
   
 

ត្រៀមខ្ល នួត ោះតនោ រតៅខាលហ្វ រ័ញ៉ា  ៖ 

ការណែនាំ ការត ោះតនោ រតៅរដ្ឋខាលហ្វ រ័ញ៉ា ស្ាប់ 

ការត ោះតនោ រនោ ាំ២០២០តដ្ើមបតីរ ើស្បធានធិបរី 

អ្ោកត ោះតនោ រតៅរដ្ឋខាលហ្វ ័រញ៉ា ានជត្មើសកន ុងការ

ត ោះតនោ រតៅរដូ្វសល ឹកត ើ្ ជ រោះតនោះ។ 

តោយសារណរានតោគោររារសកលតនោះ 

តគនងឹត្ញើសនលកឹត ោះតនោ រតាមប្្បសែីយ៍តៅអ្ោកត ោះ

តនោ រណដ្លច ោះត ម្ ោះរចួតហ្ើយ្គប់របូ 

ណរអ្ោកតនោះអាចតៅត ោះតនោ រផ្ទា លខ់្ល នួក ៏នឬត្ញើសនល ឹ

កត ោះតនោ រមកវញិតាមប្្បសែីយ៍ក ៏ន។ចូរត្បើការ

ណែនាំតនោះទ កត្រៀមខ្ល នួត ោះតនោ រ។ 

ច ោះត ម្ ោះត ោះតនោ រ 

ឬក៏តាមោនតរឿង្កោសច ោះត ម្ ោះត ោះតនោ ររបស់តោក-

អ្ោក  registertovote.ca.gov 

តោក-អ្ោក្រូវណរច ោះត ម្ ោះសនិតទើបត ោះតនោ រ ន។ 

អ្ោកអាចច ោះត ម្ ោះត ោះតនោ រជាភាសាណសបនីសស ចនិ ហ្ិនឌី 

ណខ្ម រ កូតរ៉េ ថាហ្កា ឡក ប្ៃ នងិ យួន។ 

តបើអ្ោកច ោះត ម្ ោះត ោះតនោ រ 

្រូវពិនរិយឲ្យចាស់ថាសិទធិត ោះតនោ ររបសអ់្ោកតៅានជា

ធមមតាឬយ៉ា ងណា 

តហ្ើយអ្ស័យោឋ ននងិការចូលចិរតរបសអ់្ោកក៏តៅានជា

http://registertovote.ca.gov/


   
 

ធមមតាណដ្រ។ តោក-អ្ោកអាចស ាំតសោ ើយកសនល ឹកត ោះតនោ រ 

និង   សាា រៈត ោះតនោ រត្សងតទៀរជាភាសាណដ្លតោក-

អ្ោកចូលចិរត ន។ ចូរចាំថា 

្រូវច ោះត ម្ ោះត ោះតនោ រឲ្យទាន់ប្ៃៃទី១៩     ណខ្រ ោ។ 

តដ្ើមបីច ោះត ម្ ោះត ោះតនោ រឲ្យទាន់ប្ៃៃ១៩ណខ្រ ោតនោះ 

សូមទាក់ទងតៅការយិលយ័ត ោះតនោ រ្បចាំរាំបន់តោក

-

អ្ោកតដ្ើមបីរកតមើលអ្ាំពីជត្មើសប្នការច ោះត ម្ ោះត ោះតនោ រនិ

ងការត ោះតនោ រតោយតៅផ្ទា ល់ឬពី ា្ោះ។  

ច ោះត ម្ ោះតាមោនសនលកឹត ោះតនោ ររបស់តោក-អ្ោក      
WheresMyBallot.sos.ca.gov 

រកការបញ្ជា កថ់ាតពលណាណដ្លតគ នត្ញើសនលកឹត ោះតនោ

រមកអ្ោកនិងថាតរើតពលណាណដ្លការយិលយ័ត ោះតនោ រ

្បចាំរាំបន់របស់អ្ោក នទទួលតហ្ើយោប់សនល ឹកតនោ រ

តនោះ។ 

ចូរច ោះត ម្ ោះតដ្ើមបីទទួលការបញ្ជា ក់តនោះតាមប្្បសែីយ ៍

តាមទូរសារ ឬក៏តាមសាំដី្កន ុងទូរសព័ា។  

ត ោះតនោ រម នប្ៃៃកាំែរ់។ រកតមើលថាតរើគួរតៅកណនលងណា     
caearlyvoting.sos.ca.gov 

ការត ោះតនោ រម នប្ៃៃកាំែរ់ត ោះតនោ រ-- 

ចបព់សី ត ហ្ប៍្នប្ៃៃទ៥ីណខ្រ ោតៅ 

តគនងឹត្ញើសនលកឹត ោះតនោ រតៅអ្ោកត ោះតនោ រទាាំងអ្ស់ 

http://wheresmyballot.sos.ca.gov/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/


   
 

