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សម្រា�ប់់អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ទូីម្រាកងុ Philadelphia 

មគុ្គុ� បោះទូសក៍អ្នំពីីសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ ត
បោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត  
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សម្រា�ប់់ការបោះ�ះបោះ�ោ តទូូបោះ� អ្នោកអាចបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�យផ្ទាា ល់់ តាម

សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តដែ�ល់អ្នវតត�ន្លឹ ឬបោះ�យសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត។ 

ម្រាប់ជាជន្លឹ Philadelphians អាចបោះម្រាប់�មគុ្គុ� បោះទូសក៍បោះន្លឹះបោះ��មី�ដែសែ ងយល់់

ប់ដែន្លឹែមអ្នំពី�៖

1. ការបោះ�ះបោះ�ោ តទូូបោះ��ោ  ំ2020 ។

2. ដាក់ពាក្យបោះសោ �សុំសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត។

3. បោះ�ះបោះ�ោ តបោះដាយសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត។

បោះ�ទូីម្រាកងុ Philadelphia រាល់់អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តដែ�ល់

�ន្លឹចុះុះបោះ�ះ ះម្រាតវូ�ន្លឹអ្នន្លឹុញ្ញាា តឱ្យ្យបោះ�ះបោះ�ោ តបោះដាយ

សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត។
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ការដែ�នាំំបោះន្លឹះម្រាតវូ�ន្លឹបោះ�ែ �ប់ចុ�ប់ីន្លឹោភាពីបោះ�ថ្ងៃ�ៃទូ� 25 ដែ�កញ្ញាា �ោ ំ 
2020 ។ សម្រា�ប់់ពី័ត៌�ន្លឹ�ី�ៗប់ំ�ុត សូមចូល់បោះ�កាន្លឹ់បោះគ្គុហទូំពី័រ 
philadelphiavotes.com ឬទាក់ទូងគ្គុ�ៈកមីការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ន្លឹ�� 
Philadelphia តាមបោះល់� (215) 686-3468 ។
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អ្នំពីី�ោ  ំ2020 
ការបោះ�ះបោះ�ោ តទូូបោះ�



កាល់ប់របិោះចុះេទូសំខាន្លឹ់ៗ

អ្នំពីី�ោ  ំ2020 ការបោះ�ះបោះ�ោ តទូូបោះ�
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ពី័ត៌�ន្លឹទាក់ទូងន្លឹ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ តមួយចុះំនួ្លឹន្លឹអាចុះ�ន្លឹការផឹ្លាស់បូ់ �រ។   
អ្នោកអាចប់ញ្ញាា ក់ពី�បោះពីល់បោះវលាកំ�ត់ ឬកដែនឹ្លឹងដែ�ល់ម្រាតវូបោះ�ើ�សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ ត
រប់ស់អ្នោកមកវញិបោះ�យចូល់បោះ�កាន្លឹ់បោះគ្គុហទូំពី័រ philadelphiavotes.com 
ឬទាក់ទូងគ្គុ�ៈកមីការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ន្លឹ�� Philadelphia តាមបោះល់�
(215) 686-3468 ។

សូមចុះបោះ�ីះបោះ�ះបោះ�ោ ត �ក់ពាកយសុំបោះ�ះបោះ�ោ តតាមអ្នុ�ដែមល់ បោះហ�យបោះ�ើ�
សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តតាមសំប់ុម្រាតរប់ស់អ្នោកម្រាតឡប់់មកវញិ ឱ្យ្យ�ន្លឹ�ប់់ប់ំ�ុត
តាមដែ�ល់អាចុះបោះ�ើ ��ន្លឹ។ 

បោះទាះជា�ំបោះ��រការសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត�ន្លឹសុវតែ �ភាពីក៏បោះ�យ ក៏
អ្នោកម�ន្លឹម្រាតវូរង់ចាំំរហូត�ល់់បោះពីល់កំ�ត់ចុងបោះម្រាកាយ បោះ��មី��ក់ពាកយសុំ 
ន្លឹ�ងបោះ�ើ�សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោកមកវញិដែ�រ។

ថ្ងៃ�ៃទូី 19 ដែ�តុលា�ោ  ំ2020៖ 
ថ្ងៃ�ៃចុងបោះម្រាកាយបោះ��មី�ចុះបោះ�ីះបោះ�ះបោះ�ោ តកុ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ តទូូបោះ�

ថ្ងៃ�ៃទូី 27 ដែ�តុលា �ោ  ំ2020៖ 
គ្គុ�ៈក�ី��ការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ន្លឹ�� Philadelphia ម្រាតវូដែតទូទួូល់ពាកយសុំ
សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាតម្រាត�មបោះ�ោ ង 5 លាៃ ច។

ថ្ងៃ�ៃទូី 3 ដែ�វចិុះេ �កា �ោ  ំ2020៖ ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះបោះ�ោ ត 
ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោកបោះ�ើ�សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោក អ្នោកគួ្គុរដែតបោះ�ើ�វាឱ្យយ�ន្លឹ�ប់់
ប់ំ�ុតតាមដែ�ល់អាចបោះ�ែ �បោះ��ន្លឹ។ វាម្រាតវូដែតបោះ�ះដែតមថ្ងៃម្រាប់ស��យម្រាត�ម
ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះបោះ�ោ ត។

អ្នោកក៏អាចបោះ�ើ�សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោកបោះ�ការយិាល់័យគ្គុ�ៈកមីការ
បោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ន្លឹ�� Philadelphia ការយិាល់័យផ្ទាា យរ�ប់ ឬម្រាប់អ្នប់់
បោះ�ើ�សំប់ុម្រាត�ន្លឹ�ងដែ�រ។ វាម្រាតវូដែតម្រាតវូ�ន្លឹទូទួូល់ម�ន្លឹបោះល់�សពី�បោះ�ោ ង 8:00 
យប់់បោះ�ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះបោះ�ោ ត។



អ្នំពីី�ោ  ំ2020 ការបោះ�ះបោះ�ោ តទូូបោះ�

អ្នោកន្លឹ�ងបោះ�ះបោះ�ោ តឱ្យយម្រាប់បោះ�ទូបោះប់កខជន្លឹ�ូច�ងបោះម្រាកាម។

• President of the United States (ម្រាប់ធានា��ប់តី
សហរ�្ឋអាបោះមរកិ) ដែ�ល់ជា ម្រាប់មុ�រ�ឋា ���ល់ ន្លឹ�ងអ្នគ្គុ្គ
បោះមប់ញ្ញាា ការថ្ងៃន្លឹកងក�ឹំងម្រាប់�ប់់អាវុ�។

