
ເຈ້ຍຂ້ໍມູນນ້ີແມ່ນພຽງ ສໍາລັບຜູ້ລົງຄະແນນໃນ ເຄ້ົາຕີ ຫລື ເຂດປົກຄອງ Amador, Butte, Calaveras, El Dorado, Fresno, Los Angeles, 
Madera, Mariposa, Napa, Nevada, Orange, Sacramento, San Mateo, Santa Clara ແລະ Tuolumne.

ຢຸດແລະກວດຊ້ໍາຄືນຫາກນ້ີແມ່ນຂ້ໍມູນທ່ີຖືກຕ້ອງສໍາລັບທ່ານ!

ເລ່ີມຕ້ົນ  ວັນທີ 5 ຕຸລາ 2020 ບັດເລືອກຕ້ັງ (Ballot) ໄດ້ສ່ົງເຖິງ ຜູ້ລົງຄະແນນທ່ີລົງທະບຽນທັງໝົດແລ້ວ

ວັນອັງຄານ ວັນທີ 6 ຕຸລາ 2020 ກ່ອງສໍາລັບສ່ົງບັດເລືອກຕ້ັງເປີດ

ວັນອັງຄານ  ວັນຈັນ ວັນທີ 19 ຕຸລາ 2020 ເວລາກໍານົດການລົງທະບຽນ

ວັນເສົາ, 31 ຕຸລາ 2020 - 
ອັງຄານ, 3 ພະຈິກ 2020

ສູນການເລືອກຕ້ັງດ້ວຍຕົນເອງ
(ອາດຈະເປີດລ່ວງໜ້າໃນບາງເຄ້ົາຕີ!)

ການເລືອກຕ້ັງທ່ົວໄປຂອງ CALIFORNIA ປີ 2020

LAO

ຮູ້ຈັກສິດການລົງຄະແນນຂອງທ່ານ

ກຽມພ້ອມໃນການລົງຄະແນນ

ເພ່ືອລົງຄະແນນໃນການເລືອກຕ້ັງ, ທ່ານຕ້ອງ ລົງທະບຽນໂຫວດ
ກ່ອນ! ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນເພ່ືອໂຫວດຫາກທ່ານ:

• ຖືສັນຊາດອາເມລິກາ;
• ເປັນພົນລະເມືອງຂອງ California;
• ມີອາຍຸ 18 ປີຂ້ຶນໄປໃນວັນເລືອກຕ້ັງ;
• ບ່ໍຢູ່ໃນຄຸກ ຫລື ປ່ອຍຕົວໂດຍມີເງ່ືອນໄຂ ສໍາລັບການມີຄວາມ

ຜິດທາງອາຍາອັນຮ້າຍແຮງ ແລະ
• ບ່ໍໄດ້ຖືກຕັດສິນໂດຍສານວ່າເປັນຜູ້ “ບ່ໍມີຄວາມສົມບູນທາງ

ດ້ານຈິດ”
ລົງທະບຽນຮຽບຮ້ອຍບໍ? 
ກວດກາແລະປັບປຸງ ຂ້ໍມູນການລົງທະບຽນ. ໃຊ້  voterstatus.sos.
ca.gov ເພ່ືອ:

• ຢືນຢັນ ທ່ີຢູ່ໄປສະນີຂອງທ່ານ
• ເພ່ີມ ຫລື ອັບເດດ ທ່ີຢູ່ອີເມວເພ່ືອຮັບຂ້ໍມູນຈາກ ຫ້ອງການ ການ

ເລືອກຕ້ັງ ເຄ້ົາຕີຂອງທ່ານຢ່າງທັນການ
• ສະແດງພາສາທ່ີທ່ານຕ້ອງການເພ່ືອຮັບເອກະສານແປ ຖ້າພວກມັນມີ

ໃຫ້ໃນພ້ືນທ່ີຂອງທ່ານ

ຕ້ອງການ ລົງທະບຽນ?
ຈາກ ວັນຈັນ, ວັນທີ 19 ຕຸລາ ທ່ານສາມາດ ລົງທະບຽນ:

• ອອນລາຍນ໌ທ່ີ www.registertovote.ca.gov;
• ທ່ີ DMV, ຫ້ອງການໄປສະນີ, ຫໍສະໝຸດ, ຫລື ໃນ ຫ້ອງການເລືອກຕ້ັງ

ປະຈໍາເຄ້ົາຕີຂອງທ່ານ; ຫືຼ
• ໂດຍການໂທເບີ (800) 345-8683 ເພ່ືອຮຽກຂໍ ຟອມການລົງທະບຽນ

ການລົງຄະແນນ ເຊ່ິງຕ້ອງຢູ່ໃນໄປສະນີລະຫວ່າງວັນທີ 19 ຕຸລາ. ບ່ໍ
ຈໍາເປັນຕ້ອງຕິດສະແຕັມ!