តហ្ើយតោក-អ្ោកកអ៏ាចត្ជើសយកថាគួរត ោះតនោ រពី ា្ោះ 

ឬតៅត ោះតនោ រផ្ទា ល់តៅឯកណនលងត ោះតនោ រណាមួយវញិ

ក៏ ន។  

បាំតពញសនលកឹត ោះតនោ ររបស់តោក-អ្ោកតៅ ា្ោះ  

បិទជិរ ច ោះហ្រថតលខា 

និងោក់ប្ៃៃណខ្តៅតលើសាំប ្រណដ្លោក់សនលកឹត ោះតនោ ររ

បសអ់្ោក។ មនិ ចប់ិទណសថមាតទ។    

ត្ញើវាតៅវញិឲ្យ ននប់។ 

អ្ោកអាចត្ញើសនល ឹកត ោះតនោ រតាមវធិីដូ្ចខាងត្កាមតនោះ 

៖ 

 តសវាកមមប្្បសែីយ៍អាតមរកិាាំង។ 

យកវាតៅោកត់ៅ្បអ្ប់សាំប ្ រណាមួយឬកត៏ៅតាម

ការយិលយ័ប្្បសែីយ៍ណាមួយក៏ ន។ 

សនលកឹត ោះតនោ រ្រវូណរានត ោះ្តាឲ្យទាន់ប្ៃៃទី៣

ណខ្វចិឆកិាណដ្លជាប្ៃៃត ោះតនោ រ 

និងឲ្យតៅដ្លក់ារយិលយ័ត ោះតនោ រឲ្យទាន់ប្ៃៃទី២០

ណខ្វចិឆកិា។  

 ្បអ្ប់ោក់សនលកឹត ោះតនោ រ។ 

រាំបន់ជាត្ចើនគឺាន្បអ្បោ់ក់សនលកឹត ោះតនោ រណដ្

លានស វរថភិាពតហ្ើយតាាំងតៅទី្សួលរកតៅតពញរាំ



   
 

បន់។  ចូររកទតីាាំង្បអ្ប់តនោះតាមតនោះតោយច ច  
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/ 

 កណនលងត ោះតនោ រផ្ទា ល់។ 

យកវាតៅោកត់ៅតាមទីត ោះតនោ រផ្ទា លណ់ាមួយណដ្

លតៅកន ុងរាំបន់របស់អ្ោក។ 

ប្ៃៃនិងតា៉ា ងណដ្លតគតបើកតធវ ើការគអឺាចខ្ សគ្នោ ។ 

ចូររកកណនលងត ោះតនោ រតនោះតោយច ច  
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/ 

 ជនណដ្លទ កចិរត។ 

ពឹងមរិតឬសាជិក្គួសារណាមួយឲ្យទាល ក់សនល ឹក

ត ោះតនោ រជាំនួសអ្ោក។ 

តធវ ើតាមការណែនាំតលើសាំប ្រតៅកន ុងការ្បគល់ការ

តនោះតៅជនាោ ក់តនោះ។  

ត ោះតនោ រតោយតៅផ្ទា ល់ 

រាំបន់ជាត្ចើននឹង ត្លឳ់កាសឲ្យោស្តសត ត ោះតនោ រម នប្ៃៃកាំ

ែរ់។ តគនឹង្ បអ់្ាំពីទីត ោះតនោ រៃមីៗតៅកន ុង    

ស ត ហ៍្ណដ្លនងឹខ្រិមកដ្លន់ប់ៗ តនោះ។ 

តដ្ើមបីឲ្យដឹ្ងថាតរើគួរតៅទីណាមួយតនោះ ចូរពនិិរយតាម         

ណវបប្សការយិល័យត ោះតនោ រ្បចាំរាំបន ់។     

តៅកាន់ទីត ោះតនោ រតដ្ើមបី ៖ 

https://caearlyvoting.sos.ca.gov/
https://caearlyvoting.sos.ca.gov/


   
 

 ត ោះតនោ រតាមា៉ា ស ីនត ោះតនោ រ 

 រកជាំនួយភាសាណដ្លានជួយតាមរាំបន់តោក-អ្ោក 

 ច ោះត ម្ ោះត ោះតនោ រតហ្ើយត ោះតនោ រតៅប្ៃៃណរមួយ 

 យកសនល ឹកត ោះតនោ រមួយៃមីតទៀរ 

ឬក៏ ត ោះតនោ រតៅប្ៃៃត ោះតនោ រ ប្ៃៃអ្ង្គា រ ៍ទី៣ ណខ្វចិឆកិា     
sos.ca.gov/elections/polling-place 

្ប រងត្បៀបត ោះតនោ រតៅខាលហ្វ រ័ញ៉ា  ៖ 

ការណែនាំការត ោះតនោ រតៅរដ្ឋខាលហ្វ រ័ញ៉ា ស្ាប់ 

ការត ោះតនោ រនោ ាំ២០២០តដ្ើមបតីរ ើស្បធានធិបរី 

តៅត ោះតនោ រផ្ទា ល់តៅប្ៃៃត ោះតនោ រ។ 

រកតមើលទីកណនលងត ោះតនោ រ។ 

ទីតនោះគឺចប់តធវ ើការពីតា៉ា ង៧្ពឹកដ្ល់តា៉ា ង៨្ពកឹ។ 

តោក-

អ្ោកអាចត ោះតនោ រតបើអ្ោកតៅ រចាំរ្មង់ជួរ នទាន់

តា៉ា ង៨្ពកឹ។ 

ចូរពាក់រ ាំងម ខ្តហ្ើយរកាចាៃ យខ្ល នួជានិចច។ 

ប គាលិកតៅទីត ោះតនោ រនងឹតៅចាំជួយតោក-

អ្ោកជានិចច។  

ពរ៌ានបណនថម ៖ 

ត្គឿងជួយឲ្យអាចត ោះតនោ រតាមប្្បសែីយ៍ 

http://sos.ca.gov/elections/polling-place


   
 