• Attorney General of Pennsylvania (អ្នគ្គុ្គបោះមធាវថី្ងៃន្លឹរ�្ឋ 
Pennsylvania) ដែ�ល់ជាមនន្លឹត �អ្នន្លឹុវតតចបាប់់កំពូីល់រប់ស់រ�ឋា។

• Pennsylvania Auditor General (អ្នគ្គុ្គសវន្លឹករថ្ងៃន្លឹរ�្ឋ 
Pennsylvania) ដែ�ល់ធានាំថាម្រា�ក់រប់ស់រ�ឋាម្រាតវូ�ន្លឹចំណាយ
បោះ�យម្រាសប់ចបាប់់។

• Pennsylvania Treasurer (បោះហរញា �ក Pennsylvania) ដែ�ល់
ម្រាគ្គុប់់ម្រាគ្គុង ន្លឹ�ងវនិ្លឹ�បោះយាគ្គុម្រា�ក់រប់ស់រ�ឋា។

• Pennsylvania State Senators (ស�ជ�កម្រាពី�ទូ្ធសភារ�្ឋថ្ងៃន្លឹ
រ�្ឋ Pennsylvania) ដែ�ល់ជាស�ជ�កថ្ងៃន្លឹសភាជាន្លឹ់�្ពស់ថ្ងៃន្លឹ
រ�ឋា ���ល់រ�ឋាបោះ� Harrisburg ។ស�ជ�កម្រាពី�ទូ្ធសភាចំនួ្លឹន្លឹ 50 
របូ់រប់ស់រ�ឋាអ្នន្លឹុម័តចបាប់់ ន្លឹ�ង�វកិារប់ស់រ�ឋា ន្លឹ�ងប់ញ្ញាា ក់អ្នំពី�
ការដែតងតាំងបោះ�យអ្ន���ល់។

• Pennsylvania House of Representatives  
(ស�ជ�ករ�្ឋសភាថ្ងៃន្លឹរ�្ឋ Pennsylvania) ដែ�ល់ជាស�ជ�កថ្ងៃន្លឹ
សភាជាន្លឹ់ទាប់ថ្ងៃន្លឹរ�ឋា ���ល់រ�ឋាបោះ� Harrisburg ។ អ្នោកតំណាង 

203 របូ់រប់ស់រ�ឋាអ្នន្លឹុម័តចបាប់់ ន្លឹ�ង�វកិារប់ស់រ�ឋា។

បោះ�បោះល់�សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ ត៖ បោះប់កខជន្លឹ
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ន្លឹ�ង�ន្លឹសំ�ួរចំនួ្លឹន្លឹបួ់ន្លឹបោះ�បោះល់�សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ ត។ ចំបោះពាះសំ�ួរន្លឹ�មួយៗ 
អ្នោកអាចបោះ�ះបោះ�ោ ត “�ទូ/ចាំស” ឬ “បោះទូ” ។ 

ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត “�ទូ/ចាំស” ចំបោះពាះសំ�ួរថ្ងៃន្លឹសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ ត
មួយ ពី�រ ន្លឹ�ងប់� វា�ន្លឹន្លឹ័យថាអ្នោកចង់ផឹ្ទាស់បូ់ �រ�មីន្លឹុញ្ញា ថ្ងៃន្លឹអ្នំណាច
ម្រាគ្គុប់់ម្រាគ្គុងមូល់�ឋា ន្លឹរប់ស់ទូ�ម្រាកងុ Philadelphia ។ �មីន្លឹុញ្ញា កំ�ត់វធិាន្លឹ
សម្រា�ប់់រ�ឋា ���ល់ម្រាកងុ។  

�ងបោះម្រាកាមបោះន្លឹះជាបោះសចកត �សបោះងខប់ថ្ងៃន្លឹសំ�ួរអ្នំពី�សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ ត
តាមល់ំ�ប់់ល់ំបោះ�យដែ�ល់ន្លឹ�ងប់ង្ហាា ញបោះ�បោះល់�សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោក។

1. ឈប់់ បោះហ�យស្ទា ប់ដែែក៖ ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត “�ទូ/ចាំស”  
អ្នោកចង់ឱ្យយម្រាកសួងប់ោូល់�សថ្ងៃន្លឹទូ�ម្រាកងុ Philadelphia ប់ញ្ញច ប់់
 ការអ្នន្លឹុវតតឈប់់ ន្លឹ�ងស្ទាា ប់ដែ�កដែ�ល់ម�ន្លឹម្រាសប់ន្លឹ�ងរ�ឋា�មីន្លឹុញ្ញា ។
 បោះនាំះ�ន្លឹន្លឹ័យថាមនន្លឹត �ប់ោូល់�ស�ោ ក់ម�ន្លឹអាច ប់ញ្ញឈប់់អ្នោកណា�ោ ក់
បោះ�យស្ទារដែតពូីជស្ទាសន្លឹ៍ ជន្លឹជាត� បោះយន្លឹឌ័័រ បោះ�ទូ ការចូល់ស្ទាសនាំ
 ឬការប់បោះញ្ញច ញមត� ឬល់កខ�ៈដែ�ល់ម្រាតវូ�ន្លឹការពារបោះ�េងបោះទូៀត
�ន្លឹបោះទូ។ �ុ�យបោះ�វញិ មនន្លឹត �ម្រាតវូដែត�ន្លឹការសងេ័យសមបោះហតុ�ល់ថា
ជន្លឹបោះនាំះ�ន្លឹចូល់រមួកុ�ងសកមីភាពីឧម្រាក��ឋាកមី។

2. ការយិាល់័យអ្នោកតស៊ូ មត�គាមំ្រាទូជន្លឹរងបោះម្រាគាះ៖ ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�
អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត “�ទូ/ចាំស” អ្នោកចង់ឱ្យយទូ�ម្រាកងុប់បោះងា �តការយិាល់័យ
មួយដែ�ល់ន្លឹ�ងតស៊ូ មត� បោះ��មី�ស�ទូ្ធ�រប់ស់ជន្លឹរងបោះម្រារះបោះ�យឧម្រាក��ឋា
កមី។

