក្នុងការណែនាំនៅក្នុងរដ្ឋ រប
ស់អ្នក។

សូ មសរសេរអាស័យដ្ឋានលំនៅស្ថានរបស់អ្នកនៅក្នុងប្រអ
ប់នេះ (អាស័យដ្ឋានស្របច្បាប់)។ ចូ រកុំ ដាក់ អាស័យដ្ឋាន
ប្រៃសណីយ៍របស់អ្នកនៅទីនេះ ប្រសិនប�ើវាខុសពីអាស័យ
ដ្ឋានលំនៅស្ថាន។ ចូ រកុំ ប្រើ ប្រអប់កា រ ិយាល័យប្រៃសណីយ័
ឬផ្វជនបទដោយគ្
លូ
មា នលេខប្រអប់ឡ�ើយ។ យោងទៅ
ការណែនាំជាក់លាក់របស់រដ្ឋ សម្រាប់ វ ិធានទាក់ទងនឹង
ការប្រើប្រាស់លេខផ្វ។
លូ

ប្រសិនប�ើអ្នកមិនចង់ចុះឈ្មោះជាមួ យគណៈបក្សណា
មួ យទេ ចូ រសរសេរ “គ្មានបក្ស” ឬទុកប្រអប់នៅទំនេរ។
សូ មកុំសរសេរពាក្យ “ឯករាជ្យ” ប្រសិនប�ើអ្នកចង់មានន័យថា
“គ្មានបក្ស” ពីព្រោះវាអាចច្រឡុ ំជាមួ យឈ្មោះគណៈបក្សនៅក្នុង
រដ្ឋ របស់អ្នក។
សម្គាល់៖ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនចុះឈ្មោះជាមួ យគណៈបក្សទេ
អ្ន កនៅតែអាចបោះឆ្នោតទូ ទៅនិងដោយគ្មានបក្សពួ ក
(គ្មានបក)នូ វការប៉ឆ្នោតបឋម។

សម្គាល់៖ ប្រសិនប�ើអ្នកត្រូវបានចុះឈ្មោះពីមុនមក ប៉ុន្
តែនេះគឺជាល�ើកទីមួ យដែលអ្ន កចុះឈ្មោះពីក្នុងអាសយ
ដ្ឋានក្នុងប្រអប់ទី 2 សូ មប្រាប់យ�ើងនៅក្នុង ប្រអប់ B
(នៅពាក់កណ្តា លខាងក្រោមទម្រង់) អាសយដ្ឋានដែលអ្ន កត្រូវ
បានចុះឈ្មោះពីមុនមក។ សូ មប្រាប់យ�ើងអាស័យដ្ឋានឲ្យបានច្
រ� ើនតាមដែលអ្ន កចាំ។

ប្រអប់ទី 8 សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ

ប្រសិនប�ើអ្នកទទួ លសំបុត្រនៅអាស័យដ្ឋានដែលផ្សេងពីអាស័
យដ្ឋានក្នុងប្រអប់ទី 2 ចូ រដាក់អាស័យដ្ឋានប្រៃសណីយ៍របស់អ្ន
កនៅក្នុងប្រអប់នេះ។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានអាស័យដ្ឋានក្នុង
ប្រអប់ 2 អ្ន ក ត្រូវ សរសេរក្នុងប្រអប់ទី 3 នូ វអាសយដ្ឋានដែល
អ្ន កអាចទទួ លដោយការផ្ញើនេះ។

រដ្ឋ មួយចំនួនតូចស្ន ើសុំបញ្ជាក់អំពីសាសន៍ឬក្រុមជនជាតិដ�ើម្
បីគ្រប់គ្រងទៅតាមច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតសហព័ន្ធ។ ដ�ើម្បីដឹ
ងថារដ្ឋ របស់អ្នកស្ន ើសុំរកព័ត៌មាននេះឬអត់ សូ មម�ើលចំណុច
8 នៅក្នុងការណែនាំនៅក្នុងរដ្ឋ របស់អ្នក។ ប្រសិនប�ើរដ្ឋ របស់អ្ន
កតម្រូវដូ ច្នេះ ចូ រសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ទី 8 នូ វជម្រើសដែលពី
ពណ៌នាល្អ បំផុតពីអ្នកនូ វតារាងខាងក្រោម៖
•
ពលរដ្ឋ ឥណ្ឌា អាមេរ ិក ឬ ជនជាតិដ�ើមអាឡាស្ការ
•
ពលរដ្ឋ អាស៊ី ឬកោះប៉ា ស៊ីហ្វិក
•
ជនជាតិស្បែកខ្មៅ មិនមែន អំបូរដ�ើមអេស្ប៉ាញ
•
អេស្ប៉ាញ
•
ជាតិសាសន៍ចម្រុះ
•
ជនជាតិស្បែកស មិនមែន អំបូរដ�ើមអេស្ប៉ាញ
•
ផ្សេងៗ

ប្រអប់ទី 4 ថ្ងៃខែឆ្នា ក
ំ ំណ�ើត

ប្រអប់ទី 9 ហត្ថលេខា

សម្គាល់ផងដែរ៖ ប្រសិនប�ើអ្នករស់នៅទីជនបទ
ប៉ុន្តែមិនមានអាសយដ្ឋានផ្វលូ ឬប្រសិនប�ើគ្មានអាស័យដ្ឋាន សូ
មបង្ហាញទីកន្លែ ងដែលអ្ន ករស់នៅដោយប្រើផែនទីក្នុងប្រអប់
C (នៅខាងក្រោមទម្រង់នេះ)។

ប្រអប់ទី 3 អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍

សូ មពិនិត្យម�ើលព័ត៌មានក្នុងចំណុចទី 9 ក្នុងការណែនាំ
របស់រដ្ឋ របស់អ្នកឡ�ើង វ ិញ។ មុនពេលអ្ន កចុះហត្ថលេខា
ឬធ្វើសញ្ញាសម្គាល់ អ្ន កត្រូវប្រាកដថា៖

សូ មសរសេរថ្ងៃខែឆ្នា ំកំណ�ើតរបស់អ្នកតាមលំដាប់នៅក្នុងប្រអ
ប់នេះ ខែ ថ្ងៃ ឆ្នា ំ។ ប្រយ័ត្នមិនត្រូវប្រើកាលបរ ិច្ឆេ ទថ្ងៃនេះទេ!

ប្រអប់ទី 5 លេខទូ រស័ព្ទ

(1) អ្ន កបំពេញតាមលក្ខ ខណ្ឌតម្រូវរបស់រដ្ឋ របស់អ្នក និង
(2) អ្ន កយល់ព
 ័ត៌មាន ក្នុងប្រអប់ ទី 9 ទា ំងអស់។

រដ្ឋ ជាច្រើនស្ន ើសុំលេខទូ រស័ព្ទរបស់អ្នក ក្នុងករណីដែលមានសំ
ណួរអំពីពាក្យស្ន ើសុំរបស់អ្នក។ ទោះជាយ៉ា ងនេះក្តី អ្ន កមិនត្រូវ
បំពេញនៅក្នុងប្រអប់នេះទេ។

ចុងក្រោយ ហត្ថលេខាឈ្មោះ ពេញ របស់អ្នក ឬធ្វើសញ្ញាសម្គាល់
និងចុះកាលបរ ិច្ឆេ ទ តាមលំដាប់ ខែ ថ្ងៃ ឆ្នា ំ។ ប្រសិនប�ើអ្នកដា
ក់ពាក្យស្ន ើសុំមិនអាចចុះហត្ថលេខា ចូ រសរសេរក្នុង ប្រអប់ D
ឈ្មោះ អាស័យដ្ឋាន និងលេខទូ រស័ព្ទ (ជម្រើស)របស់បុគ្គលដែល
បានជួ យអ្ន កដាក់ពាក្យស្ន ើសុំ។

ប្រអប់ទី 6 លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ

ច្បាប់សហព័ន្ធតម្រូវថា រដ្ឋ ត្រូវប្រមូ លលេខអត្ត សញ្ញាណ
នៃអ្ន កចុះឈ្មោះម្នា ក់ៗ។ អ្ន កត្រូវយោងទៅការណែនាំជា
ក់លាក់របស់រដ្ឋ សម្រាប់ចំណុច 6 ទាក់ទងនឹងព័ត៌មា
នអំពីលេខណាដែលបានទទួ លសម្រាប់រដ្ឋ របស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកគ្មានលេខបណ្ណប�ើកបរ ឬលេខសន្តិសុខសង្គម
ចូ របង្ហាញនៅល�ើទម្រង់នេះ និងលេខត្រូវបញ្ជូ នទៅឲ្យអ្ន កដោ
យរដ្ឋ ។

2

ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត

Before completing this form, review the General, Application, and State specific instructions.
មុនបំពញ
េ ទម្រងស
់ ស
ើ្ន ន
ំុ ះេ ចូរពិនត
ិ យ្ មើលសេចក្តណ
ី
នា
ែ ជា
ំ ក់លាក់រដ្ឋ សេចក្តណ
ី
ែនាំពាក្យស្នស
ើ ំុ និងសេចក្តណ
ី
ែនាំទទ
ូ ។
ៅ
PLEASE PROVIDE YOUR RESPONSES IN ENGLISH. / សូមផ្ដល់ចម្លើយជាភាសាអង់គ្លេស។
Are you a citizen of the United States of America?

Will you be 18 years old on or before election day?

This space for office use only. /

តើអ្នកជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកមែនទេ?

តើអ្នកនឹងមានអាយុ 18 ឆ្នាំនៅមុន ឬនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឬទេ?

ចន្លោះនេះសម្រាប់មន្ត្រីប្រើប៉ុណ្ណោះ។

If you checked “No” in response to either of these questions, do not complete form.
ប្រសិនបើអ្នកគូស "ទេ" ឆ្លើយទៅសំណួរណាមួយ កុំបំពេញទម្រង់នេះ។

(Please see state-specific instructions for rules regarding eligibility a register prior to age 18.)
(សូមមើលសេចក្តីណែនាំជាក់លាក់រដ្ឋសម្រាប់វិធានទាក់ទងសិទ្ធិចុះឈ្មោះមុនមានអាយុ 18 ឆ្នាំ។)
Last Name / នាមត្រកូល

1
2
3

Home Address / Dirección donde vive

Middle Name(s) / នាមកណ្តាល

Apt. or Lot # / Nº. de depto. o lote City/Town / ទីក្រុង

Address Where You Get Your Mail If Different From Above / អាសយដ្ឋានដែលអ្នកទទួលម៉ែល បើខុសគ្នាពីអាសយដ្ឋានខាងលើ
Date of Birth/ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត

4
ជមស
ើ្រ បកស្ (សូមមើលចំណចុ 7 នៅកងុ្ន សេចក្តណ
ី នា
ែ ស
ំ មប
្រា រ់ ដ្ឋរបស់អក
្ន )

City/Town / ទីក្រុង

Race or Ethnic Group (see item 8 in the instructions for your State) /

State / រដ្ឋ

Zip Code / កូដហ្ស៊ីប

State / រដ្ឋ

Zip Code / កូដហ្ស៊ីប

ID Number (See Item 6 in the instructions for your state) /

Telephone Number (optional) / លេខទូរស័ព្ទ (ជម្រស
ើ )

5
Month / ខែ Day / ថ្ងៃ Year / ឆ្នាំ
Choice of Party (see item 7 in the instructions for your State) /

7

First Name / នាមខ្លួន

លេខ ID — (សូមមើលចំណុច 6 នៅក្នុងសេចក្តីណែនាំសម្រាប់រដ្ឋរបស់អ្នក)

6

សាសន៍ឬក្រមុ ជនជាតិ (សូមមើលចំណចុ 8 នៅកងុ្ន សេចក្តណ
ី នា
ែ ស
ំ មប្រា រ់ ដ្ឋរបស់អក្ន )

8

I have reviewed my state’s instructions and I swear/affirm that: / ខ្ញុំបានពិនិត្យមើលសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋរបស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំសូមសច្ចប
ា ្រណិធាន/បញ្ជាក់ថា៖
■■ I am a United States citizen. / ខ្ញុំគឺជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិក
■■ I meet the eligibility requirements of my state and subscribe to any oath required. / ខ្ញុំបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌទទួលសិទ្ធិនៃរដ្ឋរបស់ខ្ញុំនិងបង្ហញ
ា
សម្រាប់ការសម្បថដែលជាការតម្រូវណាមួយ។

9

■■ The information I have provided is true to the best of my knowledge under penalty of perjury. If I have provided
false information, I may be fined, imprisoned, or (if not a U.S. citizen) deported from or refused entry to the
United States. / ព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានផ្តល់គឺការពិតតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំស្ថិតក្រោមពិន័យសម្បថ។ ប្រសិនបើខ្ញុំផ្តល់ព័ត៌មានមុនពិត
ខ្ញុំអាចត្រូវទទួលទោស ជាប់ពន្ធនាគារ ឬ(ប្រសិនបើខ្ញុំមិនមែនជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិក)បានចាកចេញពី
ឬជម្លៀសចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។

Please sign full name (or put mark) / សូមចុះហត្ថលេខាឈ្មោះពេញ (ឬដាក់សញ្ញាសម្គាល់)
Date /
កាលបរិច្ឆេទ៖

Month / ខែ

Day / ថ្ងៃ

Year / ឆ្នាំ

If you are registering to vote for the first time: please refer to the application instructions for information on submitting copies of valid identification documents with this form.
បស
្រ ន
ិ បើអក
្ន ចុះឈ្មះោ បះោ ឆ្នត
ោ សមប
្រា ល
់ ក
ើ ដំបង
ូ ៖ សូមយោងទៅសច
េ ក្តណ
ី នា
ែ ពា
ំ កយ្ ស្នស
ើ ស
ំុ មប
្រា ព
់ ត
័ មា
៌ នលើការដាកកសារថតចម្លងបញ្ជក
ា អ
់ ត្តសញ្ញាណមានសុពល
ភាពជាមួយនឹងទមង
្រ ន
់ ះេ ។

Please fill out the sections below if they apply to you.
សូមបំពេញផ្នែកខាងក្រោម ប្រសិនបើពួកគេស្នើមកកាន់អ្នក។

If this application is for a change of name, what was your name before you changed it? / បស
្រ ន
ិ បើពាកយ្ ស្នស
ើ ន
ំុ ះេ គឺសមប
្រា ់ ការប្តរូ ឈ្មះោ តើអក
្ន ឈ្មះោ អ្វម
ី ន
ុ ពេលអ្នកប្តរូ វា?
Last Name / នាមត្រកូល

A

First Name / នាមខ្លួន

Middle Name(s) / នាមកណ្តាល

If you were registered before but this is the first time you are registering from the address in Box 2, what was your address where you were registered before?

ប្រសិនបើអន
្ កត្រវូ បានចុះឈ្មោះពីមន
ុ មក ប៉ន
ុ ត
្ ែនេះគឺជាលើកទីមយ
ួ ដែលអ្នកចុះឈ្មោះពីកន
្ ង
ុ អាសយដ្ឋានក្នង
ុ ប្រអប់ទី 2 តើអសយដ្ឋានរបស់អន
្ កនៅឯណានៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះពីមន
ុ ?

B

Apt. or Lot # / Apt. or Lot #

Street (or route and box number) / ផ្លូវ (ផ្លូវលំនិងលេខប្រអប់)

City/Town/County / ទីក្រុង/ខោនធី

State / រដ្ឋ

Zip Code / កូដហ្ស៊ីប

If you live in a rural area but do not have a street number, or if you have no address, please show on the map where you live.

ប្រសិនបើអន
្ ករស់នៅទីជនបទ ប៉ន
ុ ត
្ ែមិនមានអាសយដ្ឋានផ្លវូ ឬប្រសិនបើគម
្ ានអាសយដ្ឋាន សូមបង្ហាញផែនទីក
ី ន្លែងដែលអ្នក។
■■ Write in the names of the crossroads (or streets) nearest to where you live. / សរសេរឈ្មោះផ្លូវខ្វែង (ឬផ្លូវ)នៅជិតកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ។
■■ Draw an X to show where you live. / គូស X ដើម្បីបង្ហាញកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ។

NORTH / ទិសខាងជើង 

■■ Use a dot to show any schools, churches, stores, or other landmarks near where you live, and write the name of the landmark. /
ប្រើចំណុចដើម្បីបង្ហាញសាលា ព្រះវិហារ ហាង ឬទីសម្គាល់់ណាមួយនៅជិតដែលអ្នករស់នៅ និងសរសេរឈ្មោះចំណុចនោះ។

Example / ឧទាហរណ៍

Public School / សាលាសាធារណៈ

•

ផ្លូវលេខ #2

C

•

Grocery Store / ហាងលក់គ្រឿងទេស
ផ្លូវ Woodchuck Road

X

If the applicant is unable to sign, who helped the applicant fill out this application? Give name, address and phone number (phone number optional).

ប្រសិនបើអន
្ កដាក់ពាក្យមិនអាចចុះហត្ថលេខាបាន តើនរណាជាអ្នកជួយអ្នកដាក់ពាក្យស្នស
ើ ប
ំុ ព
ំ េញពាក្យស្នស
ើ ន
ំុ េះ? ផ្តល់ឈម
្ ោះ អាសយដ្ឋាន និងលេខទូរស័ពទ
្ (លេខទូរស័ពទ
្ ជាជម្រស
ើ )។

D

Mail this application to the address provided for your State.
ផ្ញព
ើ ាក្យស្នស
ើ ន
ំុ េះទៅអាសយដ្ឋានដែលបានផ្តល់សម្រាប់រដ្ឋរបស់អន
្ ក។

សម្រាប់មន្ត្រីបំពេញប៉ុណ្
ណោះ

កម្រិតទីមួ យ
ត្រា
ការចាំបាច់
សម្រាប់
ផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍

ពាក្យស្នើសុំចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត

Before completing this form, review the General, Application, and State specific instructions.
មុនបំពញ
េ ទម្រងស
់ ស
ើ្ន ន
ំុ ះេ ចូរពិនត
ិ យ្ មើលសេចក្តណ
ី
នា
ែ ជា
ំ ក់លាក់រដ្ឋ សេចក្តណ
ី
ែនាំពាក្យស្នស
ើ ំុ និងសេចក្តណ
ី
ែនាំទទ
ូ ។
ៅ
PLEASE PROVIDE YOUR RESPONSES IN ENGLISH. / សូមផ្ដល់ចម្លើយជាភាសាអង់គ្លេស។
Are you a citizen of the United States of America?
តើអ្នកជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកមែនទេ?

Yes

No

បាទ

ទេ

Will you be 18 years old on or before election day?
តើអ្នកនឹងមានអាយុ 18 ឆ្នាំនៅមុន ឬនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឬទេ?

If you checked “No” in response to either of these questions, do not complete form.

Yes

No

បាទ

ទេ

This space for office use only. /
ចន្លោះនេះសម្រាប់មន្ត្រីប្រើប៉ុណ្ណោះ។

ប្រសិនបើអ្នកគូស "ទេ" ឆ្លើយទៅសំណួរណាមួយ កុំបំពេញទម្រង់នេះ។

(Please see state-specific instructions for rules regarding eligibility to register prior to age 18.)
(សូមមើលសេចក្តីណែនាំជាក់លាក់រដ្ឋសម្រាប់វិធានទាក់ទងសិទ្ធិចុះឈ្មោះមុនមានអាយុ 18 ឆ្នាំ។)
(Circle one) / (គូសរង្វងល
់ ច
ើ ម្លយ
ើ មួយ) Last Name / នាមត្រកូល

1

Mr. /

First Name / នាមខ្លួន

Middle Name(s) / នាមកណ្តាល

(Circle one) / (គូសរង្វងល
់ ចើ ម្លយ
ើ មួយ)

Mrs. /

Miss /
Ms. /
លោក លោកស្រី កញ្ញា លោក លោកស្រី

Jr.