ត្គឿងជួយឲ្យអាចត ោះតនោ រតាមប្្បសែីយ៍ ន គឺ

តធវ ើឲ្យអ្ោកត ោះតនោ រណដ្លជាជនពកិារអាចត្បើត្គឿងជាំនួ

យណដ្លានតៅតាម ា្ោះតដ្ើមបអីាននិងគូសតលើសនល ឹកត ោះ

តនោ ររបសពួ់កតគ។ 

ចាំតពាោះការត ោះតនោ រតរ ើស្បធានធបិរនីោ ាំ២០២០តនោះ 

រាំបន់ជាត្ចើនគឺកាំព ងបតងា ើរជាត្គឿង្បោប់ត្បើកន ុងកា

រត ោះតនោ រតាមប្្បសែីយ៍ដ្ល់ោស្តសត ត ោះតនោ រណាណដ្ល

្រូវការត្បើវា 

តោយត្ពាោះណរខ្ល នួានជមៃភឺាល មៗឬក៏តកើរានតរឿងអ្វ ើមួ

យតោយមិន នដឹ្ងម ន។ 

ចូរទាក់ទងតៅការយិលយ័ត ោះតនោ រ្បចាំរាំបន់របស់

តោក-អ្ោកតដ្ើមបីឲ្យ្ជាបអ្ាំពពីរា៌នណៃមតទៀរ តាម   
sos.ca.gov/county-elections-offices 

ចូររកជាំនួយ  

 ទាក់ទងការយិល័យត ោះតនោ រ្បចាំរាំបន់តដ្ើមបីទទួ

ល ននូវចតមល ើយទាាំងឡាយណាណដ្លតោក-

អ្ោកសួរទាក់ទងនងឹការត ោះតនោ រ តាម    
sos.ca.gov/county-elections-offices 

 ្រូវដឹ្ងសិទធិត ោះតនោ រកន ុងរដ្ឋខាលហ្វ រ័ញ៉ា របស់តោក-

អ្ោក តហ្ើយរកពរា៌នតនោះតាម sos.ca.gov/elections/voter-bill-

rights 

 រាំបន់ជាត្ចើន ត្ល់ជាំនួយភាសាត្ៅពភីាសាអ្ង់តគលស

។ ចូរទាក់ទង ការយិលយ័ត ោះតនោ រ្បចាំរាំបន់ 

http://sos.ca.gov/county-elections-offices
http://sos.ca.gov/county-elections-offices
http://sos.ca.gov/elections/voter-bill-rights
http://sos.ca.gov/elections/voter-bill-rights


   
 

តដ្ើមបីឲ្យដឹ្ងថាតរើតគានជាំនួយភាសារបស់តោក-

អ្ោកឬតទ។ 

អ្គាតលខាធកិារដ្ឋខាលហ្វ ័រញ៉ា កច៏រ់ណចងណខ្សទូរសព័ា

ពរា៌នត ោះតនោ រជាភាសាអ្ង់តគលស ណសែនីសស ចនិ 

ហ្ិនឌី ជប៉ា ន ណខ្ម រ កូតរ៉េ ថាហ្កា ឡូ ប្ៃ និង យួន។  

 អ្គាតលខាធកិា្បចាំរដ្ឋខាលហ្វ ័រញ៉ា កា៏នជួយ ត្លព់

រ៌ានអ្ាំពកីារត ោះតនោ រតនោះតាមទូរស័ពាភាល មៗជាភា

សាអ្ង់តគលស ណសបនសីស ចនិ ហ្ិនឌី ជប៉ា ន ណខ្ម រ កូតរ៉េ 

ថាហ្កា ឡក ប្ៃ និងយួន។                                                       

ចាំតពាោះពរា៌នបណនថម សូមតមើលតាម     
sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/voter-hotlines  

 

 

(800) 345-VOTE (8683) – English 

(800) 232-VOTA (8682) - español / Spanish 

(800) 339-2857 - 中文 / Chinese 

(888) 345-2692 -  / Hindi 

(800) 339-2865 - 日本語 / Japanese 

(888) 345-4917 - ខ្មែ រ / Khmer 

(866) 575-1558 - 한국어 / Korean 

(800) 339-2957 - Tagalog 

(855) 345-3933 - ภาษาไทย / Thai 

(800) 339-8163 - Việt ngữ / Vietnamese 

(800) 833-8683 – TTY/TDD 

 

http://sos.ca.gov/elections/voting-resources/voting-california/voter-hotlines


   
 

 

 