បោះ�បោះល់�សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ ត៖ សំណួួរ
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3. គ្គុណួៈកមះការម្រាតួតពី�ន្លឹ�ត្យប់ូូល់ីសពីល់រ�្ឋ៖ ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�
អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត “�ទូ/ចាំស” អ្នោកចង់ឱ្យយទូ�ម្រាកងុប់បោះងា �ត
គ្គុ�ៈកមីការម្រាតួតពី�ន្លឹ�តយប់ោូល់�សពីល់រ�ឋាជាដែ�ោកអ្នច�ថ្ងៃនន្លឹតយ៍រប់ស់
រ�ឋា ���ល់ម្រាកងុ។ គ្គុ�ៈកមីការបោះន្លឹះន្លឹ�ងបោះ�ែ �ការបោះ��មី�ដែកល់មអការ
ម្រាប់ម្រាពី�តដរប់ស់មនន្លឹត �ប់ោូល់�ស ន្លឹ�ងបោះ�ែ �ឱ្យយម្រាកសួងប់ោូល់�ស Philadelphia 
ទូទួូល់�ុសម្រាតវូចំបោះពាះសកមីភាពីរប់ស់មនន្លឹត �។

4. ការ�ីីម្រា�ក់៖ ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត“�ទូ/ចាំស” អ្នោកចង់ឱ្យយ
ទូ�ម្រាកងុ Philadelphia �ច �ម្រា�ក់ចំនួ្លឹន្លឹ 134 លាន្លឹ�ុលឹារ បោះ��មី�
ចំណាយបោះល់�៖ 

• ការបោះ�ែ ��ំបោះ��រ។

• ស្ទារមន្លឹា �រ។ 

• �្វូ�ោល់់ ន្លឹ�ងអ្ននាំម័យ។

• អ្នររម្រាកងុ។

• ឧទូយាន្លឹ ន្លឹ�ងកដែនឹ្លឹងកមសាន្លឹត។

• ការអ្ន��វឌ័្ឍបោះស�ឋាក�ចច ន្លឹ�ងសហគ្គុមន្លឹ៍។
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អ្នោកអាចដែសែ ងរកពី័ត៌�ន្លឹអ្នំពី�ការបោះ�ះបោះ�ោ ត ន្លឹ�ងការបោះ�ះបោះ�ោ ត
បោះ� Philadelphia តាមរយៈphiladelphiavotes.com. ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�
អ្នោក�ន្លឹចុះបោះ�ីះបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�កុ�ងបោះ�ន្លឹ��បោះ�េងបោះទូៀតថ្ងៃន្លឹរ�ឋា
 Pennsylvania អ្នោកអាចដែសែ ងរកការយិាល់័យបោះ�ះបោះ�ោ តមូល់�ឋា ន្លឹ
រប់ស់អ្នោក�ន្លឹបោះ� votesPA.com

គ្គុណួៈក�ះ ��ការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះខាន្លឹ�ី Philadelphia
ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោក�ន្លឹសំ�ួរអ្នំពី�ការបោះ�ះបោះ�ោ តទូូបោះ� សូមទាក់ទូង
គ្គុ�ៈក�ី��ការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ន្លឹ�� Philadelphia តាមបោះល់� (215) 
686-3469 ។ �ន្លឹបោះសវាកមីប់កដែម្រាប់ផ្ទាា ល់់�ត់។

ការយិាល់័យចុះុះបោះ�ះ ះអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត Philadelphia
ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោក�ន្លឹសំ�ួរអ្នំពី�ការចុះបោះ�ីះបោះ�ះបោះ�ោ ត ឬការប់ញ្ញាា ក់
អ្នំពី�ការចុះបោះ�ីះអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត សូមទាក់ទូងការយិាល់័យចុះបោះ�ីះ
អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ទូ�ម្រាកងុ Philadelphia តាមបោះល់� (215) 686-1591 
។ �ន្លឹបោះសវាកមីប់កដែម្រាប់ផ្ទាា ល់់�ត់។

សោ ងការម្រាកងុ Philadelphia
អ្នោកក៏អាចទាក់ទូងបោះ�សោ ងការម្រាកងុ Philadelphia �ន្លឹ�ងដែ�រ។
 សោ ងការគ្គុឺជាមនន្លឹត �ដែ�ល់ជាប់់បោះ�ោ តទូទួូល់ប់នុ្លឹ�កការបោះ�ះបោះ�ោ ត ន្លឹ�ង
ចុះបោះ�ីះអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ទូ�ម្រាកងុ Philadelphia ។ ចូល់បោះ�កាន្លឹ់
 philadelphiavotes.com បោះ��មី�ដែសែ ងយល់់ប់ដែន្លឹែមអ្នំពី�សោ ងការម្រាកងុ
 Philadelphia។

ពី័ត៌�ន្លឹទូំនាក់ទូំន្លឹងសម្រា�ប់់ការយិាល់័យបោះ�ះបោះ�ោ តមូល់ដា្ឋ ន្លឹ
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ការដាក់ពាក្យសុំ សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត

ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោកជាអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តដែ�ល់�ន្លឹចុះបោះ�ីះ អ្នោកអាច

�ក់ពាកយសុំបោះ�ះបោះ�ោ តតាមរយៈសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត�ន្លឹ។  

1 បោះម្រាជ�សបោះរសីរបោះប់ៀប់ដែ�ល់អ្នោកចុះង់ដាក់ពាក្យ។

តាមអ្នុីន្លឹ�ឺណួ�ត

បោះ��មី��ក់ពាកយតាមអ្នុ�ន្លឹ�ឺ��ត សូមចូល់បោះ�កាន្លឹ់ votesPA.
com/ApplyMailBallot. ពាកយសុំតាមអ្នុ�ន្លឹ�ឺ��តន្លឹ�ង�ន្លឹជា
ភាស្ទាអ្នង់បោះគឹ្គុសន្លឹ�ងបោះអ្នសបាោ ញ។.