Sr.

II

III

2

Home Address / អាសយដ្ឋានលំនៅស្ថាន

Apt. or Lot # / Apt. or Lot #

City/Town / ទីក្រុង

State / រដ្ឋ

Zip Code / កូដហ្ស៊ីប

3

Address Where You Get Your Mail If Different From Above / អាសយដ្ឋានដែលអ្នកទទួលម៉ែល បើខុសគ្នាពីអាសយដ្ឋានខាងលើ

City/Town / ទីក្រុង

State / រដ្ឋ

Zip Code / កូដហ្ស៊ីប

Date of Birth/ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត

4
7

ID Number (See Item 6 in the instructions for your state) /

Telephone Number (optional) / លេខទូរស័ព្ទ (ជម្រស
ើ )

5

លេខ ID — (សូមមើលចំណុច 6 នៅក្នុងសេចក្តីណែនាំសម្រាប់រដ្ឋរបស់អ្នក)

Month / ខែ Day / ថ្ងៃ Year / ឆ្នាំ
Choice of Party (see item 7 in the instructions for your State) /

Race or Ethnic Group (see item 8 in the instructions for your State) /

ជមស
ើ្រ បកស្ (សូមមើលចំណច
ុ 7 នក
ៅ ង
ុ្ន សេចក្តណ
ី នា
ែ ស
ំ មប
្រា ់

សាសន៍ឬកម
ុ្រ ជនជាតិ (សូមមើលចំណចុ 8 នកៅ ងុ្ន សេចក្តណ
ី នា
ែ ំ

រដ្ឋរបស់អក
្ន )

8

IV

6

សមប
្រា រ់ ដ្ឋរបស់អក
្ន )

I have reviewed my state’s instructions and I swear/affirm that: / ខ្ញុំបានពិនិត្យមើលសេចក្តីណែនាំរបស់រដ្ឋរបស់ខ្ញុំ ហើយខ្ញុំសូមសច្ចប
ា ្រណិធាន/បញ្ជាក់ថា៖
■■ I am a United States citizen. / ខ្ញុំគឺជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិក
■■ I meet the eligibility requirements of my state and subscribe to any oath required. / ខ្ញុំបានបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌទទួលសិទ្ធិនៃរដ្ឋរបស់ខ្ញុំនិងបង្ហញ
ា សម្រា
ប់ការសម្បថដែលជាការតម្រូវណាមួយ។

9

■■ The information I have provided is true to the best of my knowledge under penalty of perjury. If I have provided
false information, I may be fined, imprisoned, or (if not a U.S. citizen) deported from or refused entry to the
United States. / ព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានផ្តល់គឺការពិតតាមការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំស្ថិតក្រោមពិន័យសម្បថ។ ប្រសិនបើខ្ញុំផ្តល់ព័ត៌មានមុនពិត

Please sign full name (or put mark) / សូមចុះហត្ថលេខាឈ្មោះពេញ (ឬដាក់សញ្ញាសម្គាល់)

ខ្ញុំអាចត្រូវទទួលទោស ជាប់ពន្ធនាគារ ឬ(ប្រសិនបើខ្ញុំមិនមែនជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិក)បានចាកចេញពី ឬជម្លៀសចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក។ Date /

កាលបរិច្ឆេទ៖

Month / ខែ

Day / ថ្ងៃ

Year / ឆ្នាំ

If you are registering to vote for the first time: please refer to the application instructions for information on submitting copies of valid identification documents with this form.

ប្រសិនបើអន
្ កចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់លក
ើ ដំបង
ូ ៖ សូមយោងទៅសេចក្តណ
ី ែនាំពាក្យស្នស
ើ ស
ំុ ម្រាប់ពត
័ ម
៌ ានលើការដាកកសារថតចម្លងបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណមា
នសុពលភាពជាមួយនឹងទម្រង់នេះ។

Please fill out the sections below if they apply to you.
សូមបំពេញផ្នែកខាងក្រោម ប្រសិនបើពួកគេស្នើមកកាន់អ្នក។

If this application is for a change of name, what was your name before you changed it? / ប្រសិនបើពាក្យស្នស
ើ ន
ំុ េះគឺសម្រាប់ ការប្តរូ ឈ្មោះ តើអន
្ កឈ្មោះអ្វម
ី ន
ុ ពេលអ្នកប្តរូ វា?

A

Mr. / លោក
Mrs. / លោកស្រី
Miss / កញ្ញា
Ms. / លោក លោកស្រី

Last Name / នាមត្រកូល

First Name / នាមខ្លួន

(Circle one) /

Middle Name(s) / នាមកណ្តាល

(គូសរង្វង់លើចម្លើយមួយ)

Jr.

Sr.

II

III

IV

If you were registered before but this is the first time you are registering from the address in Box 2, what was your address where you were registered before?

ប្រសិនបើអន
្ កត្រវូ បានចុះឈ្មោះពីមន
ុ មក ប៉ន
ុ ត
្ ែនេះគឺជាលើកទីមយ
ួ ដែលអ្នកចុះឈ្មោះពីកន
្ ង
ុ អាសយដ្ឋានក្នង
ុ ប្រអប់ទី 2 តើអសយដ្ឋានរបស់អន
្ កនៅឯណានៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះពីមន
ុ ?

B

Apt. or Lot # / Apt. or Lot #

Street (or route and box number) / ផ្លូវ (ផ្លូវលំនិងលេខប្រអប់)

City/Town/County / ទីក្រុង/ខោនធី

State / រដ្ឋ

Zip Code / កូដហ្ស៊ីប

If you live in a rural area but do not have a street number, or if you have no address, please show on the map where you live.

ប្រសិនបើអន
្ ករស់នៅទីជនបទ ប៉ន
ុ ត
្ ែមិនមានអាសយដ្ឋានផ្លវូ ឬប្រសិនបើគម
្ ានអាសយដ្ឋាន សូមបង្ហាញផែនទីក
ី ន្លែងដែលអ្នក។
■■ Write in the names of the crossroads (or streets) nearest to where you live. / សរសេរឈ្មោះផ្លូវខ្វែង (ឬផ្លូវ)នៅជិតកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ។
■■ Draw an X to show where you live. / គូស X ដើម្បីបង្ហាញកន្លែងដែលអ្នករស់នៅ។

NORTH / ទិសខាងជើង 

■■ Use a dot to show any schools, churches, stores, or other landmarks near where you live, and write the name of the landmark. /
ប្រើចំណុចដើម្បីបង្ហាញសាលា ព្រះវិហារ ហាង ឬទីសម្គាល់់ណាមួយនៅជិតដែលអ្នករស់នៅ និងសរសេរឈ្មោះចំណុចនោះ។

Example / ឧទាហរណ៍

Public School / សាលាសាធារណៈ

•

ផ្លូវលេខ #2

C

•

Grocery Store / ហាងលក់គ្រឿងទេស
ផ្លូវ Woodchuck Road

X

If the applicant is unable to sign, who helped the applicant fill out this application? Give name, address and phone number (phone number optional).

ប្រសិនបើអន
្ កដាក់ពាក្យមិនអាចចុះហត្ថលេខាបាន តើនរណាជាអ្នកជួយអ្នកដាក់ពាក្យស្នស
ើ ប
ំុ ព
ំ េញពាក្យស្នស
ើ ន
ំុ េះ? ផ្តល់ឈម
្ ោះ អាសយដ្ឋាន និងលេខទូរស័ពទ
្ (លេខទូរស័ពទ
្ ជាជម្រស
ើ )។

D

Mail this application to the address provided for your State.
ផ្ញព
ើ ាក្យស្នស
ើ ន
ំុ េះទៅអាសយដ្ឋានដែលបានផ្តល់សម្រាប់រដ្ឋរបស់អន
្ ក។

សម្រាប់មន្ត្រីបំពេញប៉ុណ្
ណោះ

កម្រិតទីមួ យ
ត្រា
ការចាំបាច់
សម្រាប់
ផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍

ការណែនាំរដ្ឋ
រដ្ឋ Alabama
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី28 សីហា
ឆ្នា 2
ំ 017

ព្វផ្សាយផ្លរំ
តួ លំរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋ អាមេរ ិក
ឬរដ្ឋ Alabama ដោយវ ិធីខុសតច្បាប់ ហ�ើ
យដែលព័ត៌មាននៅក្នុងពាក្យស្ន ើសុំនេះគឺ
ត្រឹមត្រូវ ដូ ច្នេះសូ មព្រះជាម្ចាស់ជួយខ្ញុំ”

កាលកំណត់ការចុះឈ្មោះ — ការចុះឈ្មោះ
អ្ន កបោះឆ្នោតត្រូវបិទក្នុងរយៈពេលដប់បួ
នថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។ ពាក្យស្ន ើសុំត្រូវប
ញ្ជាក់នៅល�ើបណ្ណប្រៃសណីយ៍ឬបញ្ជូ នក្នុងរ
យៈពេលដប់ប្រាប់ឆ្នា ំមុនការបោះឆ្នោត។

អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ការ ិយាល័យលេខាធិការរដ្ឋ
P.O. ប្រអប់ 5616
Montgomery, AL 36103-5616

6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ
ប្រសិនប�ើអ្នកមានបណ្ណ អ្ន កត្រូវផ្ត ល់
លេខសម្គាល់បណ្ណប�ើករដ្ឋ Alabama
ឬលេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណមិនមែន
អ្ន កប�ើបកររដ្ឋ Alabamaរបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានបណ្ណប�ើកបររដ្ឋ
Alabama ឬអត្ត សញ្ញាណបណ្ណទេ
អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយនៃលេ
ខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។ ប្រសិនប�ើ
អ្ន កមិនធ្លាប់ត្រូវចេញបណ្ណណាមួ យឲ្យទេ
អ្ន កត្រូវសរសេរថា “គ្មាន” ហ�ើយការកំណត់
តែមួ យនឹងត្រូវផ្ត ល់ឲ្យអ្ន ក។
7។ ជម្រើសបក្ស។ ជម្រើស៖
អ្ន កមិនចាំបាច់ត្រូវតែ
ចុះឈ្មោះជាមួ យបក្សទេ ប្រសិនប�ើអ្នកច
ង់ចូលរ ួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរប
ស់បក្សនោះ ជាការប្រជុំបក្ស
ឬសមាជ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ អ្ន ក
ត្រ ូវតម្រូវឲ្យបំពេញក្នុងប្រអប់នេះ
ទោះជាយ៉ា ងនេះក្តី ពាក្យស្ន ើសុំរបស់
អ្ន កនឹងមិនត្រូវបានបដិសេធឡ�ើយ
ប�ើអ្នកមិនបានបំពេញតាមនោះ។ សូ ម
ម�ើលបញ្ ជីជម្រើសនៅក្នុងការណែនាំសម្រា
ប់ពាក្យស្ន ើសុំនៅប្រអប់ទី 8 (នៅទំព័រ 2)។
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Alabama អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក។
• ស្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Alabamaនិងជាខោន
ធីរបស់អ្នកនៅពេលចុះឈ្មោះ
• មានអាយុ 18 ឆ្នា ំនៅពេលថ្ងៃបោះឆ្នោត
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសពីបទឧក្រឹដ្ឋ ពា
ក់ព័ន្ធសីលធម៌ (មានការស្តារសិទ្ធិពលរដ្ឋ
និងនយោបាយ)
• មិនត្រូវបានប្រកាសថា
អសមត្ថ ភាពផ្នែ កស្មារតីដោយតុលាការ
• ស្បថ ឬបញ្ជាក់ក្នុងការ “គាំទ្រនិងការ
ពាររដ្ឋ ធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋ អាមេរ ិក និងរដ្ឋ
Alabama និងថែមទា ំងបដិសេធរាល់ជំ
ន�ឿឬមានសម្ព័ន្ធ ភាពជាមួ យក្រុមដែលផ្ស

បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006

រដ្ឋ Alaska

កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 30
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ អ្ន កត្រូវផ្ត ល់
លេខបញ្ជាក់អត្ត សញ្ញាណណាមួ យដូ ចខាង
ក្រោម លេខបណ្ណប�ើកបររបសរដ្ឋ Alaska
ឬលេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណរដ្ឋ Alaska។ ប្
រសិនប�ើអ្នកមិនមានបណ្ណប�ើកបររ
បសរដ្ឋ Alaska ឬអត្ត សញ្ញាណបណ្ណទេ
អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយនៃ
លេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។ ប្រសិ
នប�ើអ្នកមិនមានលេខបញ្ជាក់អត្ត ស
ញ្ញាណទា ំងនេះទេ សូ មសរសេរ “គ្មាន”
នៅល�ើទម្រង់នេះ។ លេខបញ្ជាក់អត្ត សញ្ញា
ណតែមួ យគត់នឹងត្រូវផ្ត ល់ឲ្យអ្ន កសម្រា
ប់គោលបំណងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។
ព័ត៌មាននេះជាព័ត៌មានសម្ងាត់។ មាន
ព័ត៌មាននេះជួ យក្នុងការរក្សាកំណត់ហេ
តុអ្នកបោះឆ្នោតរបស់អ្នក និងអាចជួ
យក្នុងការបញ្ជាក់អត្ត សញ្ញាណរបស់អ្នក
(គន្ថីទី15នៃធម្មនុញ្រដ្ឋ Alaska)។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កមិនចាំបាច់
ប្រកាសអំពីសម្ព័ន្ធ ភាពជាមួ យបក្
សនៅពេលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេ។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនជ្រើសបក្សណាមួ យ
អ្ន កនឹងត្រូវចុះឈ្មោះជាអ្ន ក
មិនបានប្រកាស។ រដ្ឋ Alaska
មានប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបឋមបិទ។ បក្សន
យោបាយដែលបានទទួ លស្គាល់នីមួ យៗមា
នបញ្ ជីឆ្នោតដាច់ដោយឡែករាយឈ្មោះតែ
បេក្ខ ជនមកពីគណៈបក្សនោះប៉ុណ្ណោះ។
ការចុះឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោតជាសមាជិកគ
ណបក្សនយោបាយអាចបោះឆ្នោតតែស
ន្លឹកឆ្នោតបក្សនោះតែប៉ុណ្ណោះ។ អ្ន កបោះ
ឆ្នោតដែលចុះឈ្មោះជាអ្ន កមិនបានប្រ
កាស ឬគ្មានបក្ស អាចជ្រើសសន្លឹកឆ្នោត
មួ យចេញពីសន្លឹកឆ្នោតដែលមាន។

3

8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Alaska អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 18 ឆ្នា ំក្នុងរយៈពេល
90 ថ្ងៃនៃការបំពេញការចុះឈ្មោះនេះ
• មានលំនៅនៅរដ្ឋ Alaska
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសបទឧក្រឹដ្ឋ (ល�ើ
កលែងតែត្រូវទម្លា ក់ចោលដោយគ្មានល
ក្ខ ខណ្ឌ)
• មិនត្រូវបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ
ផ្សេង
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ផ្នែ ករ�ៀបចំការបោះឆ្នោត
រដ្ឋ Alaska
PO Box 110017
Juneau, AK 99811-0017

រដ្ឋ Arizona
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ —  29
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ ទម្រង់ពា
ក្យស្ន ើសុំចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់អ្នកត្
រ ូវមានលេខប័ណ្ណប�ើកបររដ្ឋ Arizona
របស់អ្នក ឬអាជ្ញាបណ្ណអត្ត សញ្ញាណមិនប្
រតិបត្តិករដែលចេញស្របតាម A.R.S. §
28-3165, ប្រសិនប�ើអាជ្ញាប័ណ្ណនៅមាន
សុពលភាពនិងបច្ចុប្បន្ន ។ ប្រសិនប�ើអ្នក
មិនមាន ប័ណ្ណប�ើកបរបច្ចុប្បន្ន និងមា
នសុពលភាព ឬប័ណ្ណអត្ត សញ្ញាណមិនប្
រតិបត្តិការទេ អ្ន កត្រូវបញ្ចូលលេខកូ ដ
បួ នខ្ទ ង់ចុងក្រោយនៃលេខសន្តិសុខស
ង្គមរបស់អ្នក ប្រសិនប�ើមាន។ ប្រសិន
ប�ើអ្នកមិនមានប័ណ្ណប�ើកបរមានសុព
លភាព ឬបណ្ណបញ្ជាក់មិនប្រតិបត្តិការ
ឬលេខសន្តិសុខសង្គមទេ ចូ រសរសេរ
“គ្មាន” នៅល�ើទម្រង់នេះ។ លេខសម្គាល់មួ
យនឹងត្រូវចេញឲ្យអ្ន កដោយរដ្ឋ មន្ត្រី។
7។ ជម្រើសបក្ស។ ប្រសិនប�ើអ្នកចុះឈ្មោះ
ក្នុងបក្សនយោបាយដែលគុណណសម្បត្តិ
សម្រាប់ទទួលស្គាល់សន្លឹកឆ្នោត អ្ន កនឹង
ត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតសន្លឹកឆ្នោតដំ
បូ ងសម្រាប់បក្សនោះ។
ប្រសិនប�ើអ្នកចុះឈ្
មោះជាអ្ន កឯករាជ្យ មិនមានបក្សណាពេ

ការណែនាំរដ្ឋ
ញចិត្តឬជាសមាជិកនៃបក្សណាមួ យដែល
គ្មានគុណវុឌ្ឍិសម្រាប់សន្លឹកឆ្នោត អ្ន កអា
ចជ្រើសនិងបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតដំបូ
ងមួ យនៃបក្សនយោបាយដែលបានទទួ
លស្គាល់។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Arizona អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅស្ថាននៅរដ្ឋ Arizona
និងជាខោនធីរបស់អ្នកយ៉ា ងហោចណាស់
29 ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• មានអាយុ 18 ឆ្នា ំនៅថ្ងៃឬមុនការបោះឆ្
នោតបន្ទាប់
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសក្បត់ជាតិ
ឬឧក្រិដ្ឋ
(ឬបានទទួ លសិទ្ធិពលរដ្ឋ ឡ�ើង វ ិញ)
• មិនត្រូវបានប្រកាសថាជាបុគ្គលអ
សមត្ថ ភាពដោយតុលាការនាពេលថ្មីៗ
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
រដ្ឋ មន្ត្រី/ការបោះឆ្នោត
1700 W. Washington, ជាន់ទី 7
Phoenix, AZ 85007-2888

រដ្ឋ Arkansas
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006

ង់ចូលរ ួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរប
ស់បក្សនោះ ជាការប្រជុំបក្ស ឬសមាជ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Arkansasអ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• រស់នៅក្នុងរដ្ឋ Arkansasនៅអា
សយដ្ឋានសរសេរក្នុងប្រអប់ទី 2
ក្នុងពាក្យស្ន ើសុំនេះ
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 18
ឆ្នា ំមុនការបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសឧក្រិដ(ឬត្រូវបា
នទម្លា ក់ចោលឬល�ើកលែងទោសពេញ
លេញ)
• មិនទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីកន្
លែងផ្សេងទ�ៀត
• មិនធ្លាប់ត្រូវបានសម្រេចថាជាអសម
ត្ថ ជនផ្នែ កស្មារតីដោយតុលាការមានសម
ត្ថ កិច្ច
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
រដ្ឋ មន្ត្រី
សេវាអ្ន កបោះឆ្នោត
P.O. ប្រអប់ 8111
Little Rock, AR 72203-8111

រដ្ឋ California
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ 06-18-2018

កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 30
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។

កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 15
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត ការចុះឈ្មោះអ្ន ក
បោះឆ្នោតដែលមានលក្ខ ខណ្ឌរហូ តដល់ថ្
ងៃបោះឆ្នោត។

6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ ទម្រង់ចុះឈ្
មោះបោះឆ្នោតរបស់អ្នកត្រូវមានលេខ
ប័ណ្ណប�ើកបរដែលចេញដោយរដ្ឋ ឬលេ
ខអត្ត សញ្ញាណមិនប្រតិបត្តិការរបស់អ្
នក។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានបណ្ណប�ើកបរ
ឬអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណទេ
អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយ
នៃលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានប័ណ្ណប�ើកបរ
ឬប័ណ្ណបញ្ជាក់មិនប្រតិបត្តិការ
ឬលេខសន្តិសុខសង្គមទេ ចូ រសរសេរ
“គ្មាន” នៅល�ើទម្រង់នេះ។ លេខសម្គាល់មួ
យនឹងត្រូវចេញឲ្យអ្ន កដោយរដ្ឋ ។
7។ ជម្រើសបក្ស។ ជម្រើស។
អ្ន កមិនចាំបាច់ត្រូវតែ
ចុះឈ្មោះជាមួ យបក្សទេ ប្រសិនប�ើអ្នកច

6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ
នៅពេលលោកអ្ន កចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
លោកអ្ន កត្រូវផ្ត ល់ជូនលេខប័ណ្ណប�ើក
បរយានយន្ត ឬលេខអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណ
សម្គាល់ខ្ លួនរបស់អ្នកនៅរដ្ឋ កាលីហ្វ័រនី
ញ៉ារ ប�ើលោកអ្ន កមានប័ណ្ណ។ ប្រសិនប�ើ
លោកអ្ន កមិនមានប័ណ្ណប�ើកបរយានយ
ន្ត ឬអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួននោះ
លោកអ្ន កត្រូវផ្ត ល់ជូនលេខប័ណ្ណធា
នារ៉ាប់រងសង្គមកិច្ច (SSN) របស់អ្នក
ដែលមានលេខបួ នខ្ទ ង់ចុងក្រោយ។ ប្រ
សិនប�ើលោកអ្ន កមិនបញ្ចូលព័ត៌មាននេះ
លោកអ្ន កនឹងត្រូវបានទាមទារឱ្យផ្ត ល់ជូន
ការកំណត់អត្ត សញ្ញាណនៅពេលលោកអ្ន
កបោះឆ្នោត។
7។ ជម្រើសបក្ស។ប្រសិនប�ើលោ
កអ្ន កមានបំណងចង់ជ្រើសរ� ើស

4

តាមការពេញចិត្តគណបក្សមួ យ
ូមបញ្ចូលឈ្មោះគណបក្សនយោបាយនេះ។
ប្រសិនប�ើលោកអ្ន កមិនបំណងចង់
ជ្រើសរ� ើសគណបក្សនយោបាយមួ យ
សូ មបញ្ចូល “មិនពេញចិត្តគណបក្ស”
នៅក្នុងកន្លែ ងដែលបានផ្ត ល់ជូន។ ច្
បាប់រដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ាអនុញ្ញាតឱ្យអ្ន ក
បោះឆ្នោតទា ំងឡាយដែលជ្រើសរ� ើស
“មិនពេញចិត្តគណបក្ស” ឬបានជ្រើស
រ� ើសយកការពេញចិត្តចំពោះគណបក្សន
យោបាយដែលមិនមានលក្ខ ណៈសម្បត្តិ
គ្រប់គ្រាន់ ដ�ើម្បីបោះឆ្នោតនៅក្នុងកា
របោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរ� ើសប្រធានាធិ
បតីរបស់គណបក្សនយោបាយដែលមា
នលក្ខ ណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ណាមួ យ ដែ
លដាក់លិខិតជូ នដំណឹងទៅរដ្ឋ លេខាធិ
ការដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួ កគេធ្វើដូច្នោះ។
លោកអ្ន កអាចហៅទូ រស័ព្ទលេខ 1-800345-VOTE ឬចូ លទៅគេហទំព័រ www.sos.
ca.gov ដ�ើម្បីយល់ដឹងថាត�ើគណបក្សណា
មួ យអនុញ្ញាតឱ្យអ្ន កបោះឆ្នោតជ្រើសរ� ើស
“មិនពេញចិត្តគណបក្ស” ហ�ើយអ្ន កបោះ
ឆ្នោតនានាមិនបានបញ្ចេ ញឱ្យដឹងពីការ
ពេញចិត្តចំពោះគណបក្សនយោបាយដែ
លមិនមានលក្ខ ណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដ�ើ
ម្បីចូលរ ួមបោះឆ្នោតបឋមជ្រើសរ� ើសប្រ
ធានាធិបតីរបស់ពួកគេ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកចោលកន្លែ ងនៅទំនេរ។
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះដ�ើម្បី
ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា
លោកអ្ន កត្រូវតែ៖
• ពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• ពលរដ្ឋ នៅរដ្ឋ កាលីហ្វ័រញ៉ា
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 18 ឆ្នា ំ
ឬច្រើនជាងនេះ នៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
ដ�ើម្បីបោះឆ្នោតបាន
• បច្ចុប្បន្ន មិនស្ថិតនៅក្នុងពន្ធ នាគាររដ្ឋ
ឬសហព័ន្ធ ឬស្ថិតក្នុងលក្ខ ខណ្ឌការផ្ត ន្ទា
ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋ ។
• បច្ចុប្បន្ន មិនត្រូវបានរកឃ�ើញ
ដោយតុលាការថា អសមត្ថ ភាព
ខាងផ្នែ កស្មារតីដ�ើម្បីបោះឆ្នោត
ទាមទារឱ្យមានហត្ថលេខារបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើលោកអ្ន កបំពេញតាមតម្រូវកា
រទាមទារដែលបានរ�ៀបរាប់ខាងល�ើនេះ
សូ មចុះហត្ថលេខានិងចុះកាលបរ ិច្ឆេ ទល�ើ
ប័ណ្ណចុះឈ្មោះនៅទៅកន្លែ ងដែលបានផ្ត
ល់ជូន។

ការណែនាំរដ្ឋ
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
រដ្ឋ មន្ត្រី
ផ្នែ កការបោះឆ្នោត
1500 11th Street, 5th Floor
Sacramento, CA 95814

រដ្ឋ Colorado
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី28 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 008
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 29
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។ ប្រសិនប�ើ
ពាក្យស្ន ើសុំត្រូវបានទទួ លតាមប្រៃ
សណីយ៍ដោយគ្មានសញ្ញាប្រៃសណី
យ៍ វាត្រូវបានទទួ លក្នុងរយៈពេល 5
ថ្ងៃនៃថ្ងៃបិទការចុះឈ្មោះ។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ ទម្រ
ង់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់អ្នកត្រូ
វមានលេខប័ណ្ណប�ើកបរដែលចេ
ញដោយរដ្ឋ ឬលេខអត្ត សញ្ញាណ។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានប័ណ្ណប�ើកបរ
ឬអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណទេ
អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយ
នៃលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានប័ណ្ណប�ើកបរ
ឬប័ណ្ណចេញដោយរដ្ឋ
ឬលេខសន្តិសុខសង្គមទេ ចូ រសរសេរ
“គ្មាន” នៅល�ើទម្រង់នេះ។ លេខសម្គាល់មួ
យនឹងត្រូវចេញឲ្យអ្ន កដោយរដ្ឋ ។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កត្រូវចុះឈ្មោះជា
មួ យបក្សប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចូលរ ួមនៅ
ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្សនោះ
ជាការប្រជុំបក្ស ឬអនុសញ្ញា។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។
ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Colorado អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• ស្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Colorado 30
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត
• មានអាយុ 18 ឆ្នា ំនៅមុន
ឬនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
• មិនត្រូវផ្ត ន្ទាទោសជាអ្ន កទោស
ឬទទួ លទោសផ្នែ កណាមួ យតាមច្បាប់
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
រដ្ឋ មន្ត្រីរដ្ឋ Colorado
1700 Broadway, Suite 270
Denver, Colorado 80290

រដ្ឋ Connecticut
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 14
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ
លេខប័ណ្ណប�ើកបរនៃរដ្ឋ Connecticut
ឬប្រសិនប�ើមិនមាន លេខសន្តិសុខសង្គ
មបួ នខ្ទ ង់ចុងក្រោយ។
7។ ជម្រើសបក្ស។ នៅគឺជាជម្រើប៉ុណ្នោះ
ប៉ុន្តែ អ្ន កត្រូវចុះឈ្មោះជាមួ យបក្សប្រសិន
ប�ើអ្នកចង់ចូលរ ួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោ
តបឋមរបស់បក្សនោះ ជាការប្រជុំបក្ស
ឬអនុសញ្ញា។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Connecticut អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• ស្នាក់នៅរដ្ឋ ស្នាក់នៅរដ្ឋ
Connecticutនិងទីក្រុង
ដែលអ្ន កចង់បោះឆ្នោតនិងទីក្រុង
ដែលអ្ន កចង់បោះឆ្នោត
• មានអាយុ 17 ឆ្នា ំ។ អ្ន កអាចបោះឆ្នោត
បាននៅពេលអ្ន កមានអាយុ 18 ឆ្នា ំ
• បានបំពេញការអនុវត្ត ទោសនិងត្រូវល�ើ
កលែងទោស ប្រសិនប�ើពីមុនត្រូវបានផ្ត
ន្ទាទោសបទឧក្រិដ្ឋ និងមានសិទ្ធិបោះឆ្នោ
តវ ិញដោយមន្ត្រីសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោត។
• មិនត្រូវបានសម្រេចសេចក្តីថាអសមត្ថ
ភាពផ្នែ កស្មារតីក្នុងការបោះឆ្នោតដោយ
តុលាការនាពេលថ្មីៗ
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
រដ្ឋ មន្ត្រី
ផ្នែ កការបោះឆ្នោត
ផ្វលូ 30 Trinity
Hartford, CT 06106

រដ្ឋ Delaware
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី18 មេសា
ឆ្នា 2
ំ 018
កាលកំណត់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត
— ថ្ងៃសៅរ៍ទី 4

5

មុនពេលការបោះឆ្នោតបឋមឬសកល
និង 10 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតពិសេស។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ ទម្រង់ចុះឈ្
មោះបោះឆ្នោតរបស់អ្នកត្រូវមានលេខ
ប័ណ្ណប�ើកបរដែលចេញដោយរដ្ឋ ឬលេ
ខអត្ត សញ្ញាណមិនប្រតិបត្តិការរបស់អ្
នក។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានបណ្ណប�ើកបរ
ឬអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណមិនប�ើកបរទេ
អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយ
នៃលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានប័ណ្ណប�ើកបរ
ឬប័ណ្ណបញ្ជាក់មិនប្រតិបត្តិការ
ឬលេខសន្តិសុខសង្គមទេ ចូ រសរសេរ
“គ្មាន” នៅល�ើទម្រង់នេះ។ លេខសម្គាល់មួ
យនឹងត្រូវចេញឲ្យអ្ន កដោយរដ្ឋ ។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កត្រូវចុះឈ្មោះជា
មួ យបក្សប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចូលរ ួមនៅ
ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្សនោះ
ជាការប្រជុំបក្ស ឬអនុសញ្ញា។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ អ្ន កអាចចុះឈ្មោះ
ដ�ើម្បីបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ ឌឺឡឺវែរ
ប្រសិនប�ើអ្នក៖
• ជាពលរដ្ឋ នៃសហរដ្ឋ អាមេរ ិក និង
• មានទីលំនៅនៅរដ្ឋ ឌឺឡឺវែរ
(រដ្ឋ ឌឺឡឺវែរគឺជាផ្ទះរបស់អ្នក) និង
• នឹងមានអាយុ 18 ឆ្នា ំឡ�ើង ឬមុនកាល
បរ ិច្ឆេ ទនៃការបោះឆ្នោតទូ ទៅបន្ទាប់។
• អ្ន កអាចចុះឈ្មោះដ�ើម្បីបោះឆ្នោតនៅក្នុ
ងរដ្ឋ ឌឺឡឺវែរ ប្រសិនប�ើអ្នក៖
• ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអសមត្ថ ភាពខា
ងស្មារតី។ បុគ្គលអសមត្ថ ភាពខាងបញ្ញា
ស្មារតីសំដៅទៅរកការរកឃ�ើញជាក់លាក់
មួ យនៅក្នុងអាណាព្យាបាលផ្នែ កយុត្តិធម៌
ឬនីតិ វ ិធីសមមូ លដោយផ្អែ កល�ើភស្តុតា
ងច្បាស់លាស់ និងដែលបញ្ជាក់ថាបុគ្គល
នោះមានការប៉ះពាល់ផ្នែ កខួ រក្បាលធ្ង ន់ធ្ង
រដែលមិនរាប់បញ្ចូលលំហាត់នៃការវ ិនិច្ឆ័
យនៃការបោះឆ្នោតជាមូ លដ្ឋានបាន ឬ
• ត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសពីបទឧក្រិដ្ឋ និងមិ
នបានបញ្ចប់ការកាត់ទោសរបស់អ្នក ឬ
• ត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសពីការជំទាស់ពីបទឧ
ក្រិដ្ឋ * និងមិនត្រូវបានល�ើកលែងទោស។
* បញ្ ជីនៃការជំទាស់ពីបទឧក្រិដ្ឋ ៖
• ឃាតកម្ម ឬការសម្លាប់មនុស្ស
(ល�ើកលែងតែឃាតកម្មយានយន្ត )

ការណែនាំរដ្ឋ
• បទឧក្រិដ្ឋ ដែលជាបទល្ម ើស
ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋ បាលសាធារណៈ
ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ី
សំណូក ឬឥទ្ធិពលមិនត្រឹមត្រូវ
ឬការរំលោភបំពានសិទ្ធិ រ ិយាល័យ
ឬបទល្ម ើសណាមួ យដូ ចជាបទល្ម ើ
សដែលស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់នៃយុ
ត្តា ធិការរដ្ឋ ឬមូ លដ្ធានណាមួ យ
ឬថ្នា ក់សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
ឬនៃស្រុកកូ ឡុ ំប ៊ី ឬ
• បទឧក្រិដ្ឋ ដែលជាបទល្ម ើសផ្វភេទ
លូ
ឬដូ ចជាបទល្ម ើសណាមួ យដែល
ស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់នៃយុត្តា ធិ
ការរដ្ឋ ឬថ្នា ក់មូលដ្ឋានណាមួ យ
ឬរបស់សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
ឬនៃស្រុកកូ ឡុ ំប ៊ី។
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
រដ្ឋ Delaware
ការ ិយាល័យគណៈកម្មការបោះឆ្នោតរដ្ឋ
905 S. Governors Ave., Suite 170
Dover, DE 19904

រដ្ឋ District of Columbia
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី29 ខែតុលា
ឆ្នា 2
ំ 003
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 30
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ ច្បាប់សហព័ន្ធ
នាពេលបច្ចុប្បន្ន តម្រូវឲ្យពាក្យស្ន ើសុំចុះឈ្
មោះអ្ន កបោះឆ្នោតទា ំងអស់ត្រូវមានលេ
ខប័ណ្ណប�ើកបរ ឬលេខសន្តិសុខសង្គមបួ ន
ខ្ទ ង់ចុងក្រោយរបស់អ្នកដាក់ពាក្យស្ន ើសុំ
ដ�ើម្បីដំណ�ើរការ។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កត្រូវចុះឈ្មោះជា
មួ យបក្សប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចូលរ ួមនៅ
ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្សនោះ
ជាការប្រជុំបក្ស ឬអនុសញ្ញា។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងស្រុ
កកូ ឡុ ំប�ៀ អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• ជាពលរដ្ឋ ដែលស្នាក់នៅក្នុ
ងស្រុកកូ ឡុ ំប�ៀយ៉ា ងតិច 30
ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 18 ឆ្នា ំនៅថ្ងៃ
ឬមុនការបោះឆ្នោតបន្ទាប់

• មិនជាប់ពន្ធ នាគារពីបទឧក្រិដ្ឋ
• មិនត្រូវបានសម្រេចសេចក្តីថាជា
“អសមត្ថ ភាពផ្នែ កស្មារតី”
ដោយតុលាការនាពេលថ្មីៗ
• មិនទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅកន្លែ ង
ណាមួ យក្រៅពី D.C
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្រុកកូ ឡុ ំប�ៀនៃការ
បោះឆ្នោត & សីលធម៌
ផ្វលូ 441 4th, NW, Suite 250
Washington, DC 20001-2745

រដ្ឋ Florida
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី30 ខែវ ិច្ ឆិកា
ឆ្នា 2
ំ 011
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 29
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ
ប្រសិនប�ើអ្នកមានបណ្ណ អ្ន កត្រូវផ្ត
ល់លេខសម្គាល់ប័ណ្ណប�ើករដ្ឋ Florida
ឬលេខអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណរដ្ឋ Florida។ ប្
រសិនប�ើអ្នកមិនមានប័ណ្ណប�ើកបររ
បស់រដ្ឋ Florida ឬអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណទេ
អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយនៃលេ
ខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។ ប្រសិនប�ើ
អ្ន កមិនធ្លាប់ត្រូវចេញប័ណ្ណណាមួ យឲ្យទេ
អ្ន កត្រូវសរសេរថា “គ្មាន”។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កត្រូវចុះឈ្មោះជា
មួ យបក្សប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចូលរ ួមនៅ
ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្សនោះ
ជាការប្រជុំបក្ស ឬអនុសញ្ញា។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
អ្ន កត្រូវបានស្ន ើសុំ
ប៉ុន្តែ វាមិនចាំបាច់នោះទេ
ក្នុងការបំពេញក្នុងប្រអប់នេះ។ សូ មម�ើល
បញ្ ជីជម្រើសនៅក្នុងការណែនាំសម្រាប់ពា
ក្យស្ន ើសុំនៅប្រអប់ទី 8 (នៅទំព័រ 2)។
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Florida អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• ជាពលរដ្ឋ ស្នាក់នៅស្របច្បាប់ទា ំងរដ្ឋ
Floridaនិងខោនធីដែលអ្ន កធ្វើការចុះឈ្
មោះ
• មានអាយុ 18 ឆ្នា ំ
(អ្ន កអាចចុះឈ្មោះឡ�ើង វ ិញ
ប្រសិនប�ើអ្នកមានអាយុយ៉ា ងតិច 16 ឆ្នា ំ)
• មិនត្រូវបានសម្រេចថាជាអសមត្ថ
ជនផ្នែ កស្មារតីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះ
ឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ Florida ឬរដ្ឋ ផ្សេងៗ
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ឬប្រសិនប�ើអ្នកមាន អ្ន កត្រូវទទួ លសម្ប
ទានសិទ្ធិបោះឆ្នោតជាមុនសិន។
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋ
ឬប្រសិនប�ើអ្នកមានទោស អ្ន កត្រូ
វបានផ្ត ល់សម្បទាសិទ្ធិពលរដ្ឋ សិន
ប្រសិនប�ើសិទ្ធិនេះត្រូវបានដក។
• ស្បថនិងបញ្ជាក់ដូចខាងក្រោម៖
“ខ្ញុំនឹងគោរពនិងការពាររដ្ឋ ធម្មនុញ្ញនៃ
សហរដ្ឋ អាមេរ ិកនិងរដ្ឋ ធម្មនុញ្ញនៃរដ្ឋ
Florida ថាខ្មា នគុណវុឌ្ឍិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងកា
រចុះឈ្មោះជាអ្ន កបោះឆ្នោតស្របតាមរដ្ឋ ធ
ម្មនុញ្ញនិងច្បាប់នៃរដ្ឋ Florida និងរាល់ព័
ត៌មានក្នុងពាក្យស្ន ើសុំនេះគឺត្រឹមត្រូវ។”
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
រដ្ឋ Florida
ក្រសួ ងការបរទេស
ផ្នែ ករ�ៀបចំការបោះឆ្នោត
The R.A. Gray Building
500 South Bronough St, Rm 316
Tallahassee, Florida 32399-0250

