
   
 

រដ្ឋនីមួយៗមានបទបញ្ញា តិ្តខុសគ្នា បនតច្បនត ួ
ចសម្រមាប់អ្ាកដដ្លមានស្ទធប្ ោះបនា តិ។ 
ជាទូបៅ អ្ាកម្រតិូវដតិ៖ 

 
ជាម្របជាពលរដ្ឋននសហរដ្ឋអាបមរកិ 

 
អ្ាករស់បៅជាអ្ច្ន្នតយ៍បៅកន ុងស
ហគមន៍ដដ្លអ្ាកចង់ប ោះបនា តិ 
(បពលខលោះសម្រមាប់រយៈបពលអ្បបបរ
មា) 

 
យ៉ា ងបោចណាសម់ានអាយចុាប់ពី 
១៨ នា ាំប ើង 

(បៅកន ុងសហគមន៍មួយចាំនួន 
មនុសសដដ្លមានអាយុបម្រោម ១៨ 
នា ាំអាចចុោះប ម្ ោះ 
ន្ងប ោះបនា តិបៅកន ុងោរប ោះបនា តិ
មូលដ្ឋឋ ន 
ឬោរប ោះបនា តិបឋមមួយចាំនួន) 

 
បៅកន ុងរដ្ឋមួយចាំនួន 
ប៉ាុដនតម្នដមនទាំងអ្ស់ប ោះបទ 
បុគគលមាា ក់ៗ អាចនឹងម្រតិូវ នដ្កស្ទធព្ីោរប ោះ
បនា តិ បដ្ឋយសារដតិោរផ្ត ា បទសបទឧម្រក្ដ្ឋ 
បសចកតសីបម្រមចរបស់តិលុាោរ 
ឬនីត្ិវធីិបផ្សងបទៀតិ។ 
សូមទក់ទងបៅម្នត ីប ោះបនា តិបៅកន ុងរដ្ឋ 
ឬកន ុងតិាំបន់របសអ់្ាក 
ម្របស្នបបើអ្ាកមានសាំណួរអ្ាំពីស្ទធ្ប ោះបនា តិរបស់
អ្ាក។ 
បដ្ើមបីដសែងរកម្នត ីបរៀបចាំោរប ោះបនា តិកន ុងតិាំបន់រ
បសអ់្ាក អ្ាកអាចចូលបៅោន់បគហទាំព័រ 
www.vote.gov ។ 

 

 
 

រដ្ឋភាគបម្រចើនតិម្រមូវឱ្យអ្ាកប ោះបនា តិ
ចុោះប ម្ ោះមនុបពលពួកបគអាចប ោះ
បនា តិ ន។ 
ដសែងរកព័តិម៌ានបៅកន ុងរដ្ឋរបសអ់្ា
ក 
រមួទាំងោលបរបិចេទននោរចុោះប ម្ ោះ
អ្ាកប ោះបនា តិ 
បដ្ឋយចូលបៅោន់បគហទាំព័រ 
www.eac.gov/vote។ 

រដ្ឋជាបម្រចើនអ្នញុ្ញា តិឱ្យអ្ាកប ោះបនា តិចុោះប ម្ ោះប ោះ
បនា តិតាមអ្នឡាញ។ 
អ្ាកក៏អាចចុោះប ម្ ោះប ោះបនា តិបដ្ឋយផ្ទា ល់បៅោរយិ
ល័យប ោះបនា តិកន ុងតិាំបន់របស់អ្ាក ឬចុោះហតិថបលខា 
ន្ងម្របគល់ទម្រមង់ដបបបទចោុះប ម្ ោះអ្ាកប ោះបនា តិ
តាមដម៉ាល។ 
អ្ាកអាចរកប ើញបសចកត ីដណ ាំជាកល់ាក់របសរ់ដ្ឋ 
ន្ងទម្រមង់ចុោះប ម្ ោះអ្ាកប ោះបនា តិ 
ដដ្ល នបកដម្របជា 21 ភាសាបៅទីបនោះ៖ 
www.eac.gov/voters/national-mail- voter-
registration-form។ 

