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សរមាប់ការេបាះេឆាន តទូេទៅ អនកអាចេបាះេឆាន តេដាយផាទ ល់ តាម

សនល ឹកេឆាន តែដលអវតតមាន ឬេដាយសនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត។ 

របជាជន Philadelphians អាចេរបើមគគ ុ េទសក៍េនះេដើមបីែសវ ងយល់

បែនថមអំពី៖

1. ការេបាះេឆាន តទូេទៅឆាន  ំ2020 ។

2. ដាក់ពាកយេសន ើសុំសនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត។

3. េបាះេឆាន តេដាយសនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត។

េនៅទីរកងុ Philadelphia រាល់អនកេបាះេឆាន តែដល

បានចុះេឈាម ះរតវូបានអនុញាញ តឱយេបាះេឆាន តេដាយ

សនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត។
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1
អំពីឆាន  ំ2020 
ការេបាះេឆាន តទូេទៅ

ការែណនាេនះរតវូបានេធវ ើបចច ុបបននភាពេនៅៃថងទី 25 ែខកញាញ ឆាន ំ
2020 ។ សរមាប់ព័ត៌មានថមីៗបំផុត សូមចូលេទៅកាន់េគហទំព័រ
philadelphiavotes.com ឬទាក់ទងគណៈកមមការេបាះេឆាន តេខានធី 
Philadelphia តាមេលខ (215) 686-3468 ។



អំពីឆាន  ំ2020 ការេបាះេឆាន តទូេទៅ

កាលបរេិចឆទសំខាន់ៗ

អំពីឆាន  ំ2020 ការេបាះេឆាន តទូេទៅ

អនកនឹងេបាះេឆាន តឱយរបេភទេបកខជនដូចខាងេរកាម។

• President of the United States (របធានាធិបតី
សហរដឋអាេមរកិ) ែដលជា របមុខរដាឋ ភិបាល និងអគគ
េមបញាជ ការៃនកងកមាល ំងរបដាប់អាវុធ។

• Attorney General of Pennsylvania (អគគេមធាវៃីនរដឋ 
Pennsylvania) ែដលជាមរនត ីអនុវតតចបាប់កំពូលរបស់រដឋ។

• Pennsylvania Auditor General (អគគសវនករៃនរដឋ
Pennsylvania) ែដលធានាថារបាក់របស់រដឋរតវូបានចំណាយ
េដាយរសបចបាប់។

• Pennsylvania Treasurer (េហរញញ ិក Pennsylvania) ែដល
រគប់រគង និងវនិិេយាគរបាក់របស់រដឋ។

• Pennsylvania State Senators (សមាជិករពឹទធសភារដឋៃន
រដឋ Pennsylvania) ែដលជាសមាជិកៃនសភាជាន់ខពស់ៃន
រដាឋ ភិបាលរដឋេនៅ Harrisburg ។សមាជិករពឹទធសភាចំនួន 50 
របូរបស់រដឋអនុម័តចបាប់ និងថវការបស់រដឋ និងបញាជ ក់អំពី
ការែតងតាំងេដាយអភិបាល។

• Pennsylvania House of Representatives
(សមាជិករដឋសភាៃនរដឋ Pennsylvania) ែដលជាសមាជិកៃន
សភាជាន់ទាបៃនរដាឋ ភិបាលរដឋេនៅ Harrisburg ។ អនកតំណាង 

203 របូរបស់រដឋអនុម័តចបាប់ និងថវការបស់រដឋ។

េនៅេលើសនល ឹកេឆាន ត៖ េបកខជន

03 04

ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការេបាះេឆាន តមួយចំនួនអាចមានការផាល ស់បត រូ។  
អនកអាចបញាជ ក់ពីេពលេវលាកំណត់ ឬកែនលងែដលរតវូេផញើសនល ឹកេឆាន ត
របស់អនកមកវញិេដាយចូលេទៅកាន់េគហទំព័រ philadelphiavotes.com 
ឬទាក់ទងគណៈកមមការេបាះេឆាន តេខានធី Philadelphia តាមេលខ
(215) 686-3468 ។

សូមចុះេឈាម ះេបាះេឆាន ត ដាក់ពាកយសុំេបាះេឆាន តតាមអុីែមល េហើយេផញើ
សនល ឹកេឆាន តតាមសំបុរតរបស់អនករតឡប់មកវញិ ឱយបានឆាប់បំផុត
តាមែដលអាចេធវ ើបាន។ 

េទាះជាដំេណើរការសនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរតមានសុវតថ ិភាពក៏េដាយ ក៏
អនកមិនរតវូរង់ចារហូតដល់េពលកំណត់ចុងេរកាយ េដើមបីដាក់ពាកយសុំ 
និងេផញើសនល ឹកេឆាន តរបស់អនកមកវញិែដរ។

ៃថងទី 19 ែខតុលាឆាន  ំ2020៖ 
ៃថងចុងេរកាយេដើមបីចុះេឈាម ះេបាះេឆាន តកន ុងការេបាះេឆាន តទូេទៅ

ៃថងទី 27 ែខតុលា ឆាន  ំ2020៖ 
គណៈកមាម ធិការេបាះេឆាន តេខានធី Philadelphia រតវូែតទទួលពាកយសុំ
សនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរតរតឹមេមាង 5 លាង ច។

ៃថងទី 3 ែខវចិឆ ិកា ឆាន  ំ2020៖ ៃថងេបាះេឆាន ត 
របសិនេបើអនកេផញើសនល ឹកេឆាន តរបស់អនក អនកគួរែតេផញើវាឱយបានឆាប់
បំផុតតាមែដលអាចេធវ ើេទៅបាន។ វារតវូែតេបាះែតមៃរបសណីយរតឹម
ៃថងេបាះេឆាន ត។

អនកក៏អាចេផញើសនល ឹកេឆាន តរបស់អនកេទៅការយាល័យគណៈកមមការ
េបាះេឆាន តេខានធី Philadelphia ការយាល័យផាក យរណប ឬរបអប់
េផញើសំបុរតបានផងែដរ។ វារតវូែតរតវូបានទទួលមិនេលើសពីេមាង 8:00 
យប់េនៅៃថងេបាះេឆាន ត។



អំពីឆាន  ំ2020 ការេបាះេឆាន តទូេទៅអំពីឆាន  ំ2020 ការេបាះេឆាន តទូេទៅ

នឹងមានសំណួរចំនួនបួនេនៅេលើសនល ឹកេឆាន ត។ ចំេពាះសំណួរនីមួយៗ 
អនកអាចេបាះេឆាន ត “បាទ/ចាស” ឬ “េទ” ។ 

របសិនេបើអនកេបាះេឆាន ត “បាទ/ចាស” ចំេពាះសំណួរៃនសនល ឹកេឆាន ត
មួយ ពីរ និងបី វាមានន័យថាអនកចង់ផាល ស់បត រូធមមនុញញ ៃនអំណាច
រគប់រគងមូលដាឋ នរបស់ទីរកងុ Philadelphia ។ ធមមនុញញ កំណត់វធាន
សរមាប់រដាឋ ភិបាលរកងុ។  

ខាងេរកាមេនះជាេសចកត ីសេងខបៃនសំណួរអំពីសនល ឹកេឆាន ត
តាមលំដាប់លំេដាយែដលនឹងបងាហ ញេនៅេលើសនល ឹកេឆាន តរបស់អនក។

1. ឈប់ េហើយសាទ បែឆក៖ របសិនេបើអនកេបាះេឆាន ត “បាទ/ចាស” 
អនកចង់ឱយរកសួងប៉ូ លីសៃនទីរកងុ Philadelphia បញចប់
 ការអនុវតតឈប់ និងសាទ បែឆកែដលមិនរសបនឹងរដឋធមមនុញញ ។
 េនាះមានន័យថាមរនត ីប៉ូ លីសមាន ក់មិនអាច បញឈប់អនកណាមាន ក់
េដាយសារែតពូជសាសន៍ ជនជាតិ េយនឌ័រ េភទ ការចូលសាសនា
 ឬការបេញចញមតិ ឬលកខណៈែដលរតវូបានការពារេផសងេទៀត
បានេទ។ ផទ ុយេទៅវញិ មរនត ីរតវូែតមានការសងស័យសមេហតុផលថា
ជនេនាះបានចូលរមួកន ុងសកមមភាពឧរកិដឋកមម។

2. ការយាល័យអនកតស៊ូមតិគារំទជនរងេរគាះ៖ របសិនេបើ
អនកេបាះេឆាន ត “បាទ/ចាស” អនកចង់ឱយទីរកងុបេងក ើតការយាល័យ
មួយែដលនឹងតស៊ូ មតិ េដើមបីសិទធិរបស់ជនរងេរគាះេដាយឧរកិដឋ
កមម។