ຖ້າຂ້າພະເຈ້ົາຕ້ອງການ ລົງທະບຽນຫລັງວັນທີ 19 ຕຸລາ ຈະ
ເຮັດແນວໃດ?
ບ່ໍມີບັນຫາ! ທ່ານສາມາດຍັງລົງທະບຽນ ແລະໂຫວດໃນຊ່ວງເວລາ
ຈົນຮອດວັນເລືອກຕ້ັງ ແລະ ລວມເຖິງວັນເລືອກຕ້ັງ.

ທາງເລືອກ 1 ທ່ານສາມາດໄປທ່ີ ຫ້ອງການເລືອກຕ້ັງ
ເຄ້ົາຕີຂອງທ່ານ ຫລື ສູນການໂຫວດ
ໃດໜ່ຶງໃນ ເຄ້ົາຕີຂອງທ່ານເພ່ືອໃຊ້ “
ການລົງທະບຽນຂອງຜູ້ລົງຄະແນນໃນ
ວັນດຽວກັນ” ເພ່ືອ ລົງທະບຽນ ແລະ
 ໂຫວດໃນເວລານ້ັນ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ
ຟອມການລົງທະບຽນຜູ້ລົງຄະແນນ
 ແລະ ບັດເລືອກຕ້ັງ ເພ່ືອສໍາເລັດກັບ
ທ່ີເລີຍ.

ທາງເລືອກ 2 ຖ້າທ່ານບ່ໍໄດ້ລົງທະບຽນໂຫວດ ແລະບ່ໍ
ສາມາດໄປທ່ີ ສະຖານທ່ີໂຫວດ, ຕິດຕ່ໍ
 ຫ້ອງການເລືອກຕ້ັງ ເຄ້ົາຕີຂອງທ່ານ
ເພ່ືອຖາມ ທ່ານສາມາດລົງທະບຽນ
 ແລະໂຫວດທາງໄກໄດ້ແນວໃດໂດຍ
ການໃຊ້ “ການໂຫວດທ່ີເຂ້ົາເຖິງໄດ້
ທາງໄກຜ່ານໄປສະນີ.”

http://voterstatus.sos.ca.gov/
http://voterstatus.sos.ca.gov/


ໂຫວດດ້ວຍຕົນເອງ

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໄປໂຫວດດ້ວຍຕົນເອງ, ທ່ານເຮັດໄດ້! 

ທ່ານສາມາດໂຫວດທ່ີທຸກໆສູນການໂຫວດໃນ ເຄ້ົາຕີຂອງທ່ານ. ສູນ
ການໂຫວດຈະເປີດຈາກ ວັນເສົາ, ວັນທີ 31 ຕຸລາ 2020, ຈົນ
ເຖິງ ວັນອັງຄານ, ວັນທີ 3 ພະຈິກ 2020 ແລະ ບາງເຂດອາດ
ເປີດ 10 ວັນກ່ອນ ວັນເລືອກຕ້ັງ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບ
 ສະຖານທ່ີ ສູນການໂຫວດ ແລະ ຊ່ົວໂມງທາງໄປສະນີ ຫລື ທ່ານ
ສາມາດກວດເບ່ິງທ່ີນ້ີ: caearlyvoting.sos.ca.gov.
ໃນວັນເລືອກຕ້ັງ, ສູນການລົງຄະແນນຈະເປີດຈາກ 7 ໂມງເຊ້ົາ ຫາ
 8 ໂມງແລງ, ຕາບໃດທ່ີທ່ານຢູ່ໃນແຖວບ່ໍເກີນ 8 ໂມງແລງ, ທ່ານຈະ
ສາມາດລົງຄະແນນໄດ້.