 
ម្របស្នបបើអ្ាកមានសាំណួរទក់ទងនឹង
ដ្ាំបណើរោរននោរប ោះបនា តិ 
សូមសួរបៅោន់ម្នត ីបរៀបចាំោរប ោះ
បនា តិកន ុងតិាំបន់របស់អ្ាក។ 

ម្នត ីប ោះបនា តិរបស់រដ្ឋ 
ន្ងកន ុងតិាំបន់គជឺាម្របភពដដ្លគួរឱ្យទុកច្តិតបាំផ្ុ
តិននព័តិម៌ានប ោះបនា តិផ្ល វូោរ។ 
ម្នត ីប ោះបនា តិកន ុងតិាំបន់របស់អ្ាកអាចបផ្ាៀងផ្ទា
តិ់សាថ នភាពននោរចុោះប ម្ ោះរបសអ់្ាក 
ន្ងផ្តលព់័តិ៌មានអ្ាំពីបពលបវលា 
ន្ងទីកដនលងដដ្លអ្ាកអាចបធែ ើោរប ោះបនា តិ ន
។ 
ម្នត ីបរៀបចាំោរប ោះបនា តិកន ុងតិាំបន់របស់អ្ាកក៏
អាចផ្តលឱ់្យអ្ាកនូវសនល ឹកបនា តិគាំរ ូ
ឬព័តិម៌ានបផ្សងបទៀតិអ្ាំពោីរយិល័យ 
ឬបញ្ញា ណាមួយដដ្លមានបៅបលើសនលកឹបនា តិរបស់
អ្ាក។ 

ោរប ោះបនា តិបដ្ឋយផ្ទា ល ់

មុនបពលអ្ាកបៅប ោះបនា តិ 
ម្រតិូវម្រ កដ្ថាដសែងរកកដនលង
ប ោះបនា តិដដ្លអ្ាក នកាំណតិ់ 
បហើយព្ន្តិយបមើលបពលបវលាដដ្
លកដនលងប ោះបនា តិនងឹបបើក
បៅកន ុងរដ្ឋរបសអ់្ាក។ 

 
បៅបពលអ្ាកបៅប ោះបនា តិ 
អ្ាកនឹងម្រតិូវព្ន្តិយជាមួយបគុគល្កប ោះបនា តិ 
ដដ្លម្រ កដ្ថានឹងបធែ ើឱ្យអ្ាកមានស្ទធ្ទទួល នស
នល ឹកបនា តិ។ បៅកន ុងរដ្ឋមួយចាំនួន 
អ្ាកម្របដហលជាម្រតិូវបង្ហា ញបណណ សមាគ ល់ដដ្លមានរបូ
ថតិដដ្លបចញបដ្ឋយរដ្ឋឋ ភ្  ល 
មុនបពលអ្ាកអាចម្រតិូវ នបចញសនលកឹបនា តិជូន។ 

ោរប ោះបនា តិតាមរយៈនម្របសណយី ៍

អាម្រស័យបលើរដ្ឋរបស់អ្ាក 
អ្ាកអាចមានស្ទធ្ទទួល
 នសនល ឹកបនា តិតាមរ
យៈនម្របសណយី៍។ 

សូមព្ន្តិយជាមួយម្នត ីបរៀបចាំោរប ោះបនា តិកន ុងតិាំប
ន់របស់អ្ាក 
បដ្ើមបីដសែងយលព់ីរបបៀបទទួល នសនល ឹកបនា តិតាម
រយៈនម្របសណយី៍ បៅបពលណា 
ន្ងទីកដនលងណាដដ្លម្រតិូវម្របគលស់នលកឹបនា តិរបស់អ្ា
ក 
ន្ងរបបៀបតាមដ្ឋនសនល ឹកបនា តិរបស់អ្ាកតាមនម្រប
សណីយ។៍ 

អ្ាកក៏អាចទទួល នជាំនួយបៅបពលដដ្លអ្ាកប ោះ
បនា តិ។ 
អ្ាកប ោះបនា តិទាំងអ្ស់អាចប ោះបនា តិបដ្ឋយបម្របើឧប
ករណ៍ប ោះបនា តិដដ្លអាចចូលដ្ាំបណើរោរ ន 
បហើយយុតាត ធ្ោរមួយចាំនួនអាចផ្តលស់នល ឹកបនា តិ 
ន្ងសមាា រៈប ោះបនា តិបផ្សងបទៀតិជាភាសាបផ្សងបម្រៅពី
ភាសាអ្ង់បគលស។ 

 
បតិើខុ្ាំមានសទ្ធ្ប ោះបនា តិដដ្ឬបទ? 