េនៅេលើសនល ឹកេឆាន ត៖ សំណួរ

3. គណៈកមមការរតួតពិនិតយប៉ូលីសពលរដឋ៖ របសិនេបើ
អនកេបាះេឆាន ត “បាទ/ចាស” អនកចង់ឱយទីរកងុបេងក ើត
គណៈកមមការរតួតពិនិតយប៉ូ លីសពលរដឋជាែផនកអចិៃរនតយ៍របស់
រដាឋ ភិបាលរកងុ។ គណៈកមមការេនះនឹងេធវ ើការេដើមបីែកលមអការ
របរពឹតដរបស់មរនត ីប៉ូ លីស និងេធវ ើឱយរកសួងប៉ូ លីស Philadelphia 
ទទួលខុសរតវូចំេពាះសកមមភាពរបស់មរនត ី។

4. ការខច ីរបាក់៖ របសិនេបើអនកេបាះេឆាន ត“បាទ/ចាស” អនកចង់ឱយ
ទីរកងុ Philadelphia ខច ីរបាក់ចំនួន 134 លានដុលាល រ េដើមបី
ចំណាយេលើ៖ 

• ការេធវ ើដំេណើរ។

• សារមនទ ីរ។ 

• ផល វូថនល់ និងអនាម័យ។

• អគាររកងុ។

• ឧទយាន និងកែនលងកមសានត។

• ការអភិវឌឍេសដឋកិចច និងសហគមន៍។
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2
ការដាក់ពាកយសុំ 
សនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត

អំពីឆាន  ំ2020 ការេបាះេឆាន តទូេទៅ

អនកអាចែសវងរកព័ត៌មានអំពីការេបាះេឆាន ត និងការេបាះេឆាន ត
េនៅ Philadelphia តាមរយៈphiladelphiavotes.com. របសិនេបើ
អនកបានចុះេឈាម ះេបាះេឆាន តេនៅកន ុងេខានធីេផសងេទៀតៃនរដឋ
 Pennsylvania អនកអាចែសវងរកការយាល័យេបាះេឆាន តមូលដាឋ ន
របស់អនកបានេនៅ votesPA.com

គណៈកមាម ធិការេបាះេឆាន តេខានធី Philadelphia
របសិនេបើអនកមានសំណួរអំពីការេបាះេឆាន តទូេទៅ សូមទាក់ទង
គណៈកមាម ធិការេបាះេឆាន តេខានធី Philadelphia តាមេលខ (215) 
686-3469 ។ មានេសវាកមមបកែរបផាទ ល់មាត់។

ការយាល័យចុះេឈាម ះអនកេបាះេឆាន ត Philadelphia
របសិនេបើអនកមានសំណួរអំពីការចុះេឈាម ះេបាះេឆាន ត ឬការបញាជ ក់
អំពីការចុះេឈាម ះអនកេបាះេឆាន ត សូមទាក់ទងការយាល័យចុះេឈាម ះ
អនកេបាះេឆាន តេនៅទីរកងុ Philadelphia តាមេលខ (215) 686-1591 
។ មានេសវាកមមបកែរបផាទ ល់មាត់។

សន ងការរកងុ Philadelphia
អនកក៏អាចទាក់ទងេទៅសនងការរកងុ Philadelphia បានផងែដរ។
 សនងការគឺជាមរនត ីែដលជាប់េឆាន តទទួលបនទ ុកការេបាះេឆាន ត និង
ចុះេឈាម ះអនកេបាះេឆាន តេនៅទីរកងុ Philadelphia ។ ចូលេទៅកាន់
 philadelphiavotes.com េដើមបីែសវ ងយល់បែនថមអំពីសន ងការរកងុ
 Philadelphia។

ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសរមាប់ការយាល័យេបាះេឆាន តមូលដាឋ ន
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ការដាក់ពាកយសុំ សនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរតការដាក់ពាកយសុំ សនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត

របសិនេបើអនកជាអនកេបាះេឆាន តែដលបានចុះេឈាម ះ អនកអាច

ដាក់ពាកយសុំេបាះេឆាន តតាមរយៈសនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរតបាន។  

1 េរជើសេរសីរេបៀបែដលអនកចង់ដាក់ពាកយ។

តាមអុីនធឺណិត

េដើមបីដាក់ពាកយតាមអុីនធឺណិត សូមចូលេទៅកាន់ votesPA.
com/ApplyMailBallot. ពាកយសុំតាមអុីនធឺណិតនឹងមានជា
ភាសាអង់េគលសនិងេអសបាញ។.

