បតិើខ្ុាំមានស្ទធ្ប

ោះបនាតិដដ្ឬបទ?

រដ្ឋ នីមួយៗមានបទបញ្ញាតិ្តខុសគ្នាបនត ច
្ បនត ួ
ចសម្រមាប់អ្ាកដដ្លមានស្ទធប្
ោះបនាតិ។
ជាទូ បៅ អ្ា កម្រតិូវដតិ៖
ជាម្របជាពលរដ្ឋ ននសហរដ្ឋ អាបមរ ិក
អ្ា ករស់បៅជាអ្ច្ន្នត យ៍បៅកនុងស
ហគមន៍ដដ្លអ្ា កចង់ប ោះបនាតិ
(បពលខល ោះសម្រមាប់រយៈបពលអ្បបបរ
មា)
យ៉ាងបោចណាស់មានអាយុចាប់ពី
១៨ នាាំប ង
ើ
(បៅកនុងសហគមន៍មួយចាំនួន
មនុសសដដ្លមានអាយុបម្រោម ១៨
នាាំអាចចុោះប្មោះ
ន្ងប ោះបនាតិបៅកនុងោរប ោះបនាតិ
មូ លដ្ឋឋន
ឬោរប ោះបនាតិបឋមមួ យចាំនួន)
បៅកនុងរដ្ឋ មួយចាំនួន
ប៉ាុដនត ម្នដមនទាំងអ្ស់ប ោះបទ
បុគគលមាាក់ៗអាចនឹងម្រតិូវ នដ្កស្ទធព
្ ីោរប ោះ
បនាតិ បដ្ឋយសារដតិោរផ្ត ា បទសបទឧម្រក្ដ្ឋ
បសចកត ស
ី បម្រមចរបស់តិលា
ុ ោរ
ឬនីតិ្ វ ិធីបផ្សងបទៀតិ។
សូ មទក់ទងបៅម្នត ីប ោះបនាតិបៅកនុងរដ្ឋ
ឬកនុងតិាំបន់របស់អ្ាក
ម្របស្នបបើអ្ាកមានសាំណួរអ្ាំពីស្ទធ្ប ោះបនាតិរបស់
អ្ា ក។
បដ្ើមបីដសែ ងរកម្នត ីបរៀបចាំោរប ោះបនាតិកនុងតិាំបន់រ
បស់អ្ាក អ្ា កអាចចូ លបៅោន់បគហទាំព័រ
www.vote.gov ។