ຍ່າງເຂ້ົາໄປໃນທຸກໆສູນການໂຫວດ ແລະ ເອົາຊ່ື ແລະ ທ່ີຢູ່ຂອງທ່ານ
ໃຫ້ພວກເຂົາເພ່ືອຮັບບັດເລືອກຕ້ັງ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໂຫວດໃນ
ພາສາທ່ີນອກເໜືອຈາກອັງກິດ, ຖາມຫາກພວກເຂົາມີເອກະສານໃນ
ພາສານ້ັນ ແລະ ຖ້າ ເຈ້ົາໜ້າທ່ີຂອງສູນການໂຫວດສາມາດເວ້ົາພາ
ສານ້ັນໆ.

ທ່ີນ້ັນຈະປົກປ້ອງ ສຸຂະພາບສາທາລະນະບໍ?
ແມ່ນ. ພະນັກງານທ່ີສະຖານທ່ີລົງຄະແນນຈະສວມໃສ່ຜ້າປິດປາກ
 ແລະ ປະຕິບັດຕາມຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບ ສຸຂະພາບສາທາລະນະ
 ແລະ ຈະກໍານົດສະຖານທ່ີລົງຄະແນນເພ່ືອ ອະນຸຍາດໃຫ້ມີ ການ
ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງຮ່າງກາຍ. ຜູ້ລົງຄະແນນຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ 
ຂ້ໍຮຽກຮ້ອງທາງສຸຂະພາບສາທາລະນະທ້ອງຖ່ິນແລະລັດ, ລວມເຖິງ
ການໃສ່ຜ້າປິດປາກ ແລະ ການຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງຮ່າງກາຍ.

ກົດໝາຍ California ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານພາຄົນມານໍາສູງສຸດສອງ
ຄົນເພ່ືອຊ່ວຍໂຫວດດ້ວຍຕົນເອງ, ຕາບໃດທ່ີພວກເຂົາບ່ໍເປັນ
ຕົວແທນຂອງນາຍຈ້າງ ຫລື ສະມາຄົມຂອງທ່ານ. ພາສະມາຊິກ
ຄອບຄົວ ຫລື ເພ່ືອນມານໍາ.

ໃນເກືອບທຸກໆສະພາບການ, ແມ່ນບ່ໍຕ້ອງສະແດງ ID.
ທ່ານພຽງສະແດງເອກະສານຫາກທ່ານຈະລົງຄະແນນເປັນຄ້ັງ
ທໍາອິດ ແລະ ທ່ານບ່ໍໄດ້ລະບຸ ໝາຍເລກໃບຂັບຂ່ີ, ເລກ ID ລັດ
, ຫລື ໝາຍເລກປະກັນສັງຄົມໃນເວລາທ່ານລົງທະບຽນໃນການ
ໂຫວດ. ຫາກນ້ີເປັນກໍລະນີ, ເອກະສານຫລາຍຢ່າງຈະໃຊ້ໄດ້. ໂທຫາ 
ຫ້ອງການເລືອກຕ້ັງຂອງທ່ານກ່ອນຫາກທ່ານກັງວົນ.

ຫາກຂ້າພະເຈ້ົາເກີດບັນຫາຂະນະໂຫວດ ຈະເຮັດ
ແນວໃດ?

ຢ່າທ້ໍເດັດຂາດ! ຮ້ອງຂໍເພ່ືອໃຊ້ ການລົງທະບຽນຜູ້ລົງ
ຄະແນນໃນວັນດຽວກັນ ເພ່ືອ ລົງທະບຽນຄືນ ແລະ ໂຫວດ
. ຖ້າທ່ານ ບ່ໍສາມາດກະທໍາຍ້ອນບາງເຫດຜົນ, ໃຫ້ຂໍບັດລົງ
ຄະແນນຊ່ົວຄາວ (provisional ballot) ເຊ່ິງເປັນບັດລົງ
ຄະແນນທ່ີຈະຖືກນັບຫລັງ ວັນເລືອກຕ້ັງ ຫາກ ເຈ້ົາໜ້າທ່ີ
ການເລືອກຕ້ັງຢືນຢັນ ການມີສິດຂອງທ່ານ.
ຫລື ໂທຫາ ສາຍດ່ວນ ການປົກປ້ອງຜູ້ລົງຄະແນນ ວັນເລືອກ
ຕ້ັງເຫລ່ົານ້ີໄດ້:

• 866-687-8683 ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫືຼອເປັນພາສາ
ອັງກິດ.