តាមសំបុរត
មានវធិីពីរយាងេដើមបីទទួលបានពាកយសុំជារកដាស។ 
អនកអាច៖:

• ចូលេទៅកាន់ votesPA.com/ApplyMailBallot េដើមបីទាញ
យក និងេបាះពុមពពាកយសុំេចញេរកៅ។ េនៅេលើេគហទំព័រ
េនះ អនកក៏អាចេសន ើសុំឱយេផញើពាកយសុំេទៅអនកតាមសំបុរត
បានផងែដរ។

• ទាក់ទងគណៈកមាម ធិការេបាះេឆាន តេខានធី Philadelphia 
តាមេលខ (215) 686-3469 េដើមបីេសន ើសុំឱយេផញើទរមង់
ែបបបទេទៅអនក។ អនកក៏អាចទាក់ទងសនងការរកងុផង
ែដរ។

ពាកយសុំជារកដាសនឹងមានជាភាសាអង់េគលស េអសបាញចិន
 និងេវៀតណាម។

2 បំេពញ និងដាក់បញជ នូពាកយសុំសនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត
របស់អនក។

របសិនេបើអនករតវូការជំនួយកន ុងការបំេពញពាកយសុំរបស់អនក សូម
ទូរសពទេទៅគណៈកមាម ធិការេបាះេឆាន តេខានធី Philadelphia តាម
េលខ (215) 686-3469 ។

ពាកយសុំនឹងេសន ើឱយអនកផតល់ព័ត៌មានអំពីខល នួអនក ែដលរមួមាន៖

• ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង៖ អនកអាចរមួបញច លូេលខទូរសពទ និង
អុីែមលេនៅកន ុងែផនក“អំពីអនក”បាន។ របសិនេបើអនកផតល់
អាសយដាឋ នអុីែមល អនកនឹងទទួលបានការជូនដំណឹងអំពី
សាថ នភាពពាកយសុំ និងសនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរតរបស់អនក
។ វាក៏មានរបេយាជន៍ផងែដរកន ុងការបញច លូព័ត៌មានេនះ
 កន ុងករណីែដលមរនត ីេបាះេឆាន តរតវូការទាក់ទងអនក។ ព័ត៌មាន
របស់អនកមិនរតវូបានែចករំែលកេនៅខាងេរកៅការយាល័យ
េបាះេឆាន តេទ។

• អាសយដាឋ ន៖ អនករតវូែតសរេសរអាសយដាឋ នរបស់អនកឱយ
បានចបាស់ េនៅេពលែដលអនកបានចុះេឈាម ះេបាះេឆាន ត។ អនក
អាចពិនិតយេមើលការចុះេឈាម ះអនកេបាះេឆាន តរបស់អនកបាន
េនៅpavoterservices.pa.gov ឬេហៅទូរសពទេទៅរកសួងរដឋៃនរដឋ 
Pennsylvania តាមេលខ 1 (877) 868-3772។

• ការកំណត់អតតសញាញ ណ៖ អនកនឹងរតវូបានេសន ើសុំឱយផតល់បណណ
េបើកបរ Pennsylvania របស់អនក ឬេលខអតតសញាញ ណរបូថត
ែដលេចញេដាយ PennDOT ។ ឬអនកអាចផតល់េលខបួនខទង់
ចុងេរកាយៃនេលខសនត ិសុខសងគមរបស់អនក។  

េដើមបីែសវ ងយល់អំពីទរមង់អតតសញាញ ណបណណ ែដលអាចទទួលយក
បាន សូមេហៅទូរសពទេទៅរកសួងរដឋ Pennsylvania តាមេលខ (877) 
868-3772 ។
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ការដាក់ពាកយសុំ សនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរតការដាក់ពាកយសុំ សនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត

3 ពិនិតយេមើលសាថ នភាពៃនពាកយសុំសនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត
របស់អនក។  

េរកាយេពលអនកដាក់ពាកយសុំសនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត

រចួ អនកអាចពិនិតយេមើលសាថ នភាពរបស់វាបានេដាយចូល

េទៅpavoterservices.pa.gov។ អនកក៏អាចទូរសពទេទៅរកសួងរដឋ 

Pennsylvania តាមេលខ 1 (877) 868-3772 ។

របសិនេបើអនកដាក់ពាកយតាមអុីនធឺណិត អនកនឹងអាចេមើល

សាថ នភាពពាកយសុំរបស់អនកបានកន ុងរយៈេពល 48 េមាងបនាទ ប់ពី

ដាក់បញជ នូពាកយសុំ។

េលើសពីេនះេទៀត របសិនេបើអនកផតល់អាសយដាឋ នអុីែមលេនៅេពល

អនកដាក់ពាកយសុំ អនកគួរែតទទួលបានអុីែមលពីែផនកេសវាកមម

េបាះេឆាន ត Pennsylvania ។ សារទាងំេនះនឹងជូនដំណឹងដល់អនក

អំពីសាថ នភាពពាកយសុំរបស់អនក េហើយរបាប់អនកថាេពលណាអនកគួរ

ទទួលសនល ឹកេឆាន តរបស់អនកេនៅកន ុងសំបុរត។
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របសិនេបើអនកកំពុងបំេពញពាកយសុំរបស់អនកេនៅេលើរកដាស សូម
ចងចាំដូចខាងេរកាម៖