 
បតិើខុ្ាំម្រតិូវបធែ ើដូ្ចបមតចបដ្ើមបីអាចបធែ ើ

ោរប ោះបនា តិ ន? 

 
បតិើខុ្ាំអាចរំពងឹអ្ែ ីខល ោះបៅបពលដដ្លខុ្ាំ

បៅប ោះបនា តិ? 

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


 

 

 
 

អ្ាកប ោះបនា តិម្រគប់របូអាចជួយបធែ ើឱ្យម្រ កដ្ថា
ោរប ោះបនា តិមានភាពយតុិតធ្ម៌ ម្រតិឹមម្រតិូវ 
ន្ងសវុតិថ ្ភាព។ 
បនោះជាវធីិមួយចាំនួនដដ្លអ្ាកអាចជួយ ន៖ 

ចុោះប ម្ ោះប ោះបនា តិឱ្យ ននប់បៅបព
លដដ្លអ្ាកអាចមានស្ទធ្ប ោះបនា តិ។ 

រកាព័តិម៌ានអ្ាកប ោះបនា តិរបសអ់្ាក
ឱ្យថមជីាន្ចច។ 
សូមទក់ទងម្នត ីបរៀបចាំោរប ោះបនា តិ
កន ុងតិាំបន់របស់អ្ាក ម្របស្នបបើប ម្ ោះ 
អាសយដ្ឋឋ ន 
ឬគណបកសរបសអ់្ាកមានោរផ្ទល ស់បត រូ។ 

 
បផ្ាៀងផ្ទា តិព់័តិម៌ានណាមួយអ្ាំពីដ្ាំបណើរ
ោរប ោះបនា តិជាមួយនឹងម្របភពពត័ិ៌
មានដដ្លអាចទុកច្តិត ន។ 

 
ជាចុងបម្រោយ 
 វធីិលបបាំផ្ុតិដដ្លអ្ាកអាចជួយ នគឺបដ្ឋយោរ
ចុោះប ម្ ោះបដ្ើមបីបធែ ើជាបគុគលក្ប ោះបនា តិ។ 
ោរប ោះបនា តិគពឺឹងដផ្បកបលើមនុសសរាប់មុឺន កដូ់្ច
ជាអ្ាកដដ្រ បដ្ើមបបីបម្រមើសហគមន៍របសពួ់កបគ។ 
សូមទក់ទងម្នត ីបរៀបចាំោរប ោះបនា តិកន ុងតិាំបន់រប
ស់អ្ាក 
បដ្ើមបីដសែងយល់បដនថមអ្ាំពីឱ្ោសកន ុងោរបបម្រមើសហ
គមន៍របសអ់្ាក។ 
ដសែងរកព័តិម៌ានរដ្ឋរបសអ់្ាកបៅទីបនោះ៖  
https://www.eac.gov/help-america-vote ។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

គណកមាម ធោ្រជាំនួយដ្លោ់រប ោះបនា តិបៅស
ហរដ្ឋអាបមរកិ (U.S. Election Assistance 

Commission) 
ជួយដ្ល់ម្នត ីបរៀបចាំោរប ោះបនា តិដកលមបោរម្រគ

ប់ម្រគងរបស់ោរប ោះបនា តិ 
ន្ងជួយជនជាតិ្អាបមរកិចូលរមួកន ុងដ្ាំបណើរោរ

ប ោះបនា តិ។

 
 

ោរប ោះបនា តិ ១០១ 
ព័ត៌ិមានអ្ាំពីោរប ោះបនា តិសម្រមាប់អ្ាក

ប ោះបនា តិថម ី

 
 
 
 

 

 

 

 

 
គណៈកមាម ធោ្រជាំនួយដ្លោ់រប ោះបនា តិបៅសហរដ្ឋអាបមរកិ  
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