តាមសំប់ុម្រាត
�ន្លឹវ�ិ�ពី�រយាោ ងបោះ��មី�ទូទួូល់�ន្លឹពាកយសុំជាម្រាក�ស។  
អ្នោកអាច៖:

• ចូល់បោះ�កាន្លឹ់ votesPA.com/ApplyMailBallot បោះ��មី�ទាញ
យក ន្លឹ�ងបោះ�ះពីុម្ពពាកយសុំបោះចញបោះម្រារៅ។ បោះ�បោះល់�បោះគ្គុហទូំពី័រ
បោះន្លឹះ អ្នោកក៏អាចបោះសោ �សុំឱ្យយបោះ�ើ�ពាកយសុំបោះ�អ្នោកតាមសំប់ុម្រាត
�ន្លឹ�ងដែ�រ។

• ទាក់ទូងគ្គុ�ៈក�ី��ការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ន្លឹ�� Philadelphia 
តាមបោះល់� (215) 686-3469 បោះ��មី�បោះសោ �សុំឱ្យយបោះ�ើ�ទូម្រាមង់
ដែប់ប់ប់ទូបោះ�អ្នោក។ អ្នោកក៏អាចទាក់ទូងសោ ងការម្រាកងុ�ង
ដែ�រ។

ពាកយសុំជាម្រាក�សន្លឹ�ង�ន្លឹជាភាស្ទាអ្នង់បោះគឹ្គុស បោះអ្នសបាោ ញច�ន្លឹ
 ន្លឹ�ងបោះវៀតណាម។
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2 ប់ំបោះពីញ ន្លឹ�ងដាក់ប់ញូ�ន្លឹពាក្យសុំសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត
រប់ស់អ្នោក។

ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោកម្រាតវូការជំនួ្លឹយកុ�ងការប់ំបោះពីញពាកយសុំរប់ស់អ្នោក សូម
ទូូរសពីាបោះ�គ្គុ�ៈក�ី��ការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ន្លឹ�� Philadelphia តាម
បោះល់� (215) 686-3469 ។

ពាកយសុំន្លឹ�ងបោះសោ �ឱ្យយអ្នោក�តល់់ពី័ត៌�ន្លឹអ្នំពី��្ �ន្លឹអ្នោក ដែ�ល់រមួ�ន្លឹ៖

• ពី័ត៌�ន្លឹទូំនាក់ទូំន្លឹង៖ អ្នោកអាចរមួប់ញ្ញច លូ់បោះល់�ទូូរសពីា ន្លឹ�ង
អ្នុ�ដែមល់បោះ�កុុងដែ�ោក“អ្នំពី�អ្នោក”�ន្លឹ។ ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោក�តល់់
អាសយ�ឋា ន្លឹអ្នុ�ដែមល់ អ្នោកន្លឹ�ងទូទួូល់�ន្លឹការជូន្លឹ�ំ��ងអ្នំពី�
ស្ទាែ ន្លឹភាពីពាកយសុំ ន្លឹ�ងសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាតរប់ស់អ្នោក
។ វាក៏�ន្លឹម្រាប់បោះយាជន្លឹ៍�ងដែ�រកុុងការប់ញ្ញច លូ់ពី័ត៌�ន្លឹបោះន្លឹះ
 កុុងករ�� ដែ�ល់មនន្លឹត �បោះ�ះបោះ�ោ តម្រាតវូការទាក់ទូងអ្នោក។ ពី័ត៌�ន្លឹ
រប់ស់អ្នោកម�ន្លឹម្រាតវូ�ន្លឹដែចករំដែល់កបោះ��ងបោះម្រារៅការយិាល់័យ
បោះ�ះបោះ�ោ តបោះទូ។

• អាសយដា្ឋ ន្លឹ៖ អ្នោកម្រាតវូដែតសរបោះសរអាសយ�ឋា ន្លឹរប់ស់អ្នោកឱ្យយ
�ន្លឹចបាស់ បោះ�បោះពីល់ដែ�ល់អ្នោក�ន្លឹចុះបោះ�ីះបោះ�ះបោះ�ោ ត។ អ្នោក
អាចពី�ន្លឹ�តយបោះម�ល់ការចុះបោះ�ីះអ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោក�ន្លឹ
បោះ�pavoterservices.pa.gov ឬបោះៅទូូរសពីាបោះ�ម្រាកសួងរ�ឋាថ្ងៃន្លឹរ�ឋា 
Pennsylvania តាមបោះល់� 1 (877) 868-3772។

• ការកំណួត់អ្នត្តសញ្ញាា ណួ៖ អ្នោកន្លឹ�ងម្រាតវូ�ន្លឹបោះសោ �សុំឱ្យយ�តល់់ប់�្ណ
បោះប់�កប់រ Pennsylvania រប់ស់អ្នោក ឬបោះល់�អ្នតតសញ្ញាា �របូ់�ត
ដែ�ល់បោះចញបោះ�យ PennDOT ។ ឬអ្នោកអាច�តល់់បោះល់�បួ់ន្លឹ�ាង់
ចុងបោះម្រាកាយថ្ងៃន្លឹបោះល់�សន្លឹត �សុ�សង្គមរប់ស់អ្នោក។  

បោះ��មី�ដែសែ ងយល់់អ្នំពី�ទូម្រាមង់អ្នតតសញ្ញាា �ប់�្ណ ដែ�ល់អាចទូទួូល់យក
�ន្លឹ សូមបោះៅទូូរសពីាបោះ�ម្រាកសួងរ�ឋា Pennsylvania តាមបោះល់� (877) 
868-3772 ។
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ការដាក់ពាក្យសុំ សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត

11

ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោកកំពីុងប់ំបោះពីញពាកយសុំរប់ស់អ្នោកបោះ�បោះល់�ម្រាក�ស សូម
ចងចាំំ�ូច�ងបោះម្រាកាម៖

• អ្នោកម្រាតវូប់ំបោះពីញពាកយសុំជាម្រាក�សរប់ស់អ្នោកបោះ�យបោះម្រាប់�ប ៊ិក
ទូ�កបោះ្ី។ សូមសរបោះសរឱ្យយចបាស់។

• អ្នោកន្លឹ�ងម្រាតវូការបោះម្រាស្ទាមសំប់ុម្រាត ន្លឹ�ងម្រាតាថ្ងៃម្រាប់ស��យ៍បោះ��មី�បោះ�ើ�
ពាកយសុំរប់ស់អ្នោក។

ថ្ងៃ�ៃ�ុតកំណួត់ពាក្យសុំប់ចុុះ�ប់បន្លឹោ 

អ្នោកគួ្គុរដែត�ក់ពាកយសុំឱ្យយ�ន្លឹ�ប់់ប់ំ�ុតតាមដែ�ល់អាចបោះ�ែ �
បោះ��ន្លឹ។ ពាកយសុំសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាតម្រាតវូសែ �តបោះ�កុ�ង
ការយិាល់័យជាក់ដែសដ ងរប់ស់គ្គុ�ៈកមីការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ន្លឹ��
 Philadelphia ម្រាត�មបោះ�ោ ង 5 លាៃ ច បោះ�ថ្ងៃ�ៃអ្នង្ហា្គ រទូ� 27 ដែ�តុលា �ោ ំ
 2020 ។ ការយិាល់័យបោះន្លឹះ�ន្លឹទូ�តាំងបោះ�ស្ទាលាម្រាកងុ ប់ន្លឹាប់់ 130, 
Philadelphia, PA 19107 ។  

ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�ពាក្យសុំរប់ស់អ្នោកមក�ល់់បោះម្រាកាយថ្ងៃ�ៃ�ុតកំណួត់សញ្ញាា
ថ្ងៃម្រាប់សណួីយ៍ន្លឹ�ងម�ន្លឹម្រាតវូ�ន្លឹទូទួូល់យកបោះទូបោះដាយស្រដែតពាក្យសុំ
�ល់់បោះពីល់កំណួត់ បោះហ�យអ្នោកន្លឹ�ងម�ន្លឹអាចុះបោះ�ះបោះ�ោ តតាមសំប់ុម្រាត
�ន្លឹបោះទូ។

ថ្ងៃ�ៃ�ុតកំ�ត់ប់ចុ�ប់ីន្លឹោអាច�ន្លឹការផឹ្ទាស់បូ់ �រ។ បោះ��មី�ប់ញ្ញាា ក់
ពី័ត៌�ន្លឹអ្នំពី�ថ្ងៃ�ៃ�ុតកំ�ត់ ន្លឹ�ងវ�ិ��ក់ប់ញូ្ញ�ន្លឹពាកយសុំរប់ស់អ្នោក
 សូមទាក់ទូងគ្គុ�ៈកមីការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ន្លឹ�� Philadelphia តាម
បោះល់� (215) 686-3468 ។
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ការដាក់ពាក្យសុំ សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត

3 ពី�ន្លឹ�ត្យបោះម�ល់ស្ា ន្លឹភាពីថ្ងៃន្លឹពាក្យសុំសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត
រប់ស់អ្នោក។  

បោះម្រាកាយបោះពីល់អ្នោក�ក់ពាកយសុំសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត

រចួ អ្នោកអាចពី�ន្លឹ�តយបោះម�ល់ស្ទាែ ន្លឹភាពីរប់ស់វា�ន្លឹបោះ�យចូល់

បោះ�pavoterservices.pa.gov។ អ្នោកក៏អាចទូូរសពីាបោះ�ម្រាកសួងរ�ឋា 

Pennsylvania តាមបោះល់� 1 (877) 868-3772 ។

ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោក�ក់ពាកយតាមអ្នុ�ន្លឹ�ឺ��ត អ្នោកន្លឹ�ងអាចបោះម�ល់

ស្ទាែ ន្លឹភាពីពាកយសុំរប់ស់អ្នោក�ន្លឹកុ�ងរយៈបោះពីល់ 48 បោះ�ោ ងប់នាំា ប់់ពី�

�ក់ប់ញូ្ញ�ន្លឹពាកយសុំ។

បោះល់�សពី�បោះន្លឹះបោះទូៀត ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោក�តល់់អាសយ�ឋា ន្លឹអ្នុ�ដែមល់បោះ�បោះពីល់

អ្នោក�ក់ពាកយសុំ អ្នោកគួ្គុរដែតទូទួូល់�ន្លឹអ្នុ�ដែមល់ពី� ដែ�ោកបោះសវាកមី

បោះ�ះបោះ�ោ ត Pennsylvania ។ ស្ទារទាងំបោះន្លឹះន្លឹ�ងជូន្លឹ�ំ��ង�ល់់អ្នោក

អ្នំពី�ស្ទាែ ន្លឹភាពីពាកយសុំរប់ស់អ្នោក បោះហ�យម្រា�ប់់អ្នោកថាបោះពីល់ណាអ្នោកគួ្គុរ

ទូទួូល់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោកបោះ�កុ�ងសំប់ុម្រាត។
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បោះ�ះបោះ�ោ តបោះដាយ សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត

1 ទូទួូល់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោកតាមសំប់ុម្រាត។

ប់នាំា ប់់ពី�អ្នោក�ក់ពាកយសុំ អ្នោកន្លឹ�ងទូទួូល់�ន្លឹសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាម
សំប់ុម្រាត តាមអាសយ�ឋា ន្លឹដែ�ល់អ្នោក�ន្លឹ�ក់ប់ញូ្ញ�ន្លឹ។ បោះ��ងកុ�ង
 អ្នោកគួ្គុរដែតបោះ��ញ�ន្លឹ៖

សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ ត�ន្លឹពី័ត៌�ន្លឹ
ទាងំសងខាងរប់ស់អ្នោក។

បោះម្រាស្មសំប់ុម្រាតស�ៃ ត់តូចុះ
មួយបោះ��មបីប់�ទូសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ ត
រប់ស់អ្នោកឱ្យ្យជ�ត។

បោះម្រាស្មសំប់ុម្រាត “បោះសចុះក្ត ីម្រាប់កាសរប់ស់
អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត” �ំមួយសម្រា�ប់់បោះ� ើ�
សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តប់�ទូជ�តរប់ស់អ្នោក។

ឯកស្រដែ�ល់
ពីន្លឹ្យល់់ពីី
សំណួួរបោះ�បោះល់�
សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ ត។

បោះសចុះក្ត ីដែណួនាពំីី
សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ ត។

ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោកកំពីុង�ត់អ្នែ �មួយ សូមទូូរសពីាបោះ�គ្គុ�ៈក�ី��ការ
បោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ន្លឹ�� Philadelphia តាមបោះល់� (215) 686-3469 ។ 

ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោកម�ន្លឹទូទួូល់�ន្លឹសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាតរប់ស់អ្នោក
បោះទូ សូមពី�ន្លឹ�តយស្ទាែ ន្លឹភាពីរប់ស់វាតាមរយៈ pavoterservices.pa.gov 
ឬទាក់ទូងគ្គុ�ៈក�ី��ការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ន្លឹ�� Philadelphia តាម
បោះល់� (215) 686-3469 ។

14



បោះ�ះបោះ�ោ តបោះដាយ សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត

2 អាន្លឹបោះសចុះក្ត ីដែណួនាដំែ�ល់�ន្លឹប់ញុ�ល់កុ�ងសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោក។