• អនករតវូបំេពញពាកយសុំជារកដាសរបស់អនកេដាយេរបើបកិ
ទឹកេខៅម ។ សូមសរេសរឱយចបាស់។

• អនកនឹងរតវូការេរសាមសំបុរត និងរតាៃរបសណីយ៍េដើមបីេផញើ
ពាកយសុំរបស់អនក។

ៃថងផុតកំណត់ពាកយសុំបចច ុបបនន  

អនកគួរែតដាក់ពាកយសុំឱយបានឆាប់បំផុតតាមែដលអាចេធវ ើ
េទៅបាន។ ពាកយសុំសនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរតរតវូសថ ិតេនៅកន ុង
ការយាល័យជាក់ែសដ ងរបស់គណៈកមមការេបាះេឆាន តេខានធី
 Philadelphia រតឹមេមាង 5 លាង ច េនៅៃថងអងាគ រទី 27 ែខតុលា ឆាន ំ
 2020 ។ ការយាល័យេនះមានទីតាងេនៅសាលារកងុ បនទប់ 130, 
Philadelphia, PA 19107 ។  

របសិនេបើពាកយសុំរបស់អនកមកដល់េរកាយៃថងផុតកំណត់សញាញ
ៃរបសណីយ៍នឹងមិនរតវូបានទទួលយកេទេដាយសារែតពាកយសុំ
ដល់េពលកំណត់ េហើយអនកនឹងមិនអាចេបាះេឆាន តតាមសំបុរត
បានេទ។

ៃថងផុតកំណត់បចច ុបបននអាចមានការផាល ស់បត រូ។ េដើមបីបញាជ ក់
ព័ត៌មានអំពីៃថងផុតកំណត់ និងវធិីដាក់បញជ នូពាកយសុំរបស់អនក
 សូមទាក់ទងគណៈកមមការេបាះេឆាន តេខានធី Philadelphia តាម
េលខ (215) 686-3468 ។
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3
េបាះេឆាន តេដាយ 
សនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត

េបាះេឆាន តេដាយ សនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត

1 ទទួលសនល ឹកេឆាន តរបស់អនកតាមសំបុរត។

បនាទ ប់ពីអនកដាក់ពាកយសុំ អនកនឹងទទួលបានសនល ឹកេឆាន តេផញើតាម
សំបុរត តាមអាសយដាឋ នែដលអនកបានដាក់បញជ នូ។ េនៅខាងកន ុង
 អនកគួរែតេឃើញមាន៖

សនល ឹកេឆាន តមានព័ត៌មាន
ទាងំសងខាងរបស់អនក។

េរសាមសំបុរតសមាង ត់តូច
មួយេដើមបីបិទសនល ឹកេឆាន ត
របស់អនកឱយជិត។

េរសាមសំបុរត “េសចកត ីរបកាសរបស់
អនកេបាះេឆាន ត” ធំមួយសរមាប់េផ ញើ
សនល ឹកេឆាន តបិទជិតរបស់អនក។

ឯកសារែដល
ពនយល់ពី
សំណួរេនៅេលើ
សនល ឹកេឆាន ត។

េសចកត ីែណនាពំី
សនល ឹកេឆាន ត។

របសិនេបើអនកកំពុងបាត់អវ ីមួយ សូមទូរសពទេទៅគណៈកមាម ធិការ
េបាះេឆាន តេខានធី Philadelphia តាមេលខ (215) 686-3469 ។ 

របសិនេបើអនកមិនទទួលបានសនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរតរបស់អនក
េទ សូមពិនិតយសាថ នភាពរបស់វាតាមរយៈ pavoterservices.pa.gov 
ឬទាក់ទងគណៈកមាម ធិការេបាះេឆាន តេខានធី Philadelphia តាម
េលខ (215) 686-3469 ។

14



េបាះេឆាន តេដាយ សនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត

2 អានេសចកត ីែណនាែំដលមានបញច ូលកន ុងសនល ឹកេឆាន តរបស់អនក។

េសចកត ីែណនានឹងរតវូបានដាក់សាល ក“េសចកត ីែណនាសរមាប់
ការេបាះេឆាន តេដាយសនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត ឬសរមាប់អនក
អវតតមាន”។ ពួកេគនឹងរលឹកអនកអំពីៃថងផុតកំណត់ៃនសនល ឹកេឆាន តេផញើ
តាមសំបុរត េហើយពនយល់ពីរេបៀបបំេពញសនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត

