�រេ�ះេ��ត 101
ព័ត៌�នអំពី�រេ�ះេ��តស្រ�ប់អ�ក

េតើអ�ក�ខ� ះ�នសិទ�ិក��ង
រដ� នីមួយៗ�នបទប��តិ�ខុស��បន� ច
ិ បន� �ចស្រ�ប់អ�កែដល�នសិទ�ិេ�ះេ��ត។ �ទូ េ� អ� ក្រត�វែត៖
�្រប�ពលរដ� ៃនសហរដ� �េមរ �ក
អ� ករស់េ��អចិៃ�ន� យ៍េ�ក��ងសហគមន៍ែដលអ� កចង់េ�ះេ��ត
(េពលខ� ះស្រ�ប់រយៈេពលអប្បបរ�)
�៉ងេ�ច�ស់�ន�យុ�ប់ពី 18 ��ំេឡើងេ� (េ�ក��ងសហគមន៍មួយចំនួន
មនុស្សែដល�ន�យុេ្រ�ម 18 ��ំក�
៏ ចចុះេ��ះ និងេ�ះេ��តេ�ក��ង�រេ�ះេ��តក��ងតំបន់
ឬ�រេ�ះេ��តបឋមមួ យចំនួន)
េ�ក��ងរដ� មួយចំនួន ប៉ុែន� មិនែមន� ំងអស់េ�ះេទ បុគ�ល��ក់ៗ�ចនឹង្រត�វ�នដកសិទព
�ិ ី�រេ�ះេ��ត
េ�យ�រែត�រផ���េ�សបទឧ្រកិដ� េសចក� ីសេ្រមចរបស់តុ��រ ឬនីតិ វ �ធីេផ្សងេទៀត។
សូ ម�ក់ទងេ�ម�ន� ីេ�ះេ��តេ�ក��ងរដ� ឬក��ងតំបន់របស់អ�ក ្របសិនេបើអ�ក�នសំណួរអំពីសទ
ិ �ិេ�ះេ��តរបស់អ�ក។
េដើម្បីែស� ងរកម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តក��ងតំបន់របស់អ�ក អ� ក�ចចូ លេ��ន់េគហទំព័រ www.vote.gov។

�រេ�ះេ��តក��ង 1-2-3

ចុះេ��ះេដើម្បីេធ� ��រេ�ះេ��ត
រដ� �គេ្រចើនត្រម�វឱ្យអ� កេ�ះេ��តចុះេ��ះមុនេពលពួ កេគ�ចេ�ះេ��ត�ន។
ែស� ងរកព័ត�
៌ នក��ងរដ� របស់អ�ក រ ួម� ំង�លបរ �េច� ទៃន�រចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត
េ�យចូ លេ��ន់េគហទំព័រ www.eac.gov/vote។
អន�ញ - រដ� មួយចំនួនផ�ល់ជូន�រចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត�មអន�ញ
ឬអនុ��តឱ្យអ� កពិនត
ិ ្យេមើល��ន�ពចុះេ��ះរបស់អ�ក�មអន�ញ។
អ� ក�ចែស� ងរកព័ត៌�នេ�ក��ងរដ� របស់អ�ក�មរយៈេគហទំព័រ www.eac.gov/vote។
-ឬេ�យ��ល់ - អ� ក�ចចុះេ��ះេ�ះេ��តេ�យ��ល់េ��រ ��ល័យម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តក��ងតំបន់របស់អ�ក។
-ឬ�មរយៈៃ្របសណីយ៍ - អ� ក�ចចុះហត� េល� និង្របគល់ទ្រមង់ចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត�មរយៈៃ្របសណីយ៍។
អ� ក�ចរកេមើលេសចក� ីែណ�ំ�ក់�ក់របស់រដ� និងទ្រមង់ចុះេ��ះអ� កេ�ះេ��ត ែដល�នបកែ្រប� 21
��េ�ទីេនះ៖ www.eac.gov/voters/national- mail-voter-registration-form។

ទទួ ល�នដំណឹង
ម�ន� ីេ�ះេ��តរបស់រដ�
និងក��ងតំបន់គ�
ឺ ្របភពែដលគួ រឱ្យទុកចិត�បំផត
ុ ៃនព័ត៌�នេ�ះេ��តផ� វ� �រ។
ម�ន� ីេ�ះេ��តក��ងតំបន់របស់អ�ក�ចេផ��ង��ត់��ន�ពៃន�រចុះេ��ះរបស់អ�ក
និងផ�ល់ព័ត៌�នអំពីេពលេវ�
និងទីកែន� ងែដលអ� ក�ចេធ� ��រេ�ះេ��ត�ន។
ម�ន� ីេរៀបចំ�រេ�ះេ��តក��ងតំបន់របស់អ�កក៏�ចផ�ល់ឱ្យអ� កនូ វសន� ឹកេ��តគំរ ូ
ឬព័ត៌�នេផ្សងេទៀតអំពី� រ ��ល័យ ឬប���មួ យែដល�នេ�េលើសន� ឹកេ��តរបស់អ�ក។
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�រេ�ះេ��ត 101៖ ព័ត�
៌ នអំពី�រេ�ះេ��តស្រ�ប់អ�កេ�ះេ��តថ� ី