រដ្ឋ Georgia
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី15 ខែសីហា
ឆ្នា 2
ំ 013
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — ថ្ងៃច័ន្ទទីប្រាំមុន
ការបោះឆ្នោតបឋម ឬបោះឆ្នោតសកល
ឬការបោះឆ្នោតពេញចិត្តបេក្ខ ភា
ពប្រធានាធិបតី ឬការបោះឆ្នោត
ពិសេសតាមកាលវ ិភាគទ�ៀងទាត់
ស្របតាមក្រមបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋ Georgia។ ក្នុងករណីដែលការបោះឆ្នោតពិសេ
សត្រូវបានរ�ៀបចំឡ�ើងនៅកាលបរ ិច្ឆេ
ទមួ យផ្សេងដែលកាលបរ ិច្ឆេ ទនោះត្រូវ
បានកំណត់ដោយក្រមបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋ
Georgia ការចុះឈ្មោះត្រូវបិទនៅថ្ងៃទី 5
ក្រៅពីការអំពាវនាវ។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ ច្បាប់សហព
ន្ធ តម្រូវឲ្យអ្ន កផ្ត ល់លេខបណ្ណប�ើកបរ GA
ពេញរបស់អ្នក ឬលេខអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណ
ដែលចេញដោយរដ្ឋ GA របស់អ្នក។ ប្រសិ
នប�ើអ្នកមិនមានប័ណ្ណប�ើកបររបស់ GA
ឬអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណទេ អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ
4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយនៃលេខសន្តិសុខសង្គ
មរបស់អ្នក។ ការផ្ត ល់លេខសន្តិសុខសង្គ
មពេញរបស់អ្នកគឺជាជម្រើសប៉ុណ្ណោះ។
លេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នកត្រូវរក្សា
ការសម្ងាត់ និងអាចត្រូវបានប្រើសម្រា
ប់ប្រៀបធ�ៀបជាមួ យទិន្នន័យភ្នា ក់ងារ
រដ្ឋ ផ្សេងៗសម្រាប់គោលបំណងបញ្ជាក់
អត្ត សញ្ញាណចុះឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោត។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានលេខប័ណ្ណប�ើកបរ

ការណែនាំរដ្ឋ
ឬលេខសន្តិសុខសង្គមទេ
លេខបញ្ជាក់អត្ត សញ្ញាណមួ យនឹងផ្ត ល់
ឲ្យអ្ន ក។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កមិនចាំបាច់ត្រូវតែ
ចុះឈ្មោះជាមួ យបក្សទេក្នុងការចូ លរ ួម
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្ស
នោះ ជាការប្រជុំបក្ស ឬសមាជ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ អ្ន កត្រូវបានស្ន ើស
ក្នុងការបំពេញក្នុងប្រអប់នេះ។ សូ មម�ើលបញ្ ជី
ជម្រើសនៅក្នុងការណែនាំសម្រាប់ពាក្យស្ន ើសុំ
នៅប្រអប់ទី 8 (នៅទំព័រ 2)។
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Georgia អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• ស្នាក់នៅស្របច្បាប់ក្នុងរដ្ឋ Georgiaនិងខោ
នធីដែលអ្ន កចង់បោះឆ្នោត
• មានអាយុ 18 ឆ្នា ំក្នុងអំឡុ ងពេលប្រាំមួ
យខែក្រោយថ្ងៃចុះឈ្មោះ និងមានអាយុ 18
ឆ្នា ំដ�ើម្បីបោះឆ្នោត
• មិនត្រូវផ្ត ន្ទាទោសពីការប្រព្រឹត្ត បទឧក្រិដ្ឋ
• មិនត្រូវបានសម្រេចដោយតុលាការថាជាអ
សមត្ថ ជនផ្នែ កស្មារតី ល�ើកលែងតែពិការភាព
នេះត្រូវបានដកចេញ
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ផ្នែ កការបោះឆ្នោត
ការ ិយាល័យលេខាធិការរដ្ឋ
2 Martin Luther King Jr. Drive
Suite 802 Floyd West Tower
Atlanta, Georgia 30334

រដ្ឋ Hawaii
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ 06-18-2018
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 30
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ
នៅពេលលោកអ្ន កចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត លោ
កអ្ន កត្រូវផ្ត ល់ជូនលេខប័ណ្ណប�ើកបរយានយ
ន្ត ឬលេខអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួនរដ្ឋ រប
ស់អ្នកនៅហាវៃ។ ប្រសិនប�ើលោកអ្ន កមិនមា
នប័ណ្ណប�ើកបរយានយន្ត ឬលេខអត្ត សញ្ញា
ណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្ លួននោះ លោកអ្ន កត្រូវផ្ត ល់
ជូ នលេខប័ណ្ណធានារ៉ាប់រងសង្គមកិច្ច (SSN)
របស់អ្នក ដែលមានលេខបួ នខ្ទ ង់ចុងក្រោយ។
ប្រសិនប�ើលោកអ្ន កមិនមានព័ត៌មាននេះទេ
ការ ិយាល័យស្ម ៀន នឹងចេញជូ នលោកអ្ន កនូ វ
លេខកំណត់អត្ត សញ្ញាណមួ យ ដែលនឹងកំណត់
អត្ត សញ្ញាណលោកអ្ន កសម្រាប់គោលបំណងចុះ
ឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោត។
7។ ជម្រើសបក្ស។ “ជម្រើសបក្ស” មិនត្រូវបាន
តម្រូវសម្រាប់ការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ ព័ត៌មានអំពីសា
សន៍ឬក្រុមជនជាតិមិនត្រូវបានតម្រូវសម្រាប់
ការចុះឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោតទេ។
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Hawaii អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• ស្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Hawaii

• មានអាយុយ៉ា ងតិច 16 ឆ្នា ំ
(អ្ន កត្រូវមានអាយុ 18ឆ្នា ំនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដ�ើ
ម្បីអាចបោះឆ្នោត)
• មិនត្រូវជាប់ពន្ធ នាគារពីបទឧក្រិដ្ឋ ណាមួ យ
• មិនត្រូវសម្រេចដោយតុលាការថា
“មិនមានសតិគ្រប់គ្រាន់”
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ការ ិយាល័យបោះឆ្នោត
រដ្ឋ Hawaii
802 Lehua Avenue
Pearl City, HI 96782

រដ្ឋ Idaho
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 25
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ
សូ មបញ្ចូលលេខប័ណ្ណប�ើកបររបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានបណ្ណប�ើកបរទេ
ចូ របញ្ចូលលេខសន្តិសុខសង្គម
បួ នខ្ទ ង់ចុងក្រោយរបស់អ្នក។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កមិនចាំបាច់ត្រូវតែ
ចុះឈ្មោះជាមួ យបក្សទេ ប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចូ
លរ ួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្ស
នោះ ជាការប្រជុំបក្ស ឬសមាជ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Idaho អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅស្ថាននៅរដ្ឋ Idaho
និងក្នុងខោនធីរយៈ 30 ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 18 ឆ្នា ំ
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋ និងមិនត្រូវ
បានផ្ត ល់សម្បទាសិទ្ធិជាពលរដ្ឋ ឡ�ើង វ ិញ ឬជាប់
ពន្ធ នាគារនៃបទល្ម ើសព្រហ្មទណ្ឌ
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
រដ្ឋ មន្ត្រី
P.O. ប្រអប់ 83720
State Capitol Bldg.
Boise, ID 83720-0080

រដ្ឋ Illinois
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី14 ខែសីហា
ឆ្នា 2
ំ 012
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 28
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតនីមួ យៗ។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ លេខប័
ណ្ណប�ើកបររបស់អ្នកត្រូវបានតម្រូវ
ចំពោះអ្ន កចុះបញ្ ជីដ�ើម្បីបោះឆ្នោត។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានប័ណ្ណប�ើកបរទេ
យ៉ា ងហោចណាស់់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយនៃ

7

លេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នកត្រូវផ្ត ល់ជូន។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានលេខណាមួ យទេ
សូ មសរសេរ “គ្មាន” នៅល�ើទម្រង់នេះ។ លេខស
ម្គាល់មួយនឹងត្រូវចេញឲ្យអ្ន កដោយរដ្ឋ ។
7។ ជម្រើសបក្ស។ ការចុះឈ្មោះគណៈបក្សឬ
ការពេញចិត្តបក្សមិនតម្រូវសម្រាប់ការចុះឈ្
មោះអ្ន កបោះឆ្នោតទេ។ ទោះបីជាយ៉ា ងនេះក្តី
នៅពេលអ្ន កដាក់សន្លឹកឆ្នោតដំបូង អ្ន កត្រូវប
ង្ហាញការពេញចិត្តសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនោះ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ហត្ថលេខាតម្រូវជាចាំបាច់។ ប្
រសិនប�ើមិនមានហត្ថលេខានៅល�ើទម្រងពា
ក្យស្ន ើសុំទេ អ្ន កនឹងត្រូវជូ នដំណឹងថាពាក្យស្ន ើ
សុំរបស់អ្នកមិនពេញលេញទេ។
ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ Illinois អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅស្ថាននៅរដ្ឋ Illinois
និងដែលជាកន្លែ ងបោះឆ្នោតរបស់អ្នក
យ៉ា ងតិច 30 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 18 ឆ្នា ំនៅថ្ងៃ
ឬមុនថ្ងៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• មិនជាប់ពន្ធ នាគារពីបទឧក្រិដ្ឋ
• មិនទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅកន្លែ ងផ្សេ
ងទ�ៀត

អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ នៃការបោះឆ្នោត
2329 S. MacArthur Boulevard
Springfield, IL 62704

រដ្ឋ Indiana
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 29
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ លេខអត្ត ស
ញ្ញាណប័ណ្ណអ្ន កបោះឆ្នោតរដ្ឋ របស់អ្នកគឺ
ជាលេខប័ណ្ណប�ើកបរដែលចេញដោយរ
ដ្ឋ Indiana ដែលមានដប់ខ្ទង់របស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានប័ណ្ណប�ើកបររ
បស់រដ្ឋ Indiana ឬអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណទេ
អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយ
នៃលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។
សូ មបង្ហាញលេខដែលអ្ន កបានផ្ត ល់។
(ក្រមIndiana 3-7-13-13)
7។ ជម្រើសបក្ស។ សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Indiana អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅស្ថានយ៉ា ងតិច 30
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 18
ឆ្នា ំនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតសកលបន្ទាប់

ការណែនាំរដ្ឋ
• មិនត្រូវជាប់ពន្ធ នាគារពីបទឧក្រិដ្ឋ នា
ពេលបច្ចុប្បន្ន
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ផ្នែ កការបោះឆ្នោត
ការ ិយាល័យលេខាធិការរដ្ឋ
ផ្វលូ 302 West Washington
បន្ទប់ E-204
Indianapolis, IN 46204-2743

រដ្ឋ Iowa
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី28 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 008
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — ត្រូវបញ្ជូ ននៅម៉ោ ង
5 ល្ងាច 10 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត
ប្រសិនប�ើវាគឺជាការបោះឆ្នោតបឋម
ឬការបោះឆ្នោតទូ ទៅ និង 11 ថ្ងៃមុនសម្
រាប់ការបោះឆ្នោតផ្សេងទ�ៀត។* ទម្រង់
ការចុះឈ្មោះដែលផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ 15
ឬច្រើនថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត ត្រូវគិតថាមក
ដល់ទាន់ពេលវេលាប្រសិនប�ើវាទទួ លបានក្
រោយកាលកំណត់ក្តី។
*ប្រសិនប�ើអ្នកខកខានតាមកាលកំណ
ត់ចុះឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោតខាងល�ើ អ្ន កអា
ចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមរយៈការណែនាំ
សម្រាប់ការចុះឈ្មោះថ្ងៃបោះឆ្នោតខាងក្
រោម។ អ្ន កអាចស្វែ ងរកការណែនាំទា ំង
នេះនៅល�ើគេហទំព័ររបស់រដ្ឋ មន្ត្រី www.
sos.state.ia.us/pdfs/elections/EDRbrochure.pdf.
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ លេខអ
ត្ត សញ្ញារបស់អ្នកគឺលេខប័ណ្ណប�ើកប
រដែលចេញដោយរដ្ឋ Iowa របស់អ្នក
(ឬលេខបណ្ណបញ្ជាក់អត្ត សញ្ញាណមិន
ប�ើកបរ) ប្រសិនប�ើអ្នកមានណាមួ យ។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមាន ត្រូវផ្ត ល់លេខបួ ន
ខ្ទ ង់ចុងក្រោយនៃលេខសន្តិសុខសង្គមរប
ស់អ្នក។ លេខអត្ត សញ្ញាណដែលអ្ន កផ្ត ល់ឲ្យ
នឹងត្រូវបញ្ជាក់ដោយក្រសួ ងដឹកជញ្ជូ នរដ្ឋ
Iowa ឬរដ្ឋ បាលសន្តិសុខសង្គម។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កអាច
ចុះឈ្មោះជាមួ យបក្សណាមួ យជាមុន
ប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចូលរ ួម
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋម
តែវាមិនមែនជាករណីចាំបាច់ទេ។
អ្ន កអាចប្រតូ ឬប្រកាសអំពីសម្ព័ន្ធ ភាពប
ក្សនៅការ ិយាល័យបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្
នោតបឋមក៏បាន។

8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ 
Iowa អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅនៅរដ្ឋ Iowa
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 17
ឆ្នា ំកន្លះ (អ្ន កត្រូវមានអាយុ 18
ឆ្នា ំដ�ើម្បីអាចបោះឆ្នោត)
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋ
(ឬបានទទួ លសិទ្ធិពលរដ្ឋ ឡ�ើង វ ិញ)
• មិនត្រូវបានសម្រេចសេចក្តីថា
“ជាអសមត្ថ ភាពក្នុងការបោះឆ្នោត”
ដោយតុលាការនាពេលថ្មីៗ
• មិនទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតច្រើនជាងមួ
យកន្លែ ង
• ត្រូវបោះបង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅកន្លែ ងផ្
សេងទ�ៀត
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ផ្នែ កការបោះឆ្នោត
ការ ិយាល័យលេខាធិការរដ្ឋ
អាគារ Lucas Building-ជាន់ទី 1
321 E. ផ្វទី
លូ 12
Des Moines, IA 50319

រដ្ឋ Kansas

7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កត្រូវចុះឈ្មោះជា
មួ យបក្សប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចូលរ ួមនៅ
ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្សនោះ
ជាការប្រជុំបក្ស ឬអនុសញ្ញា។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Kansas អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅនៅរដ្ឋ Kansas
• មានអាយុ 18
ឆ្នា ំនៅការបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• បានបញ្ចប់រយៈពេលអនុវត្ត ទោស ប្រសិ
នប�ើអ្នកត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋ ។ បុគ្គ
លដែលកំពុងអនុវត្ត ទោសឧក្រិដ្ឋ មិនមា
នសិទ្ធិបោះឆ្នោតទេ
• មិនទាមទាសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅទីតាំងផ្
សេង ឬដោយប្រើឈ្មោះផ្សេង
• មិនត្រូវបានដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយតុ
លាការមានសមត្ថ កិច្ច
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
រដ្ឋ មន្ត្រី
ជាន់ទី 1 សាល Memorial
120 SW 10th Ave.
Topeka, KS 66612-1594

រដ្ឋ Kentucky

បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី25 ខែសីហា
ឆ្នា 2
ំ 013

បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006

កាលកំណត់់ចុះឈ្មោះ —
ផ្ញើតាមប្រៃសណីយ៍ ឬប្រគល់ 21
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត

កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 29
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។

6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ ទម្រង់ចុះឈ្
មោះបោះឆ្នោតរបស់អ្នកត្រូវមានលេខ
បណ្ណប�ើកបរដែលចេញដោយរដ្ឋ ឬលេ
ខអត្ត សញ្ញាណមិនប្រតិបត្តិការរបស់អ្
នក។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានបណ្ណប�ើកបរ
ឬអត្ត សញ្ញាណបណ្ណមិនប�ើកបរទេ
អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយ
នៃលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានបណ្ណប�ើកបរ
ឬ បណ្ណបញ្ជាក់មិនប្រតិបត្តិការ
ឬលេខសន្តិសុខសង្គមទេ ចូ រសរសេរ
“គ្មាន” នៅល�ើទម្រង់នេះ។ លេខសម្គា
ល់មួយនឹងត្រូវចេញឲ្យអ្ន កដោយរដ្ឋ ។
លេខដែលអ្ន កផ្ត ល់ នឹងត្រូវប្រើសម្រាប់
គោលបំណងរដ្ឋ បាលប៉ុណ្ណោះនិងមិនត្រូវ
បង្ហាញជាសាធារណៈឡ�ើយ។ (KSA 252309)។

6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ លេខសន្តិសុ
ខសង្គមពេញរបស់អ្នកគឺជាតម្រូវការចាំ
បាច់។ វាត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណ
ងរដ្ឋ បាលប៉ុណ្ណោះ និងមិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយ
ជាសាធារណៈទេ (KRS 116.155)។ គ្មាន
បុគ្គលណាមួ យត្រូវបានបដិសេធសិទ្ធិចុះឈ្
មោះបោះឆ្នោតដោយមូ លហេតុនៃការខក
ខានបង្ហាញលេខសន្តិសុខសង្គមឡ�ើយ។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កត្រូវចុះឈ្មោះជា
មួ យបក្សប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចូលរ ួមនៅ
ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្សនោះ
ជាការប្រជុំបក្ស ឬអនុសញ្ញា។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Kentucky អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅនៅរដ្ឋ Kentucky
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ការណែនាំរដ្ឋ
• មានលំនៅស្ថាននៅក្នុងខោន
ធីយ៉ា ងតិច 28
ថ្ងៃមុនកាលបរ ិច្ឆេ ទនៃការបោះឆ្នោត
• មានអាយុ 18 ឆ្នា ំនៅថ្ងៃ
ឬមុនការបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសជាទណ្ឌិត ឬប្រ
សិនប�ើមានការផ្ត ន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋ សិទ្ធិព
លរដ្ឋ របស់អ្នកត្រូវបានផ្ត ល់ឡ�ើង វ ិញដោយ
ការល�ើកលែងទោស
• មិនត្រូវបានសម្រេចសេចក្តីថាជា
“មនុស្សអសមត្ថ ភាពផ្នែ កស្មារតី”
ដោយតុលាការ
• មិនទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅក
ន្លែ ងណាមួ យក្រៅពីរដ្ឋ Kentucky
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ នៃការបោះឆ្នោត
ផ្វលូ 140 Walnut
Frankfort, KY 40601-3240