បោះសចកត �ដែ�នាំំន្លឹ�ងម្រាតវូ�ន្លឹ�ក់សឹ្ទាក“បោះសចកត �ដែ�នាំំសម្រា�ប់់
ការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�យសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត ឬសម្រា�ប់់អ្នោក
អ្នវតត�ន្លឹ”។ ពួីកបោះគ្គុន្លឹ�ងរល់�កអ្នោកអ្នំពី�ថ្ងៃ�ៃ�ុតកំ�ត់ថ្ងៃន្លឹសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�
តាមសំប់ុម្រាត បោះហ�យពីន្លឹយល់់ពី�របោះប់ៀប់ប់ំបោះពីញសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត

រប់ស់អ្នោក។

3 ប់ំបោះពីញសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោក។

សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាតរប់ស់អ្នោកន្លឹ�ង�ន្លឹពី័ត៌�ន្លឹទាងំសង�ង
។ អ្នោកគួ្គុរដែតបោះម្រាប់�ទូ�កថាោ បំ ៊ិកពី�៌បោះ�ៀវ ឬបោះ្ីដែតប់ោុបោះណា្ណ ះបោះ��មី�ប់ំបោះពីញ
សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោក។

ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោក�ន្លឹកំហុសបោះ�បោះល់�សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោក សូមកុំគូ្គុសបោះចាំល់
អ្នែ �ទាងំអ្នស់ ឬកត់ចំណាអំ្នែ �មួយឱ្យយបោះស្ទាះ។ �ុុយបោះ�វញិ សូមចូល់បោះម�ល់
 ballotform.philadelphiavotes.com ឬបោះៅទូូរសពីាបោះ�គ្គុ�ៈក�ី��ការ
បោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ន្លឹ�� Philadelphia តាមបោះល់� 215-686-3469 បោះ��មី�បោះសោ �សុំ
សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តជំនួ្លឹស។

អ្នោកគួ្គុរដែតប់ំបោះពីញសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោកជាល់កខ�ៈឯកជន្លឹ បោះល់�កដែល់ងដែត
អ្នោក�ន្លឹទូទួូល់ជំនួ្លឹយ។

ប់ំបោះពីញកុ�ងរាងពីងម្រាកបោះពី�ដែកីរបោះប់កខជន្លឹ
ដែ�ល់អ្នោកចង់បោះ�ះបោះ�ោ តឱ្យយ។

ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោកចង់សរបោះសរបោះប់កខជន្លឹ
 សូមប់ំបោះពីញបោះ�កុ�ងរាងពីងម្រាកបោះពី�បោះ�
ជាប់់ន្លឹ�ងពាកយ “សរបោះសរចូល់”។ ប់នាំា ប់់មក
 សរបោះសរបោះ�ីះរប់ស់ពួីកបោះគ្គុបោះ��ងស្ទាដ ំ
រាងពីងម្រាកបោះពី�។
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យកច�តតទូុក�ក់បោះល់�ចំនួ្លឹន្លឹបោះ�ោ តដែ�ល់
អ្នោកម្រាតវូ�ន្លឹអ្នន្លឹុញ្ញាា តឱ្យយបោះ�ះបោះ�ោ ត
សម្រា�ប់់ម្រាប់បោះ�ទូន្លឹ�មួយៗ។ ឧទាហរ�៍
 បោះសចកដ �ពីន្លឹយល់់បោះន្លឹះប់ង្ហាា ញ“ បោះ�ះបោះ�ោ ត
ឱ្យយបោះល់� 1”។  

ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តបោះល់�ស
ពី�អ្នែ �ដែ�ល់បោះសោ �សុំឱ្យយអ្នោកបោះ�ែ � បោះនាំះ
ការបោះ�ះបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោកន្លឹ�ងម�ន្លឹម្រាតវូ
�ន្លឹរាប់់ប់ញុ្ញ�ល់បោះទូ។  

ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោកសបោះម្រាមចច�តតម�ន្លឹ
 បោះ�ះបោះ�ោ តឱ្យយបោះប់កខជន្លឹ ឬសំ�ួរ
សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ ត បោះនាំះម�ន្លឹ�ន្លឹប់ញ្ញាា អ្នែ �បោះទូ
។ សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោកន្លឹ�ងបោះ�ដែតម្រាតវូ
�ន្លឹរាប់់។

អ្នោកអាចបោះ�ះបោះ�ោ ត�ន្លឹដែត “�ទូ/
ចាំស” ឬ “បោះទូ” ប់ោុបោះណា្ណ ះ។

បោះ��មី�បោះ�ះបោះ�ោ ត “�ទូ/ចាំស” បោះល់�
សំ�ួរសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ ត សូមប់ំបោះពីញម្រាប់អ្នប់់
រាងពីងម្រាកបោះពី� “�ទូ/ចាំស” ។  

បោះ��មី�បោះ�ះបោះ�ោ ត“បោះទូ”បោះល់�សំ�ួរ
សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តសូមប់ំបោះពីញម្រាប់អ្នប់់
រាងពីងម្រាកបោះពី�“បោះទូ”។

បោះ�ះបោះ�ោ តបោះដាយ សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត
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បោះ�ះបោះ�ោ តបោះដាយ សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត

4 ដាក់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោកបោះ�កុុងបោះម្រាស្មសំប់ុម្រាតស�ៃ ត់ដែ�ល់តូចុះជាង។

1. ប់ត់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះឡ�ងវញិ
�ូចដែ�ល់�ន្លឹបោះ�ើ�មកអ្នោក។

2. �ក់វាបោះ�កុ�ងបោះម្រាស្ទាមសំប់ុម្រាត
តូចជាងដែ�ល់�ន្លឹ�ក់សឹ្ទាកថា        
“សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តជា�្ �វការ” ។ កុំ�ក់អ្នែ �
បោះ�េងបោះទូៀតបោះ��ងកុ�ង ឬសរបោះសរ
បោះ�បោះល់�បោះម្រាស្ទាមសំប់ុម្រាត។

3. បោះ�េ�មកាវប់�ទូបោះ�បោះល់��ោត់
បោះម្រាស្ទាមសំប់ុម្រាត។

4. ប់�ទូបោះម្រាស្ទាមសំប់ុម្រាតស�ៃ ត់ បោះ��មី�
ប់�ទូ�ា �តសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោក។
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ចុះំណំាំ៖សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តដែ�ល់�ន្លឹម្រាប់គ្គុល់់មកវញិបោះ�យរីន្លឹបោះម្រាស្ទាមសំប់ុម្រាត
ស�ៃ ត់ន្លឹ�ងន្លឹ�ង ម�ន្លឹ ម្រាតវូ�ន្លឹរាប់់បោះទូ។