របស់អនក។

3 បំេពញសនល ឹកេឆាន តរបស់អនក។

សនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរតរបស់អនកនឹងមានព័ត៌មានទាងំសងខាង
។ អនកគួរែតេរបើទឹកថាន បំកិពណ៌េខៀវ ឬេខៅម ែតប៉ុេណាណ ះេដើមបីបំេពញ
សនល ឹកេឆាន តរបស់អនក។

របសិនេបើអនកមានកំហុសេនៅេលើសនល ឹកេឆាន តរបស់អនក សូមកុំគូសេចាល
អវ ីទាងំអស់ ឬកត់ចំណាអំវ ីមួយឱយេសាះ។ ផទ ុយេទៅវញិ សូមចូលេមើល
 ballotform.philadelphiavotes.com ឬេហៅទូរសពទេទៅគណៈកមាម ធិការ
េបាះេឆាន តេខានធី Philadelphia តាមេលខ 215-686-3469 េដើមបីេសន ើសុំ
សនល ឹកេឆាន តជំនួស។

អនកគួរែតបំេពញសនល ឹកេឆាន តរបស់អនកជាលកខណៈឯកជន េលើកែលងែត
អនកបានទទួលជំនួយ។

បំេពញកន ុងរាងពងរកេពើែកបរេបកខជន
ែដលអនកចង់េបាះេឆាន តឱយ។

របសិនេបើអនកចង់សរេសរេបកខជន
 សូមបំេពញេនៅកន ុងរាងពងរកេពើេនៅ
ជាប់នឹងពាកយ “សរេសរចូល”។ បនាទ ប់មក
 សរេសរេឈាម ះរបស់ពួកេគេនៅខាងសាដ ំ
រាងពងរកេពើ។

យកចិតតទុកដាក់េលើចំនួនេឆាន តែដល
អនករតវូបានអនុញាញ តឱយេបាះេឆាន ត
សរមាប់របេភទនីមួយៗ។ ឧទាហរណ៍
 េសចកដ ីពនយល់េនះបងាហ ញ“ េបាះេឆាន ត
ឱយេលខ 1”។  

របសិនេបើអនកេបាះេឆាន តេលើស
ពីអវ ីែដលេសន ើសុំឱយអនកេធវ ើ េនាះ
ការេបាះេឆាន តរបស់អនកនឹងមិនរតវូ
បានរាប់បញច លូេទ។  

របសិនេបើអនកសេរមចចិតតមិន
 េបាះេឆាន តឱយេបកខជន ឬសំណួរ
សនល ឹកេឆាន ត េនាះមិនមានបញាហ អវ ីេទ
។ សនល ឹកេឆាន តរបស់អនកនឹងេនៅែតរតវូ
បានរាប់។

អនកអាចេបាះេឆាន តបានែត “បាទ/
ចាស” ឬ “េទ” ប៉ុេណាណ ះ។

េដើមបីេបាះេឆាន ត “បាទ/ចាស” េលើ
សំណួរសនល ឹកេឆាន ត សូមបំេពញរបអប់
រាងពងរកេពើ “បាទ/ចាស” ។  

េដើមបីេបាះេឆាន ត“េទ”េលើសំណួរ
សនល ឹកេឆាន តសូមបំេពញរបអប់
រាងពងរកេពើ“េទ”។

េបាះេឆាន តេដាយ សនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត
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េបាះេឆាន តេដាយ សនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត

4 ដាក់សនល ឹកេឆាន តរបស់អនកេនៅកន ុងេរសាមសំបុរតសមាង ត់ែដលតូចជាង។

េបាះេឆាន តេដាយ សនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត

1. បត់សនល ឹកេឆាន តេឡើងវញិ
ដូចែដលបានេផញើមកអនក។

2. ដាក់វាេនៅកន ុងេរសាមសំបុរត
តូចជាងែដលមានដាក់សាល កថា        
“សនល ឹកេឆាន តជាផល វូការ” ។ កុំដាក់អវ ី
េផសងេទៀតេនៅខាងកន ុង ឬសរេសរ
េនៅេលើេរសាមសំបុរត។

3. េផសើមកាវបិទេនៅេលើផនត់
េរសាមសំបុរត។

4. បិទេរសាមសំបុរតសមាង ត់ េដើមបី
បិទភជ ិតសនល ឹកេឆាន តរបស់អនក។

1. ដាក់សនល ឹកេឆាន តបិទជិតរបស់អនកេទៅកន ុងេរសាមសំបុរត“ 
េសចកត ីរបកាសរបស់អនកេបាះេឆាន ត” ។ កុំដាក់អវ ីេផសងេទៀតេនៅ
ខាងកន ុង។