រដ្ឋ Louisiana
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី14 ខែសីហា
ឆ្នា 2
ំ 012
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 30
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេ
ខប័ណ្ណប�ើកបរនៃរដ្ឋ Louisiana របស់អ្នក
ឬលេខអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណពិសេសនៃរដ្ឋ
Louisiana ប�ើមាន។ ប្រសិនមិនមានទេ
អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខសន្តិសុខសង្គមបួ នខ្ទ ង់
ចុងក្រោយរបស់អ្នក ដែលបានផ្ត ល់ឲ្យ។ កា
រផ្ត ល់លេខសន្តិសុខសង្គមពេញអាចត្រូវបា
នផ្ត ល់តែដោយការស្ម័គ្រចិត្តប៉ុណ្ណោះ។ ប្រ
សិនប�ើអ្នកដាក់ពាក្យស្ន ើសុំមិនមានទា ំង
ប័ណ្ណប�ើកបរ ឬអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណពិសេស
ឬលេខសន្តិសុខសង្គម អ្ន កដាក់ពាក្យស្ន ើ
សុំត្រូវភ្ជាប់ឯកសារណាមួ យដូ ចខាងក្រោ
មជាមួ យពាក្យស្ន ើសុំរបស់ខ្ លួន៖ (ក) ឯក
សារថតចម្លងរ ូបភាពមានសុពលភាពនិ
ងបច្ចុប្បន្ន ឬ (ខ) ឯកសារថតចម្លងវ ិក្ក
យបត្រប្រើប្រាស់ របាយការណ៍ធនាគារ
សែករដ្ឋាភិបាល បណ្ណទូ ទាត់
ឬឯកសាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងទ�ៀត ដែលមា
នឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកដាក់ពា
ក្យស្ន ើសុំ។ ទា ំងមន្ត្រីអត្រានុកូលដ្ឋាននិងក្
រសួ ងការបរទេសមិនត្រូវប
ង្ហាញលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នកចុះឈ្
មោះបោះឆ្នោត ឬផ្ត ល់លេខសន្តិសុខសង្គ
មរបស់អ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទៅបញ្ ជីពា

ណិជ្ជកម្ម (R.S. 18:104 and 154; 42 U.S.C.
§ 405)។
7។ ជម្រើសបក្ស។ ប្រសិនប�ើអ្នកចុះបញ្ ជី
សម្ព័ន្ធ គណៈបក្សនយោបាយ អ្ន កមិនអា
ចបោះឆ្នោតពេញចិត្តបេក្ខ ភាពប្រធានា
ធិបតី និងការបោះឆ្នោតគណកម្មការប
ក្សបានទេ។ សម្ព័ន្ធ ភាពបក្សនយោបាយ
មិនមែនជាការតម្រូវសម្រាប់ការបោះឆ្នោ
តផ្សេងៗទេ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ អ្ន កត្រូវបាន
ស្ន ើសក្នុងការបំពេញក្នុងប្រអប់នេះ។ សូ ម
ម�ើលបញ្ ជីជម្រើសនៅក្នុងការណែនាំសម្រា
ប់ពាក្យស្ន ើសុំនៅប្រអប់ទី 8 (នៅទំព័រ 2)។
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Louisiana អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅស្ថាននៅរដ្ឋ Louisiana
(អាស័យដ្ឋានត្រូវតែជាអាស័យដ្ឋាន
ដែលអ្ន កទាមទារការល�ើកលែ
ងលក្ខ ខ័ណគ្រួសារ ប�ើមាន
ល�ើកលែងចំពោះលំនៅស្ថានថែទា ំ ឬលំ
នៅស្ថានអតីតយុវជនដែលអាចជ្រើសប្រើ
ជាអាសយដ្ឋាននៃការថែទា ំនិងអតីតយុ
វជន ឬលំនៅស្ថានដែលគាត់មានជាលក្ខ
ណគ្រួសារ។ និស្សិតមហាវ ិទ្យាល័យអាចជ្រើ
សប្រើអាសយដ្ឋាននេះ ឬអាសយដ្ឋានផ្ទា
ល់ខ្ លួននៅពេលនៅឆ្ងាយពីសាលា។)
• មានអាយុយ៉ា ងតិច
17 ឆ្នា ំ និងមានអាយុ 18
ឆ្នា ំមុនពេលបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• មិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមដីកាជាប់ពន្ធ នា
គារសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋ
• មិនត្រូវស្ថិតក្រោមសាលក្រមកំណត់ពីអ
សមត្ថ ភាពផ្នែ កស្មារតី
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
រដ្ឋ មន្ត្រី
ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖
ការចុះឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោត
P.O. ប្រអប់ 94125
Baton Rouge, LA 70804-9125

រដ្ឋ Maine
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី14 ខែសីហា
ឆ្នា 2
ំ 012
កាលកំណត់ការចុះឈ្មោះ —
ត្រូវបាផ្ត ល់ជូន 21 ថ្ងៃធ្វើការមុនការបោះ
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ឆ្នោត((ឬអ្ន កបោះឆ្នោតអាចចុះឈ្មោះ
ដោយផ្ទាល់ រហូ តដល់ថ្ងៃ បោះឆ្នោត)៕
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ អ្ន កត្រូវសរ
សេរលេខប័ណ្ណប�ើកបរមានសុពលភាព
នៃរដ្ឋ Maine របស់អ្នក។ ប្រសិនប�ើអ្នក
មិនមានប័ណ្ណប�ើកបរមានសុពលភាព
នៃរដ្ឋ Maine ទេ អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ
ង់ចុងក្រោយនៃលេខសន្តិសុខសង្គមរ
បស់អ្នក។ អ្ន កបោះឆ្នោតដែលមិនមា
នឯកសារទា ំងនេះត្រូវសរសេរ “គ្មាន”
នៅក្នុងចន្លោះនេះ។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កត្រូវចុះឈ្មោះជា
មួ យបក្សប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចូលរ ួមនៅ
ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្សនោះ
ជាការប្រជុំបក្ស ឬអនុសញ្ញា (ល�ើកលែង
តែត្រូវបានកំណផ្សេងដោយបក្សនយោ
បាយ)។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ 
Maine អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅស្ថាននៅរដ្ឋ
Maineនិងក្រុងដែលអ្ន កចង់ បោះឆ្នោត។
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 17
ឆ្នា ំ((អ្ន កត្រូវមានអាយុ 18
ឆ្នា ំដ�ើម្បីអាចបោះឆ្នោត)
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ផ្នែ កការបោះឆ្នោត
ការ ិយាល័យគណៈកម្មការ
ការបោះឆ្នោតនិងគណៈកម្មការ
101 State House Station
Augusta, ME 04333-0101

រដ្ឋ Maryland
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី26 ខែមិថុនា
ឆ្នា 2
ំ 008
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 9:00 យប់ 21
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ ប្រសិន
ប�ើអ្នកមានប័ណ្ណប�ើកបរមានសុពល
ភាពនិងបច្ចុប្បន្ន នៃរដ្ឋ Maryland
ឬប័ណ្ណរដ្ឋ បាលទោចក្រយានយន្ត អ្ន
កត្រូវបញ្ចូលលេខអត្ត សញ្ញាណឬប័
ណ្ណប�ើកបរណាមួ យ។ ប្រសិនប�ើអ្ន
កមានប័ណ្ណប�ើកបរមានសុពលភា
ពនិងបច្ចុប្បន្ន នៃរដ្ឋ Maryland
ឬប័ណ្ណរដ្ឋ បាលទោចក្រយានយន្ត អ្ន

ការណែនាំរដ្ឋ
កត្រូវបញ្ចូលលេខបួ នខ្ទ ង់ចុងក្រោ
យនៃលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។
ទោះបីជាយ៉ា ងនេះក្តី សូ មសម្គាល់ថា
ការបង្ហាញលេខសន្តិសុខសង្គមពេញ
គឺឈរល�ើមូលដ្ឋានស្មគ្រចិត្ត។ អាជ្ញា
ធរធម្មា នុរ ូបអនុញ្ញាតមន្ត្រីបោះឆ្នោ
តស្ន ើសុំលេខសន្តិសុខពេញរបស់អ្នក
គឺមាត្រានៃច្បាប់បោះឆ្នោតផ្នែ ក 3-202
កំណត់បង្ហាញក្រមនៃរដ្ឋ Maryland។ លេ
ខនេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់តែគោល
បំណងចុះឈ្មោះនិងគោលបំណងរដ្ឋ បាល
ប៉ុណ្ណោះផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះ។ព័ត៌មាននេះនឹងត្
រ ូវទុកជាការសម្ងាត់។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កត្រូវចុះឈ្មោះជាមួ
យបក្សប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចូលរ ួមនៅក្នុង
ការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្សនោះ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Maryland អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• ស្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Maryland
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 18 ឆ្នា ំត្រឹមថ្ងៃ បោះ
ឆ្នោតសកលបន្ទាប់
• មិនស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលសម្រាប់
អសមត្ថ ភាពផ្នែ កស្មារតី
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសនៃការទិញឬល
ក់សន្លឹកឆ្នោត
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសបទឧក្រិដ្ឋ
ឬប្រសិនប�ើអ្នកមាន អ្ន កបានអ
នុវត្ត ទោសជាប់ពន្ធ នាគាររ ួចហ�ើយ
រ ួមទា ំងការឃុំខ្ លួន ឬការបង្ខាង
ំ ខ្ លួន។
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ នៃការបោះឆ្នោត
P.O. ប្រអប់ 6486
Annapolis, MD 21401-0486

រដ្ឋ Massachusetts
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 20
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ ច្បាប់ស
ហព័ន្ធតម្រូវថាអ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខប័ណ្ណ
ប�ើកបររបស់អ្នកដ�ើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្
នោត។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានបណ្ណប�ើ
កបរមានសុពលភាពនៃរដ្ឋ Massachu
setts ទេ អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុង
ក្រោយនៃលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្
នក។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានឯកនេះទេ

អ្ន កត្រូវសរសេរ “គ្មាន” នៅក្នុងប្រអប់នេះ
ហ�ើយលេខសម្គាល់មួយនឹងត្រូវផ្ត ល់ឲ្យអ្
នក។
7។ ជម្រើសបក្ស។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនកំណ
ត់នូវបក្សនយោបាយនៅក្នុងប្រអប់នេះ
អ្ន កនឹងត្រូវចុះឈ្មោះជាមិនទាន់បានចុះ។
អ្ន កបោះឆ្នោតមិនបានចុះឈ្មោះអាចចូ
លរ ួមក្នុងការបោះឆ្នោតបក្សបឋមបាន។
ប៉ុន្តែ អ្ន កបោះឆ្នោតមិនបានចុះឈ្មោះត្រូ
វចុះឈ្មោះបក្សនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតពេញចិត្ត
បេក្ខ ភាពប្រធានាធិបតីដ�ើម្បីចូលរ ួមក្នុង
ការបោះឆ្នោតនោះ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Massachusetts អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts
• មានអាយុ 18 ឆ្នា ំនៅថ្ងៃ
ឬមុនថ្ងៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• មិនធ្លាប់ត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសពីបទពុករ
លួ យពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោត
• មិនស្ថិតក្រោមរបបអាណាព្យាបាលពាក់
ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោត
• មិនត្រូវជាប់ពន្ធ នាគារពីបទឧក្រិដ្ឋ
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
រដ្ឋ មន្ត្រីនៃ Commonwealth
ផ្នែ កការបោះឆ្នោត បន្ទប់ 1705
One Ashburton Place
Boston, MA 02108

រដ្ឋ Michigan
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 30
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ ទម្រង់
ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់អ្នកត្រូវមា
នលេខប័ណ្ណប�ើកបរដែលចេញដោ
យរដ្ឋ ឬលេខអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណបុ
គ្គ លដែលចេញដោយរដ្ឋ របស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានបណ្ណប�ើកបរ
ឬអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្ លួនទេ
អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយ
នៃលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានបណ្ណប�ើកបរ ឬអ
ត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្ លួនចេញដោយរ
ដ្ឋ ឬលេខសន្តិសុខសង្គមទេ ចូ រសរសេរ
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“គ្មាន” នៅល�ើទម្រង់នេះ។ លេខសម្គាល់មួ
យនឹងត្រូវចេញឲ្យអ្ន កដោយរដ្ឋ ។
7។ ជម្រើសបក្ស។ "ជម្រើសបក្ស" គឺមិ
នតម្រូវចាំបាច់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះអ្ន ក
បោះឆ្នោតទេ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Michigan អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានអាយុ 18 ឆ្នា ំត្រឹមថ្ងៃ ការបោះឆ្នោត
បន្ទាប់
• មានលំនៅស្ថាននៅរដ្ឋ Michigan
និងស្នាក់នៅយ៉ា ងតិច 30 ថ្ងៃក្នុងទីក្រុង
ឬស្រុករបស់អ្នកត្រឹមថ្ងៃបោះឆ្នោត
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសជាប់ពន្ធ នាគារក្
រោយពីការដាក់ទោស

សម្គាល់៖ ច្បាប់រដ្ឋ Michigan តម្រូវថា អា
ស័យដ្ឋានដូ ចគ្នាត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការ
ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងគោលបំណងប័ណ្ណ
ប�ើកបរ។ ដូ ច្នេះ ប្
រសិនប�ើអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅដែលអ្ន ក
ផ្ត ល់ក្នុងទម្រង់នេះខុសគ្នាពីអាសយដ្ឋាន
នៅល�ើប័ណ្ណប�ើកបរ ឬអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណ
ផ្ទាល់ខ្ លួនដែលចេញដោយរដ្ឋ Michigan
រដ្ឋ មន្ត្រីនឹងធ្វើការប្រអាសយដ្
តូ
ឋា នប័ណ្ណ
ប�ើកបរ ឬអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នក
ឲ្យដូ ចគ្នាអាស័យដ្ឋានដែលអ្ន កបានបំ
ពេញក្នុងទម្រង់នេះដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ប្រសិនប�ើអាស័យដ្ឋានត្រូវបានប្រតូ រដ្ឋ មន្
ត្រីនឹងផ្ញើឲ្យអ្ន កនូ វលិខិតស្តីពីការធ្វើបច្ចុ
ប្បន្ន ភាពអាស័យដ្ឋានសម្រាប់ប័ណ្ណប�ើក
បរឬអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្ លួនរបស់អ្នក។
ការប្រុងប្រយ័ត្ន៖ ប្រសិនប�ើអ្នកចុះឈ្មោះ
តាមរយៈផ្ញើប្រៃសណីយ៍ អ្ន កត្រូវមកបោះ
ឆ្នោតនៅទីតាំងរបស់អ្នកនៅល�ើកដំបូង
ដែលអ្ន កបោះឆ្នោត ល�ើកលែងតែអ្ន កគឺ៖
• ជាជនពិកាតាមការកំណត់ដោយច្បាប់
• មានអាយុ 60 ឆ្នា ំ ឬច្រើនជាង ឬ
• ស្នាក់នៅជាបណ្តោះអាសន្ន នៅក្រៅប្រ
ទេស។
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ក្រសួ ងការបរទេសនៃរដ្ឋ Michigan
ការ ិយាល័យបោះឆ្នោត
P.O. ប្រអប់ 20126
Lansing, MI 48901-0726

រដ្ឋ Minnesota
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី31 ខែធ្ នូ 
ឆ្នា 2
ំ 008

ការណែនាំរដ្ឋ
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ —
ត្រូវបញ្ជូ ននៅម៉ោ ង 5:00 ល្ងាច 21
ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះ (ក៏មានការចុះឈ្មោះនៅ
ថ្ងៃបោះឆ្នោតផងដែរនៅមណ្ឌលបោះឆ្
នោត)។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ អ្ន កត្រូ
វផ្ត ល់លេខប័ណ្ណប�ើកបរនៃរដ្ឋ Minnesota ឬលេខអត្ត សញ្ញានប័
ណ្ណរដ្ឋ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានប័ណ្ណប�ើកបរ
ឬអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណរដ្ឋ Minnesota
ទេ អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោ
យនៃលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានលេខណាមួ យទេ
សូ មសរសេរ “គ្មាន” នៅល�ើទម្រង់នេះ។
7។ ជម្រើសបក្ស។ សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ។
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Minnesota អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅស្ថាននៅរដ្ឋ Minnesota 20
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• នៅរក្សាលំនៅស្ថានតាមអាស័យដ្ឋានដែ
លបានផ្ត ល់នៅល�ើទម្រង់នេះ
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 18
ឆ្នា ំនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
• ប្រសិនប�ើធ្លាប់ត្រូវផ្ត ន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋ
ទោសនេះត្រូវផុត ឬអនុវត្ត រ ួចរាល់ ឬអ្ន កត្
រ ូវបានទម្លា ក់ចោលរាល់ទោសទា ំងឡាយ
• មិនស្ថិតក្រោមដីកាតុលាការក្រោមអា
ណាព្យាបាលដែលសិទ្ធិបោះឆ្នោតត្រូវបាន
ដកហូ ត
• មិនត្រូវបានសម្រេចដោយតុលាការថា
ជាមនុស្សអសមត្ថ ភាពផ្វច្បាប់
លូ
ក្នុងការ
បោះឆ្នោត
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
រដ្ឋ មន្ត្រី
60 Empire Drive, Suite 100
St. Paul, MN 55103-1855

រដ្ឋ Mississippi
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី07 ខែឧសភា 
ឆ្នា 2
ំ 010
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 30
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ អ្ន កត្រូ
វបានតម្រូវឲ្យផ្ត ល់លេខបណ្ណប�ើក

បរបច្ចុប្បន្ន និងមានសុពលភាព
ឬប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានទេ សូ មផ្ត ល់លេ
ខសន្តិសុខសង្គមបួ នខ្ទ ង់ចុងក្រោយរប
ស់អ្នក។
7។ ជម្រើសបក្ស។ រដ្ឋ Mississippi
មិនមានការចុះឈ្មោះគណៈបក្សទេ។
ដូ ច្នេះ អ្ន កមិនចាំបាច់ត្រូវតែ
ចុះឈ្មោះជាមួ យបក្សទេ ប្រសិនប�ើអ្នកច
ង់ចូលរ ួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរប
ស់បក្សនោះ ជាការប្រជុំបក្ស ឬសមាជ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Mississippi អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• បានរស់នៅក្នុងរដ្ឋ Mississippi
និងនៅក្នុងខោនធី (និងទីក្រុង ប�ើមាន)
30 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតដែលអ្ន កចង់
បោះឆ្នោត
• មានអាយុ 18 ឆ្នា ំត្រឹមថ្ងៃ បោះឆ្នោតសក
លដែលអ្ន កចង់បោះឆ្នោត
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសពីបទមនុស្
សឃាដ រំលោភ សូ កប៉ា ន់ លួ ច ដុតផ្ទះ
រំលោភសេចក្តីទុកចិត្ត ក្លែ ងបន្លំ លួ ចប្ល ន់
ចាប់ជម្រិត ឧក្រិដ្ឋ កម្មលាងប្រាក់កខ្វ ក់
ឧក្រិដ្ឋ កម្មលួ ចហាង ទទួ លផលចោរកម្ម
ប្ល ន់ លួ ចម៉ូ តូ រំលោភសេពសន្ថ វៈ
លួ ចរថយន្ត ទ្វេរពន្ធ ភាព ឬទទួ លបានសិ
ទ្ធិពលរដ្ឋ វ ិញដូ ចតម្រូវដោយច្បាប់
• មិនត្រូវបានប្រកាសថាជាអសមត្ថ ជនផ្
នែកស្មារតីដោយតុលាការ