បតិើខ្ុាំម្រតិូវបធែ ើដ្ូចបមត ចបដ្ើមបីអាចបធែ ើ
ោរប ោះបនាតិ ន?
រដ្ឋ ភាគបម្រចើនតិម្រមូវឱ្យអ្ា កប ោះបនាតិ
ចុោះប្មោះមុនបពលពួ កបគអាចប ោះ
បនាតិ ន។
ដសែ ងរកព័តិមា
៌ នបៅកនុងរដ្ឋ របស់អ្ា
ក
រ ួមទាំងោលបរ ិបចេ ទននោរចុោះប្មោះ
អ្ា កប ោះបនាតិ
បដ្ឋយចូ លបៅោន់បគហទាំព័រ
www.eac.gov/vote។
រដ្ឋ ជាបម្រចើនអ្នុញ្ញាតិឱ្យអ្ា កប ោះបនាតិចុោះប្មោះប ោះ
បនាតិតាមអ្នឡាញ។
អ្ា កក៏អាចចុោះប្មោះប ោះបនាតិបដ្ឋយផ្ទាល់បៅោរ ិយ
ល័យប ោះបនាតិកនុងតិាំបន់របស់អ្ាក ឬចុោះហតិថ បលខា
ន្ងម្របគល់ទម្រមង់ដបបបទចុោះប្មោះអ្ា កប ោះបនាតិ
តាមដម៉ាល។
អ្ា កអាចរកប ញ
ើ បសចកត ីដណ ាំជាក់លាក់របស់រដ្ឋ
ន្ងទម្រមង់ចុោះប្មោះអ្ា កប ោះបនាតិ
ដដ្ល នបកដម្របជា 21 ភាសាបៅទីបនោះ៖
www.eac.gov/voters/national-mail- voterregistration-form។
ម្របស្នបបើអ្ាកមានសាំណួរទក់ទងនឹង
ដ្ាំបណើរោរននោរប ោះបនាតិ
សូ មសួ របៅោន់ម្នត ីបរៀបចាំោរប ោះ
បនាតិកនុងតិាំបន់របស់អ្ាក។
ម្នត ីប ោះបនាតិរបស់រដ្ឋ
ន្ងកនុងតិាំបន់គជា
ឺ ម្របភពដដ្លគួ រឱ្យទុកច្តិតបផ្
ាំ ុ
តិននព័តិមា
៌ នប ោះបនាតិផ្ល វូ ោរ។
ម្នត ីប ោះបនាតិកនុងតិាំបន់របស់អ្ាកអាចបផ្ា ៀងផ្ទា
តិ់សាថនភាពននោរចុោះប្មោះរបស់អ្ាក
ន្ងផ្តលព
់ ័តិ៌មានអ្ាំពីបពលបវលា
ន្ងទីកដនល ងដដ្លអ្ា កអាចបធែ ើោរប ោះបនាតិ ន
។
ម្នត ីបរៀបចាំោរប ោះបនាតិកនុងតិាំបន់របស់អ្ាកក៏
អាចផ្តលឱ្
់ យអ្ា កនូ វសនល ឹកបនាតិគាំរ ូ
ឬព័តិមា
៌ នបផ្សងបទៀតិអ្ាំពោ
ី រ ិយល័យ
ឬបញ្ញាណាមួ យដដ្លមានបៅបលើសនល ក
ឹ បនាតិរបស់
អ្ា ក។

បតិើខ្ុាំអាចរំពង
ឹ អ្ែ ីខលោះបៅបពលដដ្លខ្ុាំ
បៅប ោះបនាតិ?
ោរប

ោះបនាតិបដ្ឋយផ្ទាល់
មុនបពលអ្ា កបៅប ោះបនាតិ
ម្រតិូវម្រ កដ្ថាដសែ ងរកកដនល ង
ប ោះបនាតិដដ្លអ្ា ក នកាំណតិ់
បហើយព្ន្តិយបមើលបពលបវលាដដ្
លកដនល ងប ោះបនាតិនឹងបបើក
បៅកនុងរដ្ឋ របស់អ្ាក។

បៅបពលអ្ា កបៅប ោះបនាតិ
អ្ា កនឹងម្រតិូវព្ន្តិយជាមួ យបុគគល្កប ោះបនាតិ
ដដ្លម្រ កដ្ថានឹងបធែ ឱ្
ើ យអ្ា កមានស្ទធ្ទទួ ល នស
នល ឹកបនាតិ។ បៅកនុងរដ្ឋ មួយចាំនួន
អ្ា កម្របដហលជាម្រតិូវបង្ហាញបណណសមាគល់ដដ្លមានរ ូប
ថតិដដ្លបចញបដ្ឋយរដ្ឋឋភ្ ល
មុនបពលអ្ា កអាចម្រតិូវ នបចញសនល ក
ឹ បនាតិជូ ន។
ោរប

ោះបនាតិតាមរយៈនម្របសណីយ៍

អាម្រស័យបលើរដ្ឋ របស់អ្ាក
អ្ា កអាចមានស្ទធ្ទទួ ល
នសនល ឹកបនាតិតាមរ
យៈនម្របសណីយ៍។
សូ មព្ន្តិយជាមួ យម្នត ីបរៀបចាំោរប ោះបនាតិកនុងតិាំប
ន់របស់អ្ាក
បដ្ើមបីដសែ ងយល់ពីរបបៀបទទួ ល នសនល ឹកបនាតិតាម
រយៈនម្របសណីយ៍ បៅបពលណា
ន្ងទីកដនល ងណាដដ្លម្រតិូវម្របគល់សនល ក
ឹ បនាតិរបស់អ្ា
ក
ន្ងរបបៀបតាមដ្ឋនសនល ឹកបនាតិរបស់អ្ាកតាមនម្រប
សណីយ។៍
អ្ា កក៏អាចទទួ ល នជាំនួយបៅបពលដដ្លអ្ា កប ោះ
បនាតិ។
អ្ា កប ោះបនាតិទាំងអ្ស់អាចប ោះបនាតិបដ្ឋយបម្របើឧប
ករណ៍ប ោះបនាតិដដ្លអាចចូ លដ្ាំបណើរោរ ន
បហើយយុតាតធ្ោរមួ យចាំនួនអាចផ្តលស
់ នល ឹកបនាតិ
ន្ងសមាារៈប ោះបនាតិបផ្សងបទៀតិជាភាសាបផ្សងបម្រៅពី
ភាសាអ្ង់បគល ស។