• 888-274-8683 ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫືຼອເປັນພາສາ
ອັງກິດ, ຈີນກາງ, ກວາງຕຸງ, ຫວຽດນາມ, ເກົາຫີຼ, ເບັງກາ
ລີ, ອູຣດູ, ຮິນດີ ແລະ ຕາກາລອກ.

• 888-839-8682 ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫືຼອສອງພາສາ ອັງກິດ
–ສະເປນທ່ີບ່ໍເສັຍຄ່າ.

ຂ້າພະເຈ້ົາສາມາດລົງຄະແນນໃນພາສາອ່ືນນອກຈາກອັງກິດ?

ການຊ່ວຍເຫືຼອທາງພາສາແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຕາມ ເຄ້ົາຕີ. ໂທຫາ ຫ້ອງການເລືອກຕ້ັງເຄ້ົາຕີຂອງທ່ານ ຫລື ໄປທ່ີສູນການລົງຄະແນນເພ່ືອ
 ຖາມຫາກມີເອກະສານທ່ີແປແລ້ວ ແລະ ຖ້າ ເຈ້ົາໜ້າທ່ີທ່ີນ້ັນ ເວ້ົາພາສາທ່ີທ່ານຕ້ອງການ. ພາສາອາດຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ໃນເຄ້ົາຕີຂອງທ່ານ
ລວມມີ: ອາລັບ, ອານບານຽນ, ເບັງກາລີ, ພະມ້າ, ຈີນ, ຟາຣຊີ, ກູຈາຣາຕີ, ຮີນດີ, ມ້ົງ, ອີໂລກາໂນ, ອີນໂດເນເຊຍ, ຍ່ີປຸ່ນ, ຂະເໝນ, ເກົາຫີຼ, ລາວ
, ມຽນ, ມົງໂກ, ເນປານ, ປັນຈາບີ, ສະເປນ, ຊີຣີແອກ, ຕາກາລອກ, ຕາມີລ, ເຕລູກູ, ໄທ, ອູຣດູ ແລະ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາ ເອກະສານແຈກສໍາລັບການເຂ້ົາເຖິງພາສາໃນການລົງຄະແນນ ທ່ີໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ພາສາໃດແດ່ມີໃຫ້ໃນ ເຄ້ົາຕີຂອງ
ທ່ານ ທ່ີ advancingjustice-alc.org/know-your-voting-rights.
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ໂຫວດຈາກເຮືອນ

ຖ້າທ່ານລົງທະບຽນບ່ໍເກີນ ວັນທີ 19 ຕຸລາ, ທ່ານຈະໄດ້ຮັບ ບັດ
ເລືອກຕ້ັງອັດຕະໂນມັດທາງໄປສະນີ ພ້ອມກັບຄໍາແນະນໍາວິທີການ
ຕ່ືມຂ້ໍມູນແລະສ່ົງກັບ. ທ່ານສາມາດ:

• ສ່ົງ ບັດເລືອກຕ້ັງຂອງທ່ານທາງໄປສະນີ-- ບ່ໍຕ້ອງຕິດສະແຕັມ!
• ຈ່ືໄວ້ວ່າໃຫ້ເຊັນ ແລະ ລົງວັນທີໃນຊອງບັດເລືອກຕ້ັງ.
• ແນ່ໃຈວ່າ ບັດເລືອກຕ້ັງຂອງທ່ານມີໝາຍ Post ໃນ ຫລື

 ກ່ອນວັນເລືອກຕ້ັງ.

• ປະມັນໃນໜ່ຶງຂອງ ຫລາຍໆ “ກ່ອງສ່ົງບັດເລືອກຕ້ັງ” ທາງການ
ທ່ີຕ້ັງຢູ່ທ່ົວ ເຄ້ົາຕີ ຫລື ທ່ີ ສູນລົງຄະແນນ -- ແລະບ່ໍຕ້ອງຕິດ
ສະແຕັມ!
• ຊອກຫາ “ກ່ອງສ່ົງບັດເລືອກຕ້ັງ” ໃກ້ຄຽງ ແລະໂຫວດທ່ີ 

caearlyvoting.sos.ca.gov/

ລົງຄະແນນແນວໃດ? ທ່ານມີທາງເລືອກ!

https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
https://www.advancingjustice-alc.org/know-your-voting-rights/