សម្គាល់៖ ច្បាប់របស់រដ្ឋ បានកែប្រែដោ
យដីកាតុលាការសហពន្ធ ក្នុងឆ្នា ំ1998
និងដោយច្បាប់សភាក្នុងឆ្នា ំ 2000។
បច្ចុប្បន្ន នេះ យ�ើងទទួ លយកទម្រង់ជា
ការចុះឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសម្រា
ប់ រាល់ រដ្ឋ និងការ ិយាល័យសហព័ន្ធទា ំង
អស់។
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
រដ្ឋ មន្ត្រី
P.O. ប្រអប់ 136
Jackson, MS 39205-0136
អាស័យដ្ឋានខោនធីនៅកម្រិតមូ លដ្ឋាន៖
អ្ន កក៏អាចប្រគល់ពាក្យស្ន ើសុំបំពេញស
ព្វគ្រប់នេះទៅស្មាន/មន្ត្រីចុះបញ្ ជីខោនី
នៃទីកន្លែ ងដែលអ្ន ករស់នៅ។
បញ្ ជីមន្ត្រីចុះបញ្ ជី/
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ស្មានខោនធីមាននៅគេហទំព័ររបស់រដ្ឋ
Mississippi www.sos.ms.gov។

រដ្ឋ Missouri
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី12 ខែកញ្ញា
ឆ្នា 2
ំ 006
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 28
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ ទម្រង់ចុះឈ្
មោះបោះឆ្នោតរបស់អ្នកត្រូវមានលេខ
ប័ណ្ណប�ើកបរដែលចេញដោយរដ្ឋ ។ ទម្រង់
ចុះឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោតពេញលេញរបស់
អ្ន កត្រូវមានលេខសន្តិសុខសង្គមបួ នខ្ទ
ង់ចុងក្រោយ។ (ផ្នែ កទី 115.155, RSMo).
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានបណ្ណប�ើកបរ
ឬលេខសន្តិសុខសង្គមទេ ចូ រសរសេរ
“គ្មាន” នៅល�ើទម្រង់នេះ។ លេខស
ម្គាល់មួយនឹងត្រូវចេញឲ្យអ្ន កដោ
យរដ្ឋ ។ សារព័ត៌មានអេឡិកត្រូនិក
ឯកសារបោះពុម្ព ឬស្លាកផ្ញើតាមប្រៃស
ណីយ៍ដែលបានផ្ត ល់ឲ្យតាមផ្នែ កនេះ មិនត្
រ ូវមានលេខទូ រស័ព្ទនិងលេខសន្តិសុខស
ង្គមរបស់អ្នកបោះឆ្នោតឡ�ើយ។ (ផ្នែ កទី
115.157, RSMo)។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កមិនចាំបាច់ត្រូវតែ
ចុះឈ្មោះជាមួ យបក្សទេ ប្រសិនប�ើអ្នកច
ង់ចូលរ ួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរប
ស់បក្សនោះ ជាការប្រជុំបក្ស ឬសមាជ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ។
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ
Missouri អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅនៅរដ្ឋ Missouri
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 17
ឆ្នា ំកន្លះ (អ្ន កត្រូវមានអាយុ 18
ឆ្នា ំដ�ើម្បីបោះឆ្នោត)
• មិនត្រូវជាប់ឃុំបណ្ណោះអាសន្ន ឬផ្ត ន្ទាទោ
សក្រោយការប្រព្រឹត្ត បទឧក្រិដ្ឋ រហូ តដ
ល់ត្រូវបានទម្លា ក់ចោលនូ វការឃុំឃាំងបណ្
តោះអាសន្ន ឬផ្ត ន្ទាទោសនេះ
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋ ឬមជ្ឈិម
ពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិបោះឆ្នោត
• មិនត្រូវបានសម្រេចថាជាអសមត្ថ ជន
ដោយតុលាការ

ការណែនាំរដ្ឋ
• មិនត្រូវបានឃុំឃាំងដោយទោសដាក់ព
ន្ធ នាគារ
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
រដ្ឋ មន្ត្រី
P.O. ប្រអប់ 1767
Jefferson City, MO 65102-1767

រដ្ឋ Montana
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 30
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ អ្ន កត្រូវផ្ត
ល់លេខប័ណ្ណប�ើកបរនៃរដ្ឋ Montana
របស់អ្នក។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមាន
លេខប័ណ្ណប�ើកបររបស់រដ្ឋ Montana
ទេ អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោ
យនៃលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានប័ណ្ណប�ើកបរ
ឬលេខសន្តិសុខសង្គមទេ ចូ រសរសេរ
“គ្មាន” នៅល�ើទម្រង់នេះ។ រដ្ឋ Montana
នឹងផ្ត ល់លេខបញ្ជាក់អត្ត សញ្ញាណមួ យដ
ល់អ្នក។
7។ ជម្រើសបក្ស។ រដ្ឋ Montana មិនតម្រូ
វការចុះឈ្មោះបក្សក្នុងការចូ លរ ួមការបោះ
ឆ្នោតណាមួ យទេ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Montana អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 18 ឆ្នា ំនៅថ្ងៃ
ឬមុនថ្ងៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• មានលំនៅស្ថាននៅរដ្ឋ Montanaនិងក្នុ
ងខោនធីដែលអ្ន កចង់បោះឆ្នោតយ៉ា ង
តិច 30 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• មិនត្រូវស្ថិតក្នុងទោសព្រហ្មទណ្ឌនៃបទ
ឧក្រិដ្ឋ
• មិនត្រូវបានកំណត់ដោយតុលាការថា
មានសតិមិនប្រក្រតី
• បំពេញតាមលក្ខ ខ័ណ្ឌទា ំងនេះត្រឹមថ្ងៃ
បោះឆ្នោតបន្ទាប់ ក្នុងករណីដែលអ្ន កមិ
នបានបំពេញលក្ខ ខ័ណ្ឌទា ំងនេះនៅពេ
លនេះ

អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ការ ិយល័យរដ្ឋ មន្ត្រី
P.O. ប្រអប់ 202801
State Capitol
Helena, MT 59620-2801

រដ្ឋ Nebraska
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី08 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 018
កាលកំណត់ការចុះឈ្មោះ —
ថ្ងៃសុក្រទីបីមុនការបោះឆ្នោត
(ឬបានបញ្ជូ នត្រឹម ម៉ោ ង 6 ល្ងាចនៅថ្ងៃ
សុក្រទីពីរមុនការបោះឆ្នោត)។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ អ្ន កត្រូវផ្ត
ល់លេខប័ណ្ណប�ើកបរនៃរដ្ឋ Nebraska
របស់អ្នក។ ប្រសិនប�ើអ្នក មិនមាន
លេខប័ណ្ណប�ើកបរនៃរដ្ឋ Nebraska ទេ អ្ន
កត្រូវផ្ត ល់លេខបួ នខ្ទ ង់ចុងក្រោយនៃលេ
ខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កត្រូវចុះឈ្មោះជា
មួ យបក្សប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចូលរ ួមនៅ
ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្សនោះ
ជាការប្រជុំបក្ស ឬអនុសញ្ញា។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Nebraska អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅនៅរដ្ឋ Nebraska
• មានអាយុយ៉ា ងតិត 18 ឆ្នា ំ
ឬនឹងមានអាយុ 18 ឆ្នា ំនៅថ្ងៃ ឬមុនថ្ងៃអង្គា
រទីមួ យបន្ទាប់ពីថ្ងៃចន្ទទីមួ យនៃខែវ ិច្ឆិកា
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសពីបទ
ឧក្រិដ្ឋ ឬប�ើត្រូវបានទទួ លទោស
វាគឺយ៉ា ងហោចណាស់ពីរឆ្នា ំ ចាប់តាំងពីអ្ន
កបានបញ្ចប់ការកាត់ក្តីរបស់អ្នកសម្រាប់
បទឧក្រិដ្ឋ នោះ ដែលរាប់បញ្ចូលទា ំងរយៈ
ពេលដោះលែងដោយមានលក្ខ ខណ្ឌ
• មិនត្រូវបានរកឃ�ើញថាជាអសមត្ថ ជនផ្
នែកស្មារតីជាផ្វការ
លូ
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
រដ្ឋ មន្ត្រីរដ្ឋ Nebraska
Suite 2300, State Capitol Bldg.
Lincoln, NE 68509-4608

រដ្ឋ Nevada
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី07 ខែឧសភា 
ឆ្នា 2
ំ 010

កាលកំណត់ការចុះឈ្មោះ — កាលកំណ
ត់សម្រាប់ការចុះឈ្មោះតាមម៉ែលគឺនៅ
ថ្ងៃសៅរ៍ទីប្រាំមុនការបោះឆ្នោតសកល
ឬបោះឆ្នោតបឋម។ ការចុះឈ្មោះដោយ
ផ្ទាល់នៅបន្ត រហូ តដល់ម៉ោ ង 9:00 យប់ ថ្
ងៃអង្គារទីបីមុនការបោះឆ្នោតសកលឬ
ការបោះឆ្នោតបឋម។ អ្ន កអាចចុះឈ្មោះ
ដោយផ្ទាល់ដោយបង្ហាញវត្ត មាននៅការ ិ
យាល័យនៃស្មាន/មន្ត្រីចុះឈ្មោះសម្រាប់អ្ន
កបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ អ្ន ក ត្រូវ
ផ្ត ល់លេខប័ណ្ណប�ើកបរនៃរដ្ឋ Nevada
ឬលេខអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណនៃរដ្ឋ Nevada
ប�ើអ្នកត្រូវបានចេញឲ្យណាមួ យ។ ប្រ
សិនប�ើអ្នកមិនមានប័ណ្ណប�ើកបររប
ស់រដ្ឋ Nevada ឬអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណទេ
អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយនៃ
លេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។ ប្រសិន
ប�ើអ្នកមិនមានលេខសន្តិសុខសង្គមទេ
សូ មទាក់ទងមកមន្ត្រី/ស្មានខោនធីសម្រា
ប់អ្នកបោះឆ្នោតដ�ើម្បីឲ្យផ្ត ល់ការកំណត់អ
ត្ត សញ្ញាណមួ យ។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កត្រូវចុះឈ្មោះជា
មួ យបក្សប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចូលរ ួមនៅ
ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្សនោះ
ជាការប្រជុំបក្ស ឬអនុសញ្ញា។ ប្រសិនប�ើ
អ្ន កចុះឈ្មោះជាមួ យបក្សនយោបាយតូ
ចៗ ឬគ្មានបក្សនយោបាយ អ្ន កនឹងទទួ
លបានសន្លឹកឆ្នោតគ្មានបក្សសម្រាប់ការ
បោះឆ្នោតបឋម។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Nevada អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានអាយុ 18
ឆ្នា ំត្រឹមថ្ងៃ បោះឆ្នោតបន្ទាប់
• ស្នាក់នៅជាបន្ត បន្ទាប់ក្នុងរដ្ឋ Nevada នៅក្នុងខោនធី យ៉ា ងតិច 30 ថ្ងៃ
និងក្នុងកន្លែ ងបោះឆ្នោតយ៉ា ងតិច 10
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• ត្រូវបានផ្ត ល់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋ ឡ�ើង វ ិញ ប្រ
សិនប�ើអ្នកត្រូវបានផ្ត ន្ទទោសឧក្រិដ្ឋ
• មិនត្រូវបានកំណត់ថាជាអសមត្ថ ជនផ្
នែកស្មារតីដោយតុលាការ
• មិនទាមទារថាកន្លែ ងផ្សេងជាលំនៅស្ថា
នស្របច្បាប់របស់ខ្ លួន
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
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ការណែនាំរដ្ឋ
រដ្ឋ មន្ត្រី
ផ្នែ កការបោះឆ្នោត
101 North Carson Street
Suite 3
Carson City, NV 89701-4786
ពាក្យស្ន ើសុំអាចត្រូវបានបង្វិលទៅការ ិ
យាល័យរដ្ឋ មន្ត្រីនៅអាស័យដ្ឋានខាងល�ើ
ប៉ុន្តែច�ៀសវាងការបន្យាពេល សូ មណែនាំ
ឲ្យដាក់ពាក្យស្ន ើសុំចុះបញ្ ជីពេញលេញរបស់
អ្ន កទៅផ្ទាល់មន្ត្រីការបោះឆ្នោតខោនធី
មូ លដ្ឋាន។
អាស័យដ្ឋា នខោនធីនៅកម្រិតមូ លដ្ឋា ន៖
ដ�ើម្បីឲ្យទាន់កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ ជាពិ
សេសអំឡុ ងពេលពីរសប្តា ហ៍មុនការបិ
ទកាលកំណត់ទទួលតាមម៉ែល ត្រូវបញ្ជូ
នពាក្យស្ន ើសុំពេញលេញរបស់អ្នកទៅម
ន្ត្រីចុះបញជី/ស្មានខោនធីសម្រាក់អ្នក
ចុះបញ្ ជីនីមួ យ។ បញ្ ជីរាយមន្ត្រីចុះបញ្ ជី/
ស្មានខោនធីសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោត និង
កាលកំណត់ចុះបញ្ ជីមាននៅល�ើគេហទំព័រ
របស់ដ្ឋ Nevada www.nvsos.gov។

រដ្ឋ New Hampshire
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ —ស្មានទីក្រុងនៃរដ្ឋ
New Hampshire នឹងទទួ លយកពាក្យស្ន ើ
សុំនេះតែក្នុងករណីដែលការស្ន ើសុំសម្រា
ប់អវត្ត មានអ្ន កបោះឆ្នោតផ្ញើតាមម៉ែល
ដែលត្រូវទទួ លដោយស្មានទីក្រុងត្រឹម 10
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
ស្មាននៃទីក្រុងនិងទីប្រជុំជន New
Hampshire នឹងទទួ លយ
 កទម្រង់
បែបបទនេះតែក្នុងករណីមានសំ
ណ�ើចំពោះអវត្ត មានអ្ន កបោះឆ្នោ
តដោយផ្ញើចូលនូ វទម្រង់ចុះឈ្មោះ។
អ្ន កត្រូវបំពេញក្នុងប្រអប់លេខ 1 និង 2
ឬ 3។
ពាក្យស្ន ើសុំគួត្រូវម៉ែលទៅកាន់ស្មានទីក្រុ
ងនៅលេខហ្ស៊ីបកូ ដរបស់អ្នក។ អាស័យដ្ឋា
នទា ំងនេះត្រូវបានរាយនៅល�ើគេហទំព័ររ
ដ្ឋ មន្ត្រី www.state.nh.us/sos/clerks.htm
វាគួ ត្រូវបានផ្ញើម៉ែលទៅ់ស្មានទីក្រុងរបស់
អ្ន កក្នុងរយៈបេលយូរដ�ើម្បីឲ្យពួ កគេអាច
ផ្ញើទម្រ់ងរបស់គេឲ្យអ្ន ក។ បន្ទាប់មកអ្ន
កត្រូវបំពេញរ ួចបញ្ជូ នទៅគេវ ិញត្រឹម 10
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។election.

រដ្ឋ New Jersey
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី28 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 008
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 21
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ លេខ
សន្តិសុខសង្គមបួ នខ្ទ ង់ចុងក្រោយ
ឬលេខប័ណ្ណប�ើកបរនៃរដ្ឋ New Jersey
របស់អ្នកត្រូវផ្ត ល់ជូនសម្រាប់ការចុះឈ្
មោះអ្ន កបោះឆ្នោត។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិន
មានលេខបញ្ជាក់អត្ត សញ្ញាណទា ំងនេះ
សូ មសរសេរ “គ្មាន” នៅល�ើទម្រង់នេះ។ រដ្ឋ
នឹងផ្ត ល់លេខមួ យដែលនឹងបញ្ជាក់អត្ត ស
ញ្ញាណរបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងនៃកា
រចុះឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោត។
7។ ជម្រើសបក្ស។
ទម្រង់ចុះឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោតរដ្ឋ
New Jersey មិនផ្ត ល់ការពិនិត្យ
សម្ព័ន្ធ ភាពគណបក្សនយោបាយទេ។ អ្ន
កចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីៗឬអ្ន កបោះឆ្
នោតដែលមិនធ្លាប់បោះឆ្នោតបឋមគ
ណបក្សនយោបាយ អាចប្រកាសអំពីគ
ណបក្សសម្ព័ន្ធ របស់ខ្ លួនទីមណ្ឌលបោះឆ្
នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតបឋម។ ក្នុងរដ្ឋ
New Jersey ការបោះឆ្នោតបឋមគឺមា
នសម្រាប់តែគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ
និងគណបក្សសាធារណរដ្ឋ ប៉ុណ្ណោះ។ អ្ន ក
បោះឆ្នោតក៏អាចដាក់ទម្រង់ប្រកាសគ
ណៈបក្សនយោបាយដ�ើម្បីក្លា យជាសមា
ជិកនៃគណបក្សនយោបាយនោះដែរ។ ប្
រសិនប�ើអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានប្រ
កាសចង់ប្រសម្ព័ន្ធ
តូ
បក្សនយោបាយ គា
ត់ត្រូវដាក់ទម្រង់ប្រកាសមួ យក្នុងរយៈ
ពេល 50 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតបឋម
ដ�ើម្បីបោះឆ្នោត។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
New Jersey អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 18
ឆ្នា ំនៅពេលបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• មានលំនៅស្ថានក្នុងរដ្ឋ នេះនិងក្នុង
ខោនធីនៃអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នក 30
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• មិនត្រូវផ្ត ន្ទាទោស ឬជាប់ឃុំឬឃុំបណ្តោះ
អាសន្ត ដែលជាលទ្ធ ផលនៃការប្រព្រឹត្ត ឧក្
រ ិដ្ឋ កម្មក្រោមច្បាប់នៃរដ្ឋ នេះឬរដ្ឋ ផ្សេង
នៃសហរដ្ឋ អាមេរ ិក
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
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ក្រសួ ងច្បាប់និងសន្តិសុខសាធារណៈ
នៃរដ្ឋ New Jersey
ផ្នែ ករ�ៀបចំការបោះឆ្នោត
PO Box 304
Trenton, NJ 08625-0304

រដ្ឋ New Mexico
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 28
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ លេខសន្តិ
សុខសង្គមពេញរបស់អ្នកគឺជាតម្រូវកា
រចាំបាច់។ ប័ណ្ណចុះឈ្មោះដែលមានលេ
ខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នកនេះនឹងក្លា
យផ្នែ កមួ យនៃកំណត់ត្រាចុះឈ្មោះអ្ន ក
បោះឆ្នោតជាអចិន្ត្រៃ យ៍នៃទីតាំងរបស់
អ្ន ក ដែលប�ើកចំហរសម្រាប់ការត្រួតពិ
និត្យជាសាធារណៈនៅក្នុងការ ិយាល័យ
នៃស្មានខោនធី។ ទោះបីជាយ៉ា ងនេះក្តី
លេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នកនិងថ្
ងៃខែឆ្នា ំកំណ�ើតត្រូវរក្សាការសម្ងាត់
និងមិនត្រូវប្រកាសជាសាធារណៈឡ�ើយ។
ការរាយបញ្ ជីដោយកុំព្យូទ័រនៃការម្រិតព័
ត៌មានការចុះបញ្ ជីអ្នកបោះឆ្នោត (ដោយ
គ្មានលេខសន្តិសុខសង្គមឬថ្ងៃខែឆ្នា ំកំ
ណ�ើត)អាចឲ្យសាធារណជនម�ើលបាន និ
ងត្រូវបានបញ្ចប់តាមរយៈសំណ�ើរបស់អ្ន
កកាន់កា រ ិយាល័យបោះឆ្នោត បេក្ខ ជន
បក្សនយោបាយ តុលាការ ឬអង្គ ការមិ
នរកប្រាក់ចំណេញល�ើកកម្ព ស់អ្នកបោះ
ឆ្នោតចូ លរ ួមនិងចុះឈ្មោះសម្រាប់គោល
នយោបាយប៉ុណ្ណោះ (§1-5-19B, NMSA
1978)។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កត្រូវចុះឈ្មោះជា
មួ យបក្សប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចូលរ ួមនៅ
ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្សនោះ
ជាការប្រជុំបក្ស ឬអនុសញ្ញា។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ។
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងរដ្ឋ
New Mexico អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• ស្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ New Mexico
• មានអាយុ 18
ឆ្នា ំនៅពេលបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• មិនត្រូវបានបដិសេធសិទ្ធិបោះឆ្នោត
ដោយតុលាការដោយដោយហេតុអសមត្ថ
ភាពផ្នែ កស្មារតី និងប្រសិនប�ើត្រូវបានផ្ត
ន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋ ខ្ញុំបានអនុវត្ត រាល់លក្ខ ខ
ណ្ឌនៃការឃុំខ្ លួន ឬឃុំឃាំង អនុវត្ត ទោសច