បតិើខ្ុាំអាចជួ យ

នបដ្ឋយរបបៀបណា?

អ្ា កប ោះបនាតិម្រគប់រ ូបអាចជួ យបធែ ឱ្
ើ យម្រ កដ្ថា
ោរប ោះបនាតិមានភាពយុតិតធ
្ ម៌ ម្រតិឹមម្រតិូវ
ន្ងសុវតិថ ្ភាព។
បនោះជាវ ិធីមួយចាំនួនដដ្លអ្ា កអាចជួ យ ន៖

ោរប

ព័តិ៌មានអ្ាំពីោរប ោះបនាតិសម្រមាប់អ្ាក
ប ោះបនាតិថម ី

ចុោះប្មោះប ោះបនាតិឱ្យ ននប់បៅបព
លដដ្លអ្ា កអាចមានស្ទធ្ប ោះបនាតិ។
រកាព័តិមា
៌ នអ្ា កប ោះបនាតិរបស់អ្ាក
ឱ្យថមជា
ី ន្ចច។
សូ មទក់ទងម្នត ីបរៀបចាំោរប ោះបនាតិ
កនុងតិាំបន់របស់អ្ាក ម្របស្នបបើប្មោះ
អាសយដ្ឋឋន
ឬគណបកសរបស់អ្ាកមានោរផ្ទលស់បតរ។
ូ
បផ្ា ៀងផ្ទាតិ់ព័តិមា
៌ នណាមួ យអ្ាំពីដ្ាំបណើរ
ោរប ោះបនាតិជាមួ យនឹងម្របភពព័តិ៌
មានដដ្លអាចទុកច្តិត ន។

ោះបនាតិ ១០១

គណកមាមធ្ោរជាំនួយដ្ល់ោរប ោះបនាតិបៅស
ហរដ្ឋ អាបមរ ិក (U.S. Election Assistance
Commission)

ជួ យដ្ល់ម្នត ីបរៀបចាំោរប ោះបនាតិដកលមប ោរម្រគ
ប់ម្រគងរបស់ោរប ោះបនាតិ
ន្ងជួ យជនជាតិ្អាបមរ ិកចូ លរ ួមកនុងដ្ាំបណើរោរ
ប ោះបនាតិ។

ជាចុងបម្រោយ
វ ិធីលបបាំផ្ុតិដដ្លអ្ា កអាចជួ យ នគឺបដ្ឋយោរ
ចុោះប្មោះបដ្ើមបីបធែ ជា
ើ បុគគល្កប ោះបនាតិ។
ោរប ោះបនាតិគឺពឹងដផ្ប កបលើមនុសសរាប់មុឺន ក់ដ្ូច
ជាអ្ា កដដ្រ បដ្ើមបីបបម្រមស
ើ ហគមន៍របស់ពួកបគ។
សូ មទក់ទងម្នត ីបរៀបចាំោរប ោះបនាតិកនុងតិាំបន់រប
ស់អ្ាក
បដ្ើមបីដសែ ងយល់បដនថ មអ្ាំពីឱ្ោសកនុងោរបបម្រមស
ើ ហ
គមន៍របស់អ្ាក។
ដសែ ងរកព័តិមា
៌ នរដ្ឋ របស់អ្ាកបៅទីបនោះ៖
https://www.eac.gov/help-america-vote ។
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