2. េផសើមកាវបិទេនៅេលើ
ផនត់េរសាមសំបុរត។

3. បិទេរសាមសំបុរតសំបុរត 
េដើមបីបិទវាឱយជិត។

4. សរេសរអាសយដាឋ នរបស់អនកជា
ទឹកថាន េំខៅម  ឬពណ៌េខៀវេនៅរជងុ
ខាងេឆវងខាងេលើៃនេរសាមសំបុរត។

5 ដាក់សនល ឹកេឆាន តែដលបានបិទជិតរបស់អនកេនៅកន ុងេរសាម

សំបុរត“េសចកដ ីរបកាសរបស់អនកេបាះេឆាន ត” ។
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ចំណា៖សនល ឹកេឆាន តែដលបានរបគល់មកវញិេដាយគាម នេរសាមសំបុរត
សមាង ត់នឹងនឹង មិន រតវូបានរាប់េទ។



េបាះេឆាន តេដាយ សនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត េបាះេឆាន តេដាយ សនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត

របសិនេបើអនកបំេពញសនល ឹកេឆាន តរបស់អនកេដាយខល នួឯង៖

របសិនេបើមាននរណាមាន ក់បានបំេពញសនល ឹកេឆាន តរបស់អនក
ជួសអនក៖

7 េផ ញើសនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរតមកវញិ។

តាមសំបុរត

អនកអាចេផញើសនល ឹកេឆាន តរបស់អនកមកវញិតាមសំបុរតៃរបសណីយ៍បាន
។ ៃរបសណីយ៍រតវូបង់របាក់ជាមុន។ ៃថងចុងេរកាយែដលសនល ឹកេឆាន ត
របស់អនករតវូបានបិទែតមៃរបណីយ៍គឺៃថងេបាះេឆាន ត។ របសិនេបើ
អនកមានគេរមាងរបគល់សនល ឹកេឆាន តរបស់អនកមកវញិតាមសំបុរត
ៃរបសណីយ៍ សូមេផញើឱយបានឆាប់រហ័សតាមែដលអាចេធវ ើេទៅបាន។

េដាយផាទ ល់

អនកេបាះេឆាន តភាគេរចើនរតវូែតរបគល់សនល ឹកេឆាន តេដាយខល នួឯង
។ េទាះយាងណា របសិនេបើអនកមានពិការភាពរាងកាយ អនកអាច
េរជើសេរសីនរណាមាន ក់ឱយរបគល់សនល ឹកេឆាន តរបស់អនកមកវញិជំនួស
អនក។

របគល់សនល ឹកេឆាន តេដាយខល នួឯង

អនកអាចដាក់សនល ឹកេឆាន តរបស់អនកេនៅទីតាងមួយកន ុងចំេណាម
ទីតាងដូចខាងេរកាម៖

• គណៈកមាម ធិការេបាះេឆាន តេខានធី Philadelphia 
(City Hall, Room 130, Philadelphia, PA 19107)។

• ការយាល័យេបាះេឆាន តរណប។
• របអប់សរមាប់ដាក់សនល ឹកេឆាន ត។

ទីតាងំសរមាប់ដាក់សនល ឹកេឆាន តជាក់លាក់ កំពុងសថ ិតែតសថ ិតកន ុង
ការកំណត់។ របសិនេបើអនកមានសំណួរអំពីកែនលងែដលរតវូេផញើ
សនល ឹកេឆាន តរបស់អនកមកវញិ សូមចូលេទៅកាន់េគហទំព័រ
philadelphiavotes.com ឬទាក់ទងគណៈកមមការេបាះេឆាន តេខានធី 
Philadelphia តាមេលខ (215) 686-3468 ។

6 ចុះហតថេលខាេលើេសចកត ីរបកាសរបស់អនកេបាះេឆាន តេនៅេលើ

ខនងេរសាមសំបុរត។ 
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ចុះហតថេលខា េនៅចំេហៀងខាងេឆវង
 ៃនេរសាមសំបុរតេនៅរបអប់
ចតុេកាណែដលរតវូបានសមាគ ល់
េដាយអកសរ X និងដាក់សាល ក“
អនកេបាះេឆាន ត”។ 

សរេសរកាលបរេិចឆទែដលអនកបាន
បំេពញសនល ឹកេឆាន ត េឈាម ះ និង
អាសយដាឋ នរបស់អនកេនៅេលើបនាទ ត់
េផតកខាងេលើ សាល ក។