ការណែនាំរដ្ឋ
ប់សព្វគ្រប់ឬទទួ លបានការល�ើកលែងទោ
សពីរដ្ឋ បាល។
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ការ ិយាល័យបោះឆ្នោត
325 Don Gaspar, Suite 300
Santa Fe, NM 87503

រដ្ឋ New York
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី19 ខែឧសភា 
ឆ្នា 2
ំ 014
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 25
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ ច្បាប់សហព័
ន្ធ តម្រូវថាអ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខប័ណ្ណប�ើក
បររបស់អ្នកដ�ើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានប័ណ្ណប�ើកបរ
អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយ
នៃលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានលេខណាមួ យទេ
សូ មសរសេរ “គ្មាន” នៅល�ើទម្រង់នេះ។ លេ
ខសម្គាល់មួយនឹងត្រូវចេញឲ្យអ្ន កដោយរ
ដ្ឋ ។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កត្រូវចុះឈ្មោះជាមួ
យបក្សប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចូលរ ួមនៅក្នុង
ការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្សនោះ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ។
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងរដ្ឋ
New York អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅស្ថាននៅក្នុងខោនធី
ឬទីក្រុង New York យ៉ា ងតិច 30
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត
• មានអាយុ 18 ឆ្នា ំត្រឹមថ្ងៃទី 31 ខែធ្ នូ
នៃឆ្នា ំដែលដាក់ទម្រង់នេះ (សម្គាល់៖
មានអាយុ 18 ឆ្នា ំត្រឹមថ្ងៃ បោះឆ្នោតសកល
បោះឆ្នោតបឋម ឬបោះឆ្នោតផ្សេងៗដែ
លអ្ន កចង់បោះឆ្នោត)
• មិនជាប់ពន្ធ នាគារឬឃុំខ្ លួនពីបទឧក្រិដ្ឋ
• មិនត្រូវបានសម្រេចដោយដីកាតុលាកា
រមានសមត្ថ កិច្ចជាអសមត្ថ ជន
• មិនទាមទារសិទ្ធិបោះឆ្នោតនៅកន្លែ ងផ្
សេងទ�ៀត
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ NYSនៃការបោះឆ្នោត
40 North Pearl Street, Suite 5
Albany, NY 12207-2729

រដ្ឋ North Carolina
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — តាមប្រៃសណីយ៍
25 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត ឬទទួ លនៅ
កាលរ ិយាល័យបោះឆ្នោតឬភ្នា ក់ងា
រចុះឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោតដែលបាន
ចាត់តាំងត្រឹមម៉ោ ង 5:00 ល្ងាច។ 25
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ
ផ្ត ល់លេខប័ណ្ណប�ើកបរនៃរដ្ឋ
North Carolina របស់អ្នក
ឬលេខសម្គាល់យានបន្ត នៃក្រសួ ង
North Carolina Department។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានបណ្ណប�ើកបរទេ
សូ មផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយនៃលេខ
សន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កត្រូវចុះឈ្មោះជាមួ
យបក្សនយោបាយដ�ើម្បីបោះឆ្នោតបឋ
មនៃបក្សនោះ ល�ើកលែងតែបក្សនោះ
អនុញ្ញាតឲ្យអ្ន កបោះឆ្នោតមិនមានស
ម្ព័ន្ធ បោះឆ្នោតបឋមរបស់ខ្ លួន។ ប្រសិន
ប�ើអ្នកបញ្ជាក់ថាគណបក្សណាមួ យគ្
មានលៈក្ខ ណសម្បត្តិ ឬបញ្ជាក់ថាគ្មានបក្ស
អ្ន កនឹងត្រូវចុះបញ្ ជីថា “គ្មានសម្ព័ន្ធ បក្ស”។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ អ្ន កត្រូវបា
នស្ន ើក្នុងការបំពេញក្នុងប្រអប់នេះ។
ទោះជាយ៉ា ងនេះក្តី ពាក្យស្ន ើសុំរបស់អ្នកនឹ
ងមិនត្រូវបានបដិសេធឡ�ើយ ប�ើអ្នកមិន
បានបំពេញបានជោគជ័យតាមនោះ។ សូ ម
ម�ើលបញ្ ជីជម្រើសនៅក្នុងការណែនាំសម្រា
ប់ពាក្យស្ន ើសុំនៅប្រអប់ទី 8 (នៅទំព័រ 2)។
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
North Carolina អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅស្ថាននៅរដ្ឋ North Carolina
និងក្នុងខោនធីដែលអ្ន ករស់នៅយ៉ា ងតិ
ច 30 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 18
ឆ្នា ំនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតសកលបន្ទាប់
• បានទទួ លសម្បទាសិទ្ធិជាពលរដ្ឋ វ ិញ ប�ើ
អ្ន កត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋ
• មិនត្រូវបានចុះឈ្មោះ
ឬបោះឆ្នោតនៅខោនធីឬរដ្ឋ ផ្សេង
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ នៃការបោះឆ្នោត
P.O. ប្រអប់ 27255

14

Raleigh, NC 27611-7255

រដ្ឋ North Dakota
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006
នៅរដ្ឋ North Dakot មិន
មានការចុះឈ្មោះអ្ន កបោះឆ្នោតទេ។

រដ្ឋ Ohio
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 30
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ លេខសន្តិសុខ
សង្គមពេញរបស់អ្នកគឺជាតម្រូវការចាំបា
ច់។ ការផ្ត ល់លេខនេះគឺឈរល�ើមូលដ្ឋានស្ម័
គ្រចិត្ត។ ព័ត៌មាននេះអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមប្រឹ
ក្សាបោះឆ្នោតពិនិត្យការចុះឈ្មោះរបស់អ្ន
កប�ើចាំបាច់ (Q.R.C 3503.14). [ច្បាប់ស
ហព័ន្ធតម្រូវថាអ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខប័ណ្ណប�ើ
កបររបស់អ្នកដ�ើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានប័ណ្ណប�ើកបរ
អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយ
នៃលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានលេខណាមួ យទេ
អ្ន កត្រូវសរសេរ “គ្មាន” នៅល�ើទម្រង់
ហ�ើយរដ្ឋ នឹងផ្ត ល់លេខមួ យឲ្យអ្ន ក។]
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កមិនចាំបាច់ចុះឈ្មោះ
ជាមួ យបក្សប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចូលរ ួមនៅក្នុ
ងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្សនោះ។ សម្ព័
ន្ធ បក្សត្រូវបានបង្កើតដោយការបោះឆ្នោត
នៅការបោះឆ្នោតបឋម។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ។
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Ohio អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅនៅរដ្ឋ Ohio
• មានអាយុ 18 ឆ្នា ំនៅមុន
ឬនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
ប្រសិនប�ើអ្នកនឹងមានអាយុ 18
ឆ្នា ំនៅថ្ងៃ ឬមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតសកល អ្ន ក
អាចបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់តែបេក្ខ ភា
ពនោះប៉ុណ្ណោះ។
• មិនត្រូវជាប់ពន្ធ នាគារពីបទឧក្រិដ្ឋ និង
កំពុងជាប់ឃុំ
• មិនត្រូវប្រកាសថាអសមត្ថ ភាពដោយ
តុលាការសម្រាប់គោលបំណងនៃការបោះ
ឆ្នោត

ការណែនាំរដ្ឋ
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
រដ្ឋ មន្ត្រីរដ្ឋ Ohio
ផ្នែ កការបោះឆ្នោត
ផ្វលូ 180 E. Broad Street — ជាន់ទី 15
Columbus, OH 43215

រដ្ឋ Oklahoma
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី29 ខែតុលា
ឆ្នា 2
ំ 003
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 25
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ លេខសន្តិ
សុខសង្គមបួ នខ្ទ ង់ចុងក្រោយរបស់
អ្ន កត្រូវបានតម្រូវ។ (ច្បាប់រដ្ឋ Oklahoma 26 ផ្នែ កទី 4-112) បន្ថែមពីនេះ
លេខបណ្ណប�ើកបរនៃរដ្ឋ Oklahoma
របស់អ្នកតម្រូវជាចាំបាច់។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កត្រូវចុះឈ្មោះជា
មួ យបក្សប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចូលរ ួមនៅ
ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្សនោះ
ជាការប្រជុំបក្ស ឬអនុសញ្ញា។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Oklahoma អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិកនិងស្នាក់នៅ
ក្នុងរដ្ឋ Oklahoma
• មានអាយុ 18 ឆ្នា ំនៅថ្ងៃ
ឬមុនថ្ងៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋ សម្រាប់រ
យៈពេលស្ន ើនឹងទោសដ�ើមបានផុតឬស
ម្រាប់ដែលអ្ន កមិនត្រូវបានល�ើកលែង
ទោស
• មិនស្ថិតនៅក្រោមសាលក្រមជាបុគ្គល
អសមត្ថ ភាព ឬជាបុគ្គលអសមត្ថ ភាព
ដោយផ្នែ កត្រូវបានហាមឃាត់ពីការចុះឈ្
មោះបោះឆ្នោត
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ក្រុមប្រឹក្សាបោះឆ្នោតរដ្ឋ Oklahoma
ប្រអប់ 528800
ទីក្រុង Oklahoma, OK 73152-8800

រដ្ឋ Oregon
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 21
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។

6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ ច្បាប់សហព័
ន្ធ តម្រូវថាអ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខប័ណ្ណប�ើក
បររបស់អ្នកដ�ើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានប័ណ្ណប�ើកបរ
អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយ
នៃលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានលេខណាមួ យទេ
អ្ន កចាំបាច់ត្រូវសរសេរ “គ្មាន”
នៅល�ើទម្រង់នេះ។លេខសម្គាល់មួយនឹងត្
រ ូវចេញជាជំនួសឲ្យអ្ន កដោយរដ្ឋ ។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កត្រូវចុះឈ្មោះជាមួ
យបក្សប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចូលរ ួមនៅក្នុង
ការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្សនោះ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Oregon អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅនៅរដ្ឋ Oregon
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 18
ឆ្នា ំនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
រដ្ឋ មន្ត្រី
ផ្នែ កការបោះឆ្នោត
141 State Capitol
Salem, OR 97310-0722

រដ្ឋ Pennsylvania
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 30
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ អ្ន កត្រូវដាក់
លេខប័ណ្ណប�ើកបររបស់អ្នក ប�ើអ្នកមាន។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានប័ណ្ណប�ើកបរ
អ្ន កត្រូវផ្ត លលេ
់ ខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយនៃ
លេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។ ប្រសិន
ប�ើអ្នកមិនមានលេខសន្តិសុខសង្គមទេ
ចូ រសរសេរ “គ្មាន” នៅក្នុងប្រអប់នេះ។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កត្រូវចុះឈ្មោះជាមួ
យបក្សប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចូលរ ួមនៅក្នុង
ការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្សនោះ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ អ្ន កត្រូវបាន
ស្ន ើសក្នុងការបំពេញក្នុងប្រអប់នេះ។ សូ ម
ម�ើលបញ្ ជីជម្រើសនៅក្នុងការណែនាំសម្រា
ប់ពាក្យស្ន ើសុំនៅប្រអប់ទី 8 (នៅទំព័រ 2)។
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Pennsylvania អ្ន កត្រូវ៖

15

• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិកយ៉ា ងហោច
ណាស់មួយខែមុនការបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• ស្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania និងស្រុ
កការ ិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់អ្នកយ៉ា ង
ហោចណាស់ 30 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 18
ឆ្នា ំនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតសកលបន្ទាប់
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ការ ិយាល័យលេខាធិការរដ្ឋ នៃ
the Commonwealth
210 North Office Bldg.
Harrisburg, PA 17120-0029

រដ្ឋ Rhode Island
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី28 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 008
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 30
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ អ្ន កដាក់ពា
ក្យស្ន ើសុំត្រូវតម្រូវឲ្យផ្ត ល់លេខប័ណ្ណប�ើក
បរនៃរដ្ឋ Rhode Island របស់អ្នក ប្រសិ
នប�ើអ្នកត្រូវបានចេញឲ្យនូ វប័ណ្ណប�ើកប
រដែលមានសុពលភាពនិងបច្ចុប្បន្ន ។ ក្នុ
ងករណីដែលអ្ន កដាក់ពាក្យស្ន ើសុំដែលមិ
នបានចេញប័ណ្ណប�ើកបរមានសុពលភា
ពនិងបច្ចុប្បន្ន គាត់ត្រូវផ្ត ល់លេខសន្តិសុ
ខសង្គមបួ នខ្ទ ង់ចុងក្រោយរបស់អ្នក។
អ្ន កដាក់ពាក្យស្ន ើសុំ ដែលមិនមានប័ណ្ណ
នឹងត្រូវចេញលេខបញ្ជាក់ពិសេសមួ យដោ
យរដ្ឋ Rhode Island។
7។ ជម្រើសបក្ស។ នៅក្នុងរដ្ឋ Rhode
Island បុគ្គលត្រូវចុះឈ្មោះជាមួ យបក្សប្រ
សិនប�ើគាត់ចង់ចូលរ ួមនៅក្នុងការបោះ
ឆ្នោតបឋមរបស់បក្សនោះ។ បុគ្គលដែល
ខកខានចុះឈ្មោះជាមួ យបក្សនយោបាយ
នៅពេលចុះឈ្មោះ អាចចុះឈ្មោះជាមួ យប
ក្សនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតបឋមនិងចូ លរ ួមជាផ្
នែកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់បក្សនោះ
ប�ើគាត់ជ្រើសដូ ច្នេះ។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិន
ចុះឈ្មោះជាមួ យគណៈបក្សទេ គាត់នៅតែ
អាចបោះឆ្នោតទូ ទៅនិងការបោះឆ្នោតប
ឋមដោយគ្មានបក្សដែរ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ។

ការណែនាំរដ្ឋ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Rhode Island អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅស្ថាននៅរដ្ឋ Rhode Island
រយៈ 30 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 18
ឆ្នា ំត្រឹមថ្ងៃ បោះឆ្នោត
• មិនត្រូវបានជាប់ឃុំក្នុងមណ្ឌលកែប្រែ
ដោយទទួ លពីបទឧក្រិដ្ឋ
• មិនត្រូវបានរកឃ�ើញថាជាអសមត្ថ ជនផ្
នែកស្មារតីតាមផ្វច្បាប់
លូ
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ Rhode Island
នៃការបោះឆ្នោត
50 Branch Ave.
Providence, RI 02904-2790

រដ្ឋ South Carolina
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 30
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ លេខសន្តិសុខ
សង្គមពេញរបស់អ្នកគឺជាតម្រូវការចាំបា
ច់។ វាត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ក្រមនៃរ
ដ្ឋ South Carolina ហ�ើយត្រូវបានប្រើសម្
រាប់គោលបំណងផ្ទៃ ក្នុងប៉ុណ្ណោះ។ លេខស
ន្តិសុខសង្គមមិនឃ�ើញមាននៅល�ើរបាយ
ការណ៍ដែលរ�ៀបចំដោយគណៈកម្មការបឆ្
នោតជាតិណាមួ យឬ ត្រូវបានបញ្ចេ ញដោ
យគ្មានការយល់ព្រមពីបុគ្គលនោះឡ�ើយ។
(រដ្ឋ South Carolina ជំពូក 7-5-170)
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កមិនចាំបាច់ត្រូវតែ
ចុះឈ្មោះជាមួ យបក្សទេ ប្រសិនប�ើអ្នកច
ង់ចូលរ ួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរប
ស់បក្សនោះ ជាការប្រជុំបក្ស ឬសមាជ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ អ្ន កត្រូវបាន
ស្ន ើសក្នុងការបំពេញក្នុងប្រអប់នេះ។ ពា
ក្យស្ន ើសុំរបស់អ្នកអាចនឹងត្រូវបានបដិ
សេធ ប�ើអ្នកមិនបានបំពេញតាមនោះ។
សូ មម�ើលបញ្ ជីជម្រើសនៅក្នុងការណែ
នាំសម្រាប់ពាក្យស្ន ើសុំនៅប្រអប់ទី 8
(នៅទំព័រ 2)។
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
South Carolina អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 18 ឆ្នា ំនៅថ្ងៃ
ឬមុនថ្ងៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• មានលំនៅស្ថាននៅរដ្ឋ South Carolina
ដែលជាខោនធីនិងកន្លែ ងរបស់អ្នក

• មិនត្រូវបានឃុំឃាំងក្នុងពន្ធ នាគារសា
ធារណៈណាមួ យដែលជាលទ្ធ ផលនៃការផ្ត
ន្ទាទោសព្រហ្មទណ្ឌ
• មិនធ្លាប់ត្រូវផ្ត ន្ទាទោសឧក្រិដ្
ឋ ឬបទល្ម ើសប្រឆាំងច្បាប់បោះឆ្នោត
ឬប�ើធ្លាប់ផ្តន្ទាទោស
បានអនុវត្ត ទោសពេញលេញ
រ ួមទា ំងការឃុំខ្ លួន ឬការបង្ខាង
ំ
ឬបានទទួ លការល�ើកលែងទោស
• មិនស្ថិតក្រោមដីកាតុលាការប្រកាសអ
សមត្ថ ភាពផ្នែ កស្មារតី
• ទាមទារថាអាស័យដ្ឋាននៅល�ើពា
ក្យស្ន ើសុំគឺជាអាស័យដ្ឋានស្របច្បាប់
ឬលំនៅស្ថានរបស់អ្នក ឬទាមទារថាមិន
មានលំនៅស្ថានស្របផ្សេងទ�ៀត
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
គណៈកម្មការបោះឆ្នោតរដ្ឋ
P.O. ប្រអប់ 5987
Columbia, SC 29250-5987

រដ្ឋ South Dakota
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — បានទទួ ល 15
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ លេខប័ណ្ណប�ើ
កបររបស់អ្នកត្រូវបានតម្រូវ។ ប្រសិនប�ើ
អ្ន កមិនមានប័ណ្ណប�ើកបរមានសុពល
ភាព អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយ
នៃលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កត្រូវចុះឈ្មោះជា
មួ យបក្សប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចូលរ ួមនៅ
ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្សនោះ
ជាការប្រជុំបក្ស ឬអនុសញ្ញា។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
South Dakota អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋ South
Dakota
• មានអាយុ 18 ឆ្នា ំត្រឹមថ្ងៃ ការបោះឆ្នោត
បន្ទាប់
• មិនកំពុងអនុវត្ត ទោសសម្រាប់
ការផ្ត ន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋ ដែលរ ួមទា ំង
ការដាក់ពន្ធ នាគារ ការអនុវត្ត ឬព្យួ រ តា
មប្រព័ន្ធពន្ធ នាគារមនុស្សពេញវ ័យ
• មិនត្រូវបានប្រកាសថាជាអសមត្ថ ជនផ្
នែកស្មារតីដោយតុលាការ