បោះ�ះបោះ�ោ តបោះដាយ សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត

1. �ក់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តប់�ទូជ�តរប់ស់អ្នោកបោះ�កុ�ងបោះម្រាស្ទាមសំប់ុម្រាត“ 
បោះសចកត �ម្រាប់កាសរប់ស់អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត” ។ កុំ�ក់អ្នែ �បោះ�េងបោះទូៀតបោះ�
�ងកុ�ង។

2. បោះ�េ�មកាវប់�ទូបោះ�បោះល់�
�ោត់បោះម្រាស្ទាមសំប់ុម្រាត។

3. ប់�ទូបោះម្រាស្ទាមសំប់ុម្រាតសំប់ុម្រាត 
បោះ��មី�ប់�ទូវាឱ្យយជ�ត។

4. សរបោះសរអាសយ�ឋា ន្លឹរប់ស់អ្នោកជា
ទូ�កថាោ បំោះ្ី ឬពី�៌បោះ�ៀវបោះ�ម្រាជងុ
�ងបោះ�ែង�ងបោះល់�ថ្ងៃន្លឹបោះម្រាស្ទាមសំប់ុម្រាត។

5 ដាក់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តដែ�ល់�ន្លឹប់�ទូជ�តរប់ស់អ្នោកបោះ�កុ�ងបោះម្រាស្ម

សំប់ុម្រាត“បោះសចុះកីីម្រាប់កាសរប់ស់អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត” ។
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បោះ�ះបោះ�ោ តបោះដាយ សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត

ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោកប់ំបោះពីញសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោកបោះដាយ�ួ �ន្លឹឯង៖

ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់��ន្លឹន្លឹរណាំ�ោ ក់�ន្លឹប់ំបោះពីញសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោក
ជួសអ្នោក៖

6 ចុះុះហតាបោះល់ខាបោះល់�បោះសចុះក្ត ីម្រាប់កាសរប់ស់អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�បោះល់�

�ោងបោះម្រាស្មសំប់ុម្រាត។ 
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ចុះហតែបោះល់� បោះ�ចុះំបោះហៀងខាងបោះែើង
 ថ្ងៃន្លឹបោះម្រាស្ទាមសំប់ុម្រាតបោះ�ម្រាប់អ្នប់់
ចតុបោះកា�ដែ�ល់ម្រាតវូ�ន្លឹស�្គ ល់់
បោះ�យអ្នកេរ X ន្លឹ�ង�ក់សឹ្ទាក“
អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត”។ 

សរបោះសរកាល់ប់របិោះចេទូដែ�ល់អ្នោក�ន្លឹ
ប់ំបោះពីញសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ ត បោះ�ីះ ន្លឹ�ង
អាសយ�ឋា ន្លឹរប់ស់អ្នោកបោះ�បោះល់�ប់នាំា ត់
បោះ�តក�ងបោះល់� សឹ្ទាក។

ចុះហតែបោះល់� បោះ�ចុះំបោះហៀងខាងសំី្
 ថ្ងៃន្លឹបោះម្រាស្ទាមសំប់ុម្រាតបោះ�ប់កុ�ងម្រាប់អ្នប់់
ចតុបោះកា�ដែ�ល់ម្រាតវូ�ន្លឹស�្គ ល់់
បោះ�យអ្នកេរ X ន្លឹ�ង�ក់សឹ្ទាក“
អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត” ។   

អ្នោកដែ�ល់ជួយអ្នោកគួ្គុរដែតសរបោះសរ
កាល់ប់របិោះចេទូបោះ�បោះពីល់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ ត
រប់ស់អ្នោក�ន្លឹប់ញ្ញច ប់់។ ពួីកបោះគ្គុក៏
គួ្គុរដែតប់ញុ្ញ�ល់អាសយ�ឋា ន្លឹ ន្លឹ�ង
ហតែបោះល់�រប់ស់ពួីកបោះគ្គុ�ងដែ�របោះ�
បោះល់�ប់នាំា ត់បោះ�ដក �ងបោះល់� សឹ្ទាក “
កាល់ប់របិោះចេទូ” ន្លឹ�ង “ស្ទាកេ�”។



បោះ�ះបោះ�ោ តបោះដាយ សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត

7 បោះ� ើ�សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាតមកវញិ។

តាមសំប់ុម្រាត

អ្នោកអាចបោះ�ើ�សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោកមកវញិតាមសំប់ុម្រាតថ្ងៃម្រាប់ស��យ៍�ន្លឹ
។ ថ្ងៃម្រាប់ស��យ៍ម្រាតវូប់ង់ម្រា�ក់ជាមុន្លឹ។ ថ្ងៃ�ៃចុងបោះម្រាកាយដែ�ល់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ ត
រប់ស់អ្នោកម្រាតវូ�ន្លឹប់�ទូដែតមថ្ងៃម្រាប់��យ៍គ្គុឺថ្ងៃ�ៃបោះ�ះបោះ�ោ ត។ ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�
អ្នោក�ន្លឹគ្គុបោះម្រា�ងម្រាប់គ្គុល់់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោកមកវញិតាមសំប់ុម្រាត
ថ្ងៃម្រាប់ស��យ៍ សូមបោះ�ើ�ឱ្យយ�ន្លឹ�ប់់រហ័សតាមដែ�ល់អាចបោះ�ែ �បោះ��ន្លឹ។

បោះដាយផ្លាទា ល់់

អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ តភាគ្គុបោះម្រាច�ន្លឹម្រាតវូដែតម្រាប់គ្គុល់់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�យ�្ �ន្លឹឯង
។ បោះទាះយាោ ងណា ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោក�ន្លឹពី�ការភាពីរាងកាយ អ្នោកអាច
បោះម្រាជ�សបោះរ ើសន្លឹរណា�ោ ក់ឱ្យយម្រាប់គ្គុល់់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោកមកវញិជំនួ្លឹស
អ្នោក។

ម្រាប់គ្គុល់់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះដាយ�ួ �ន្លឹឯង

អ្នោកអាច�ក់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោកបោះ�ទូ�តាំងមួយកុ�ងចំបោះណាម
ទូ�តាំង�ូច�ងបោះម្រាកាម៖