ចុះហតថេលខា េនៅចំេហៀងខាងសាដ ំ
 ៃនេរសាមសំបុរតេនៅបកន ុងរបអប់
ចតុេកាណែដលរតវូបានសមាគ ល់
េដាយអកសរ X និងដាក់សាល ក“
អនកេបាះេឆាន ត” ។   

អនកែដលជួយអនកគួរែតសរេសរ
កាលបរេិចឆទេនៅេពលសនល ឹកេឆាន ត
របស់អនកបានបញចប់។ ពួកេគក៏
គួរែតបញច លូអាសយដាឋ ន និង
ហតថេលខារបស់ពួកេគផងែដរេនៅ
េលើបនាទ ត់េផដក ខាងេលើ សាល ក “
កាលបរេិចឆទ” និង “សាកសី”។



េបាះេឆាន តេដាយ សនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត េបាះេឆាន តេដាយ សនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត

8 ពិនិតយសាថ នភាពសនល ឹកេឆាន តរបស់អនក។

េនៅេពលអនកេផញើសនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរតរបស់អនករចួ អនកអាច
ពិនិតយេមើលសាថ នភាពរបស់វាេដាយចូលេទៅpavoterservices.pa.
gov។ អនកក៏អាចទូរសពទេទៅរកសួងរដឋៃនរដឋ Pennsylvania តាម
េលខ (877) 868-3772 ។

របសិនេបើអនកបានផតល់អាសយដាឋ នអុីែមល េនៅេពលអនកដាក់ពាកយ
សុំសនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរតរបស់អនក អនកគួរែតទទួលបាន
អុីែមលមួយ េនៅេពលសនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរតែដលបានបំេពញ
រចួរតវូបានទទួល។ 
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ចាត់តាងំនរណាមាន ក់ឱយរបគល់សនល ឹកេឆាន តរបស់អនករតឡប់មកវញិ

របសិនេបើអនកមិនអាចរបគល់សនល ឹកេឆាន តេដាយខល នួអនកបានេទ អនក
អាចេរជើសេរសីមនុសសមាន ក់េទៀត (ឬ “ភាន ក់ងារែដលបានចាត់តាង
”) េដើមបីរបគល់សនល ឹកេឆាន តេនាះ។ េដើមបីេធវ ើដូចេនះបាន អនករតវូែត
បំេពញសំណុំែបបបទចាត់តាង និងលិខិតបញាជ ក់ភាន ក់ងារ

ភាន ក់ងារែដលរតវូបានចាត់តាងរបស់អនករតវូែតរបគល់សំណុំែបបបទ
េនះ និងសនល ឹកេឆាន តែដលបិទជិតរបស់អនកេទៅគណៈកមាម ធិការ
េបាះេឆាន តេខានធី Philadelphia ។ របសិនេបើអនកមានសំណួរអំពីការ
េរជើសេរសីនរណាមាន ក់ឱយរបគល់សនល ឹកេឆាន តរបស់អនករតឡប់មកវញិ 
សូមទាក់ទងគណៈកមាម ធិការតាមេលខ (215) 686-3469 ។

ៃថងផុតកំណត់េបាះេឆាន តបចច ុបបនន

របសិនេបើអនកមិនអាចេផញើសនល ឹកេឆាន តតាមសំបុរតរបស់អនកតាមកា
លបរេិចឆទកំណត់បានេទ អនកអាចេបាះេឆាន តេនៅកែនលងេបាះេឆាន ត
របស់អនកេនៅៃថងេបាះេឆាន តបាន។ េដើមបីេធវ ើដូចបាន អនកគួរែតយក
សនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត និងេរសាមសំបុរត “េសចកដ ីរបកាស
របស់អនកេបាះេឆាន ត” របស់អនកេទៅកាន់កែនលងេបាះេឆាន តេដើមបីឱយ
គណៈកមមការេបាះេឆាន តអាចចាត់ទុកសនល ឹកេឆាន តេនាះជាេមាឃៈបាន
។  របសិនេបើអនកមិនអាចរបគល់សនល ឹកេឆាន តេផញើតាមសំបុរត និង
េរសាមសំបុរត “េសចកដ ីរបកាសរបស់អនកេបាះេឆាន ត” របស់អនកបានេទ 
អនកេនៅែតអាចេបាះេឆាន តបានេដាយសនល ឹកេឆាន តបេណាត ះអាសនន។

េដើមបីបញាជ ក់ សូមទាក់ទងគណៈកមាម ធិការេបាះេឆាន តេខានធី 
Philadelphia តាមេលខ (215) 686-3469 ។
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