16

អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
រដ្ឋ មន្ត្រី ការបោះឆ្នោត
500 E. Capitol
Pierre, SD 57501-5070

រដ្ឋ Tennessee
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី19 ខែឧសភា 
ឆ្នា 2
ំ 014
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 30
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ លេខសន្តិសុខស
ង្គមពេញរបស់អ្នកគឺជាតម្រូវការចាំបាច់។
ក្នុងករណីខ្លះ លេខសន្តិសុខសង្គមត្រូវបាន
តម្រូវសម្រាប់គោលបំណងនៃការកំណត់អ
ត្ត សញ្ញាណ និងដ�ើម្បីកុំឲ្យមានការចុះឈ្មោះត្
រ ួតគ្នា (TCA 2.2.116).
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កមិនចាំបាច់ត្រូវតែ
ចុះឈ្មោះជាមួ យបក្សទេ ប្រសិនប�ើអ្នកច
ង់ចូលរ ួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរប
ស់បក្សនោះ ជាការប្រជុំបក្ស ឬសមាជ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ ជម្រើស
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Tennessee អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅនៅរដ្ឋ Tennessee
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 18 ឆ្នា ំនៅថ្ងៃ
ឬមុនថ្ងៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋ
ឬប�ើធ្លាប់ផ្តន្ទាទោស ត្រូវបាន
ផ្ត ល់សិទ្ធិពលរដ្ឋ ពេញលេញវ ិញ
(ឬបានទទួ លការល�ើកលែងទោស)
• មិនត្រូវបានសម្រេចដោយតុលាការថា
ជាអសមត្ថ ជនដោយតុលាការមានសម
ត្ថ កិច្ច (ឬត្រូវបានផ្ត ល់សម្បទាមានសមត្ថ
ភាពស្របច្បាប់)
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
អ្ន កសម្របសម្រួលការបោះឆ្នោត
Tennessee Tower, Seventh Floor
312 Rosa L. Parks Ave.
Nashville, TN 37243-1102

រដ្ឋ Texas
បានធ្វ ប
ើ ច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006

ការណែនាំរដ្ឋ
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 30
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ អ្ន ក
ត្រូវផ្ត ល់លេខប័ណ្ណប�ើកបររបស់
អ្ន កដ�ើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានប័ណ្ណប�ើកបរ
អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយ
នៃលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានលេខណាមួ យទេ
សូ មសរសេរ “គ្មាន” នៅល�ើទម្រង់នេះ។
លេខសម្គាល់មួយនឹងត្រូវចេញជាជំនួសឲ្យ
អ្ន កដោយរដ្ឋ ។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កមិនចាំបាច់ត្រូវតែ
ចុះឈ្មោះជាមួ យបក្សទេ ប្រសិនប�ើអ្នកច
ង់ចូលរ ួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរប
ស់បក្សនោះ ជាការប្រជុំបក្ស ឬសមាជ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Texas អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅស្ថានក្នុងខោនធីដែលពាក្យ
ស្ន ើសុំចុះឈ្មោះរបស់អ្នកបានធ្វើឡ�ើង
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 17 ឆ្នា ំ និង
10 ខែ (អ្ន កត្រូវមានអាយុ 18
ឆ្នា ំដ�ើម្បីអាចបោះឆ្នោត)
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋ ស្ថា
ពរ ឬប�ើត្រូវផ្ត ន្ទាទោស អ្ន កត្រូវបា
នទម្លា ក់ចោលទោសទណ្ឌទា ំងអស់
រ ួមទា ំងការឃុំឃាំង ការឲ្យនៅក្រៅឃុំ
ការត្រួតពិនិត្យ រយៈពេលសាកល្បងឬត្រូវ
បានល�ើកលែងទោស។
• មិនត្រូវបានប្រកាសថាជាអសមត្ថ ជន
ផ្នែ កស្មារតីដោយសាលក្រមស្ថាពររបស់តុ
លាការ
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ការ ិយាល័យលេខាធិការរដ្ឋ
ផ្នែ កការបោះឆ្នោត
P.O. ប្រអប់ 12060
Austin, TX 78711-2060

រដ្ឋ Utah
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី28 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 008
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 30 ថ្ងៃមុនការ
បោះឆ្នោតសម្រាប់ពាក្យស្ន ើសុំតាមម៉ែល
15 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតសម្រាប់ការចុះឈ្
មោះដល់កា រ ិយាល័យស្មានខោនធី។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ ទម្រង់ចុះឈ្
មោះបោះឆ្នោតរបស់អ្នកត្រូវមានលេខ
ប័ណ្ណប�ើកបរដែលចេញដោយរដ្ឋ ឬលេ
ខអត្ត សញ្ញាណមិនប្រតិបត្តិការរបស់អ្
នក។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានបណ្ណប�ើកបរ
ឬអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណទេ
អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយ
នៃលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានប័ណ្ណប�ើកបរ
ឬប័ណ្ណបញ្ជាក់មិនប្រតិបត្តិការ
ឬលេខសន្តិសុខសង្គមទេ ចូ រសរសេរ
“គ្មាន” នៅល�ើទម្រង់នេះ។ លេខសម្គាល់មួ
យនឹងត្រូវចេញឲ្យអ្ន កដោយរដ្ឋ ។
7។ ជម្រើសបក្ស។ ការប្រកាសអំពីបក្ស
គឺមិនតម្រូវដ�ើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទេ។
ទោះជាយ៉ា ងនេះក្តី ច្បាប់បោះឆ្នោតនៃរដ្ឋ
Utah អនុញ្ញាតឲ្យបក្សនយោបាយនីមួ យ
ៗត្រូវបានជ្រើសដោយអ្ន កដែលអនុញ្ញាត
ឲ្យបោះឆ្នោតបឋម។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមា
នសម្ព័ន្ធ ជាមួ យបក្សទេ អ្ន កអាចនឹងត្រូវ
បានកម្រិតពីការបោះឆ្នោតបឋម។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Utah អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• បានស្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Utah រយៈពេល
30 មុនការបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 18 ឆ្នា ំនៅថ្ងៃ
ឬមុនថ្ងៃការបោះឆ្នោតបន្ទាប់
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋ និងត្រូវ
ឃុំឃាំងសម្រាប់ការប្រព្រឹត្ត បទឧក្រិដ្ឋ
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសក្បត់ជាតិ ឬឧក្
រ ិដ្ឋ កម្មប្រឆាំងអាជីវកម្មបោះឆ្នោត ល�ើ
កលែងតែត្រូវបានផ្ត ល់សិទ្ធិពលរដ្ឋ ឡ�ើង
វ ិញ
• មិនត្រូវបានកំណត់ថាជាអសមត្ថ ជនផ្
នែកស្មារតីដោយតុលាការ

17

អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ការ ិយាល័យអភិបាលឯក
P.O. ប្រអប់ 142325
Salt Lake City, UT 84114

រដ្ឋ Vermont
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី29 ខែកក្ក ដា 
ឆ្នា 2
ំ 008
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ —
ប្រគល់ទៅស្មានទីក្រុងមុនម៉ោ ង 5:00
ល្ងាចនៅថ្ងៃពុធមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ អ្ន ក
ត្រូវផ្ត ល់លេខបណ្ណប�ើកបរនៃរដ្
ឋ Vermont ឬប្រសិនប�ើមិនមាន លេ
ខសន្តិសុខសង្គមបួ នខ្ទ ង់ចុងក្រោយ។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានបណ្ណប�ើកបររដ្ឋ
Vermont ឬលេខសន្តិសុខសង្គមទេ
ចូ រសរសេរ “គ្មាន” នៅល�ើទម្រង់នេះ។ ការ ិ
យាល័យរដ្ឋ មន្ត្រីនឹងផ្ត ល់លេខសម្គាល់អត្ត
សញ្ញាណមួ យឲ្យអ្ន ក។
7។ ជម្រើសបក្ស។ រដ្ឋ Vermont មិនតម្រូវ
ការចុះឈ្មោះបក្សក្នុងការចូ លរ ួមការបោះឆ្
នោតណាមួ យទេ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Vermont អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅនៅរដ្ឋ Vermont
• មានអាយុ 18 ឆ្នា ំនៅមុន
ឬនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
• ត្រូវបានសច្ចាប្រណិធានដូ ចខាងក្
រោម៖ អ្ន កសច្ចាប្រណិធាន (បញ្ជាក់)
យ៉ា ងដាច់ខាតថា ទោះនៅពេលណា
ក៏ដោយអ្ន កនឹងផ្ត ល់សន្លឹកឆ្នោត
ឬបោះឆ្នោត។ រ�ឿងដែលប៉ះពាល់ដល់រដ្ឋ
Vermont អ្ន កនឹងធ្វើវាប្រកបដោយ
មនសិកាដែលអ្ន កនឹងសម្រេចឲ្យបា
នម៉តចត់អំពីភាពល្អ បំផុតដូ ចគ្
នាដូ ចបានបង្កើតដោយរដ្ឋ ធម្មនុញ្ញដោយ
គ្មានភ័យខ្លា ចឬការពេញចិត្តបុគ្គលមួ យ
ទេ [ ការសច្ចាប្រណិធានរបស់អ្នកបោះឆ្
នោត រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញរដ្ឋ Vermont ជំពូកទី II
ផ្នែ ក 42 ]

ការណែនាំរដ្ឋ
ដោយការចុះហត្ថលេខាក្នុងប្រអប់ទី
9 អ្ន កទទួ លស្គាល់ថា
អ្ន កបានស្បថសច្ចាប្រណិធាន ឬបញ្ជាក់
អះអាងនូ វសច្ចាប្រណិធានរបស់អ្នកបោះឆ្
នោតរដ្ឋ Vermont ដូ ចមាននៅខាងល�ើ។
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ការ ិយាល័យលេខាធិការរដ្ឋ
នាយកការបោះឆ្នោត
26 Terrace Street
Montpelier, VT 05609-1101

រដ្ឋ Virginia
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី30 ខែវ ិច្ ឆិកា
ឆ្នា 2
ំ 011
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — បានបញ្ជូ ន 22
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ លេខសន្តិសុ
ខសង្គមពេញរបស់អ្នកគឺជាតម្រូវការចាំ
បាច់។ លេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នកនឹ
ងបង្ហាញនៅល�ើរបាយការណ៍ដែលត្រូវបា
នរ�ៀបចំសម្រាប់មន្ត្រីប្រើដោយការចុះឈ្
មោះអ្ន កបោះឆ្នោតនិងមន្ត្រីបោះឆ្នោត
ប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់គោលបំណងជ្រើសរ� ើសគ
ណៈកម្មការដោយតុលាការ។ មាត្រា II, §2,
រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញរដ្ឋ Virginia (1971).
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កមិនចាំបាច់ត្រូវតែ
ចុះឈ្មោះជាមួ យបក្សទេ ប្រសិនប�ើអ្នកច
ង់ចូលរ ួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរប
ស់បក្សនោះ ជាការប្រជុំបក្ស ឬសមាជ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ។
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងរដ្ឋ Virginia អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• ស្នាក់នៅរដ្ឋ Virginia
និងនៅកន្លែ ងដែលអ្ន កចង់បោះឆ្នោត
• មានអាយុ 18
ឆ្នា ំត្រឹមខែឧសភា ឬខែវ ិច្ឆិកានៃ
ការបោះឆ្នោតសកលបន្ទាប់
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋ
ឬបានទទួ លសិទ្ធិពលរដ្ឋ ឡ�ើង វ ិញ
• មិនត្រូវបានសម្រេចសេចក្តីថាជាអសម
ត្ថ ភាពផ្នែ កស្មារតីដោយតុលាការថ្មីៗ

ក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ Virginia
នៃការបោះឆ្នោត
1100 Bank Street, 1st floor
Richmond, VA 23219

រដ្ឋ Washington
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី24 ខែកញ្ញា
ឆ្នា 2
ំ 012
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 29
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត (ឬផ្ត ល់ដោយបុគ្គល
ផ្ទាល់ទៅមន្ត្រីចុះឈ្មោះមូ លដ្ឋានរហូ តដល់
8 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត)។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ អ្ន កត្
រ ូវផ្ត ល់លេខអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណរដ្ឋ
ឬប័ណ្ណប�ើកបរនៃរដ្ឋ Washington
របស់អ្នក។ ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមាន
ប័ណ្ណប�ើកបររបស់រដ្ឋ Washington
ឬអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណទេ អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4
ខ្ទ ង់ចុងក្រោយនៃលេខសន្តិសុខសង្គមរប
ស់អ្នក។ ការខកខានផ្ត ល់ព័ត៌មាននេះអា
ចរារាំងពាក្យស្ន ើសុំចុះឈ្មោះរបស់អ្នកពីដំ
ណ�ើរការ។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កមិនតម្រូវឲ្យបង្ហាញ
សម្ព័ន្ធ បក្សរបស់អ្នកក្នុងការចុះឈ្មោះបោះ
ឆ្នោតទេ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Washington អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• មានលំនៅស្ថានស្របច្បាប់នៅរដ្ឋ
Washington ខោនធីនិងកន្លែ ងរបស់អ្ន
កសម្រាប់រយៈពេល 30 ថ្ងៃមុនការបោះឆ្
នោតដែលអ្ន កចង់បោះឆ្នោត
• មានអាយុយ៉ា ងតិច 18
ឆ្នា ំនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
• មិនត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោសព្រហ្មទណ្ឌ ល�ើក
លែងតែត្រូវបានផ្ត ល់សម្បទាសិទ្ធិពលរដ្ឋ
ឡ�ើង វ ិញ
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
រដ្ឋ មន្ត្រី
ផ្នែ កការបោះឆ្នោត
P.O. ប្រអប់ 40229
Olympia, WA 98504‑0229

អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
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រដ្ឋ West Virginia
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី12 ខែកញ្ញា
ឆ្នា 2
ំ 006
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — 21
ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោត។
6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ
សូ មបញ្ចូលលេខប័ណ្ណប�ើកបររបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានប័ណ្ណប�ើកបរ
អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយ
នៃលេខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានលេខប័ណ្ណប�ើកបរ
ឬលេខសន្តិសុខសង្គមទេ លេខសម្គាល់អ
ត្ត សញ្ញាណនឹងផ្ត ល់ឲ្យអ្ន ក។
7។ ជម្រើសបក្ស។ អ្ន កត្រូវចុះឈ្មោះជា
មួ យបក្សប្រសិនប�ើអ្នកចង់ចូលរ ួមនៅ
ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់បក្សនោះ
ជាការប្រជុំបក្ស ឬអនុសញ្ញា (ល�ើកលែង
តែសន្លឹកឆ្នោតនៃគណបក្សដែលអនុញ្ញាត
អ្ន កឯករាជ្យបោះឆ្នោត)
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
សូ មទុកឲ្យនៅទំនេរ
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះក្នុងរដ្ឋ
West Virginia អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• រស់នៅក្នុងរដ្ឋ West Virginia
នៅអាសយដ្ឋានខាងល�ើ
• មានអាយុ 18 ឆ្នា ំ
ឬដ�ើម្បីបោះឆ្នោតបឋមត្រូវមានអាយុ
17 ឆ្នា ំនិងត្រូវឈានចូ លអាយុ18
ឆ្នា ំមុនការបោះឆ្នោតសកល
• មិនត្រូវស្ថិតក្រោមការផ្ត ន្ទាទោស
ការឃុំខ្ លួនបណ្ណោះអាសន្ន ឬការឲ្យនៅ
ក្រៅឃុំសម្រាប់បទឧក្រិដ្ឋ ក្បត់ជាតិ
ឬបន្លំសន្លឹកឆ្នោត
• មិនត្រូវបានសម្រេចសេចក្តីថាជា
“មនុស្សអសមត្ថ ភាពផ្នែ កស្មារតី”
ដោយតុលាការមានសមត្ថ កិច្ច
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
រដ្ឋ មន្ត្រី
Building 1, Suite 157-K
1900 Kanawha Blvd. East
Charleston, WV 25305-0770

រដ្ឋ Wisconsin
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី05 ខែសីហា
ឆ្នា 2
ំ 013

ការណែនាំរដ្ឋ
កាលកំណត់ចុះឈ្មោះ — ផ្ញើតាមប្រៃ
សណីយ៍យ៉ា ងតិចម្ភៃ ថ្ងៃមុនការបោះឆ្
នោត ឬបានបំពេញនៅការ ិយាល័យក្រុង
ភូ មិ ឬទីក្រុងរហូ តដល់ម៉ោ ង 5:00
ល្ងាច ឬបិទការងារទោះបីយឺតក្តី
នៅថ្ងៃសុក្រមុនការបោះឆ្នោត ឬបានបំ
ពេញនៅកន្លែ ងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃបោះឆ្
នោត

រដ្ឋ Wyoming
បានធ្វ ើបច្ចុប្បន្នភាព៖ ថ្ងៃទី01 ខែមីនា
ឆ្នា 2
ំ 006
តាមផ្វច្បាប់
លូ
រដ្ឋ Wyoming
មិនអាចទទួ លទម្រង់នេះទេ ល�ើកលែង
តែច្បាប់រដ្ឋ ត្រូវបានធ្វើ វ ិសោធនកម្ម។

6។ លេខអត្ត សញ្ញាណបណ្ណ សូ មផ្ត
ល់លេខអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណដែលចេញ
ដោយ DOT ឬប័ណ្ណប�ើកបររបស់អ្នក។
ប្រសិនប�ើអ្នកមិនមានប័ណ្ណប�ើកបរ
ឬអត្ត សញ្ញាណប័ណ្ណចេញដោយ DOTទេ
អ្ន កត្រូវផ្ត ល់លេខ 4 ខ្ទ ង់ចុងក្រោយនៃលេ
ខសន្តិសុខសង្គមរបស់អ្នក។
7។ ជម្រើសបក្ស។ មិនបានតម្រូវ។
8។ សាសន៍ ឬក្រុមជនជាតិ
មិនបានតម្រូវ។
9។ ហត្ថលេខា។ ដ�ើម្បីចុះឈ្មោះនៅក្នុងរដ្ឋ
Wisconsin អ្ន កត្រូវ៖
• ជាពលរដ្ឋ សហរដ្ឋ អាមេរ ិក
• ស្នាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin និងស្នាក់
នៅអាស័យដ្ឋានចុះឈ្មោះយ៉ា ងតិច 28
ថ្ងៃ។
• មានអាយុ 18 ឆ្នា ំ។
• មិនត្រូវផ្ត ន្ទាទោសក្បត់ជាតិ
ឧក្រិដ្ឋ ឬបន្លំសន្លឹកឆ្នោត
ឬប្រសិនប�ើត្រូវបានផ្ត ន្ទាទោស រាល់សិទ្ធិព
លរដ្ឋ របស់អ្នកត្រូវបានសម្បទាឡ�ើង វ ិញ
• មិនត្រូវបានរកឃ�ើញដោយតុលាការថា
អសមត្ថ ភាបខាងយល់ដឹងនៃដំណ�ើរការ
បោះឆ្នោត
• មិនបង្កើតឬទទួ លប្រយោជន៍ពីការភ្នា
ល់ឬប្រាក់ឈ្ នួលអាស្រ័យល�ើលទ្ធ ផលនៃកា
របោះឆ្នោត
• មិនបានបោះឆ្នោតនៅទីតាំងផ្សេង
ប្រសិនប�ើចុះឈ្មោះនៅថ្ងៃបោះឆ្នោត
អាស័យដ្ឋា នប្រៃសណីយ៍
ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលទទួ លខុសត្រូវរដ្ឋាភិ
បាល
212 East Washington Avenue, Third
Floor
P.O. ប្រអប់ 7984
Madison, WI 53707-7984
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