• គ្គុ�ៈក�ី��ការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ន្លឹ�� Philadelphia  
(City Hall, Room 130, Philadelphia, PA 19107)។

• ការយិាល់័យបោះ�ះបោះ�ោ តរ�ប់។
• ម្រាប់អ្នប់់សម្រា�ប់់�ក់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ ត។

ទូីតាងំសម្រា�ប់់ដាក់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តជាក់លាក់ កំពីុងសា �តដែតសា �តកុ�ង
ការកំណួត់។ ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោក�ន្លឹសំ�ួរអ្នំពី�កដែនឹ្លឹងដែ�ល់ម្រាតវូបោះ�ើ�
សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោកមកវញិ សូមចូល់បោះ�កាន្លឹ់បោះគ្គុហទូំពី័រ 
philadelphiavotes.com ឬទាក់ទូងគ្គុ�ៈកមីការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ន្លឹ�� 
Philadelphia តាមបោះល់� (215) 686-3468 ។
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ចាត់តាងំន្លឹរណាំ�ោ ក់ឱ្យ្យម្រាប់គ្គុល់់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោកម្រាតឡប់់មកវញិ

ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោកម�ន្លឹអាចម្រាប់គ្គុល់់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�យ�្ �ន្លឹអ្នោក�ន្លឹបោះទូ អ្នោក
អាចបោះម្រាជ�សបោះរ ើសមន្លឹុសេ�ោ ក់បោះទូៀត (ឬ “ភាោ ក់ង្ហារដែ�ល់�ន្លឹចាំត់តាំង
”) បោះ��មី�ម្រាប់គ្គុល់់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះនាំះ។ បោះ��មី�បោះ�ែ ��ូចបោះន្លឹះ�ន្លឹ អ្នោកម្រាតវូដែត
ប់ំបោះពីញសំ�ំុដែប់ប់ប់ទូចាំត់តាំង ន្លឹ�ងល់���តប់ញ្ញាា ក់ភាោ ក់ង្ហារ

ភាោ ក់ង្ហារដែ�ល់ម្រាតវូ�ន្លឹចាំត់តាំងរប់ស់អ្នោកម្រាតវូដែតម្រាប់គ្គុល់់សំ�ំុដែប់ប់ប់ទូ
បោះន្លឹះ ន្លឹ�ងសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តដែ�ល់ប់�ទូជ�តរប់ស់អ្នោកបោះ�គ្គុ�ៈក�ី��ការ
បោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ន្លឹ�� Philadelphia ។ ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោក�ន្លឹសំ�ួរអ្នំពី�ការ
បោះម្រាជ�សបោះរ ើសន្លឹរណា�ោ ក់ឱ្យយម្រាប់គ្គុល់់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោកម្រាតឡប់់មកវញិ 
សូមទាក់ទូងគ្គុ�ៈក�ី��ការតាមបោះល់� (215) 686-3469 ។

ថ្ងៃ�ៃ�ុតកំណួត់បោះ�ះបោះ�ោ តប់ចុុះ�ប់បន្លឹោ

ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោកម�ន្លឹអាចបោះ�ើ�សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តតាមសំប់ុម្រាតរប់ស់អ្នោកតាមកា
ល់ប់របិោះចេទូកំ�ត់�ន្លឹបោះទូ អ្នោកអាចបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�កដែនឹ្លឹងបោះ�ះបោះ�ោ ត
រប់ស់អ្នោកបោះ�ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះបោះ�ោ ត�ន្លឹ។ បោះ��មី�បោះ�ែ ��ូច�ន្លឹ អ្នោកគួ្គុរដែតយក
សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត ន្លឹ�ងបោះម្រាស្ទាមសំប់ុម្រាត “បោះសចកដ �ម្រាប់កាស
រប់ស់អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត” រប់ស់អ្នោកបោះ�កាន្លឹ់កដែនឹ្លឹងបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ��មី�ឱ្យយ
គ្គុ�ៈកមីការបោះ�ះបោះ�ោ តអាចចាំត់ទូុកសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះនាំះជាបោះ��ៈ�ន្លឹ
។  ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោកម�ន្លឹអាចម្រាប់គ្គុល់់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត ន្លឹ�ង
បោះម្រាស្ទាមសំប់ុម្រាត “បោះសចកដ �ម្រាប់កាសរប់ស់អ្នោកបោះ�ះបោះ�ោ ត” រប់ស់អ្នោក�ន្លឹបោះទូ 
អ្នោកបោះ�ដែតអាចបោះ�ះបោះ�ោ ត�ន្លឹបោះ�យសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តប់បោះណាត ះអាសន្លឹោ។

បោះ��មី�ប់ញ្ញាា ក់ សូមទាក់ទូងគ្គុ�ៈក�ី��ការបោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ន្លឹ�� 
Philadelphia តាមបោះល់� (215) 686-3469 ។

7



បោះ�ះបោះ�ោ តបោះដាយ សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាត

8 ពី�ន្លឹ�ត្យស្ា ន្លឹភាពីសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តរប់ស់អ្នោក។

បោះ�បោះពីល់អ្នោកបោះ�ើ�សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាតរប់ស់អ្នោករចួ អ្នោកអាច
ពី�ន្លឹ�តយបោះម�ល់ស្ទាែ ន្លឹភាពីរប់ស់វាបោះ�យចូល់បោះ�pavoterservices.pa.
gov។ អ្នោកក៏អាចទូូរសពីាបោះ�ម្រាកសួងរ�ឋាថ្ងៃន្លឹរ�ឋា Pennsylvania តាម
បោះល់� (877) 868-3772 ។

ម្រាប់ស�ន្លឹបោះប់�អ្នោក�ន្លឹ�តល់់អាសយ�ឋា ន្លឹអ្នុ�ដែមល់ បោះ�បោះពីល់អ្នោក�ក់ពាកយ
សុំសនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាតរប់ស់អ្នោក អ្នោកគួ្គុរដែតទូទួូល់�ន្លឹ
អ្នុ�ដែមល់មួយ បោះ�បោះពីល់សនឹ្លឹ�កបោះ�ោ តបោះ�ើ�តាមសំប់ុម្រាតដែ�ល់�ន្លឹប់ំបោះពីញ
រចួម្រាតវូ�ន្លឹទូទួូល់។ 
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