េ�េ�ះេ��ត!
�រេ�ះេ��ត េ�យ��ល់
ែស� ងរកទី�ំងេ�ះេ��តែដលអ� ក�នកំណត់។
ពិនិត្យេមើលេពលេវ�ែដល�រេ�ះេ��តេបើកេ�ក��ងរដ� របស់
អ� ក។ ្រត�វ្រ�កដ�អ� ក�នអ� �្រគប់�៉ងែដលអ� ក្រត�វ�រ។
េ�េពលអ� កេ�ដល់កែន� ងេ�ះេ��តរបស់អ�ក៖
េ�េពលអ� កេ�េ�ះេ��ត អ� កនឹង្រត�វពិនត
ិ ្យ�មួ យបុគ�លិកេ�ះេ��ត
ែដល្រ�កដ�នឹងេធ� �ឱ្យអ� ក�នសិទ�ិទទួ ល�នសន� ក
ឹ េ��ត។ េ�ក��ងរដ� មួយចំនួន
អ� ក្របែហល�្រត�វប��ញបណ�ស��ល់ែដល�នរ ូបថតែដលេចញេ�យរ��ភិ�ល
មុនេពលអ� ក�ច្រត�វ�នេចញសន� ក
ឹ េ��តជូ ន។
អ� កនឹង្រត�វ�នេគេចញឱ្យសន� ឹកេ��តមួ យែដលអ� ក�ចេ្រជើសេរ �សជេ្រមើសរបស់អ�ក�ន។
្របសិនេបើអ�កេធ� ខ
� ុសេលើសន� ក
ឹ េ��តរបស់អ�ក អ� ក�ចសុំសន� ឹកេ��តជំនួស�ន។
ប��ប់ពអ
ី � ក�នប�� ប់�រគូ សេលើសន� ឹកេ��តរបស់អ�កេហើយ អ� កនឹងេ�ះសន� ក
ឹ េ��តរបស់អ�ក។
េ�េពលែដលសន� ក
ឹ េ��តរបស់អ�ក្រត�វ�នេ�ះរ ួច �រេ�ះេ��តរបស់អ�ក្រត�វ�នកត់្រ�ទុក។

�រេ�ះេ��ត �មរយៈៃ្របសណីយ៍
�្រស័យេលើរដ� របស់អ�ក អ� ក�ច�នសិទទ
�ិ ទួ ល�នសន� ឹកេ��ត�មរយៈៃ្របសណីយ៍។
សូ មពិនិត្យ�មួ យម�ន� េី រៀបចំ�រេ�ះេ��តក��ងតំបន់របស់អ�ក
េដើម្បីែស� ងយល់ពីរេបៀបទទួ ល�នសន� ឹកេ��ត�មរយៈៃ្របសណីយ៍ េ�េពល�
និងទីកែន� ង�ែដល្រត�វ្របគល់សន� ក
ឹ េ��តរបស់អ�ក
និងរេបៀប�ម�នសន� ឹកេ��តរបស់អ�ក�មៃ្របសណីយ៍។

�រចូ លដំេណើរ�រ
មិន�េ�ះេ��តេ�យ��ល់ ឬ�មៃ្របសណីយ៍េទ អ� ក�ចសុំជំនួយេ�េពលេ�ះេ��ត។
យុ��ធិ�រមួ យចំនួន�ចផ�ល់សន� ឹកេ��ត
និងឯក�រេ�ះេ��តេផ្សងេទៀត���េផ្សងេ្រ�ពី��អង់េគ� ស។

េតើអ�ក�ចជួយ�ន�៉ងដូ ចេម� ច?
អ� កេ�ះេ��ត្រគប់រ ូប�ចជួ យេធ� �ឱ្យ្រ�កដ��រេ�ះេ��ត�ន�ពយុត�ិធម៌ ្រតឹម្រត�វ និងសុវត� ិ�ព។
េនះ�វ �ធីមួយចំនួនែដលអ� ក�ចជួ យ�ន៖
ចុះេ��ះេ�ះេ��តឱ្យ�ន�ប់េ�េពលែដលអ� ក�ច�នសិទ�ិេ�ះេ��ត។
រក�ព័ត៌�នអ� កេ�ះេ��តរបស់អ�កឱ្យថ�ី�និច�។ សូ ម�ក់ទងម�ន� េី រៀបចំ�រេ�ះេ��តក��ងតំបន់របស់អ�ក
្របសិនេបើេ��ះ �សយ��ន ឬគណបក្សរបស់អ�ក�ន�រ��ស់ប�រ។
�
េផ��ង��ត់ព័ត�
៌ ន�មួ យអំពីដំេណើរ�រេ�ះេ��ត�មួ យនឹង្របភពព័ត៌�នែដល�ចទុកចិត��ន។
�ចុងេ្រ�យ វ �ធីល�បំផុតែដលអ� ក�ចជួ យ�នគឺេ�យ�រចុះេ��ះេដើម្បីេធ� �
� បុគ�លិកេ�ះេ��ត។
�រេ�ះេ��តគឺពឹងែផ�កេលើមនុស្ស�ប់មុឺន�ក់ដូច�អ� កែដរ េដើម្បីបេ្រមើសហគមន៍របស់ពួកេគ។
សូ ម�ក់ទងម�ន� េី រៀបចំ�រេ�ះេ��តក��ងតំបន់របស់អ�ក េដើម្បីែស� ងយល់បែន� មអំពីឱ�សក��ង�របេ្រមើសហគមន៍របស់អ�ក។
ែស� ងរកព័ត�
៌ នក��ងរដ� របស់អ�កេ�ទីេនះ៖ https://www.eac.gov/help-america-vote។
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