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សម្រា�ប់់រដូូវកាល  បោះ�ះបោះ�ោ ត បោះលើក បោះ�ះ  បោះដូើម្បី ើីរកា     សុវតិ�ភាពរប់ស់ បោះ�ក អ្នោក អ្នង្គគការ SEAD 

សូម្បី ណែ�នាំ ំឲ្យយ បោះ�ក អ្នោក បោះ� ផ្ទះះះ បោះ�ើយ បោះ�ះបោះ�ោ ត តាម្បី ណែម្រាប់ស�ើ យ៍ វញិ ។ វធិីើសាម្រាសរ បោះ�ះ 
�ឹង្គ ជួួយ កាត់ ប់�យិ �ូវ ការ ប់ះះពាល់ បោះ�យ ម្រាតង់្គ ��ង្គ ការ  ផ្ទះរុំ ម្បី�ុសស បោះម្រា�ើ� បោះ� តាម្បី  សិា�ើយ៍ បោះ�ះបោះ�ោ តនាំនាំ 

នាំថ្ងៃ�ៃ បោះ�ះ បោះ�ោ ត។



សូុម បោះរៀប  គបោះ��ង!សូុម បោះរៀប  គបោះ��ង!
បោះ�ក អ្នោក អា� បោះ�ះ បោះ�ោ ត �� តាម្បី ណែម្រាប់ស�ើ យ៍  ឬ  បោះ�យខួួ្លួ� អ្នោក  ផ្ទាះ ល់  (បោះ�យ��  ពាក់�ះ ស ��ង្គ រកា ��ៃ យ)។

 សូម្បី  បោះម្បីតារ  បោះរៀប់ គបោះម្រា�ង្គ   ឲ្យយ ��  ជាក់�ក់ ទុុកជាមុ្បី� ម្បី�� ថា  បោះ�កអ្នោក បោះរ ើស យក វធិីើ  ណា មួ្បីយ ក៏ បោះ�យ  ។

1 2 3ការ បោះ�ះបោះ�ោ ត តាម្បី ណែម្រាប់ស�ើ យ៍ បោះ�ះបោះ�ោ ត មុ្បី� ថ្ងៃ�ៃ  បោះ�យ ផ្ទាះ ល់ បោះ�ះបោះ�ោ ត បោះ� ថ្ងៃ�ៃ បោះ�ះបោះ�ោ ត



ការ បោះ�ះបោះ�ោ ត តាម ប្រែ�បសុណីីយ៍ការ បោះ�ះបោះ�ោ ត តាម ប្រែ�បសុណីីយ៍ការ បោះ�ះបោះ�ោ ត តាម ប្រែ�បសុណីីយ៍
អ្ននក ដែ�ល មាន សិិទ្ធធ បោះ�ះបោះ�ន ត ទាំងំអ្នស់ិ បោះ� កន�ង រ�ឋ មីីបោះនសូិតា

�� ស�ទុះ បោះ�ះបោះ�ោ ត តាម្បី ណែម្រាប់ស�ើ យ៍ ��។  វធិីើសាម្រាសរ បោះ�ះ  ណែតង្គ ម្រាតវូ �� បោះគ ��យម្បី បោះ�ថា 
“ស�ឹួក បោះ�ោ ត  អ្នវតរ�� ”។ សូម្បី បោះសោើ សំុ ស�ឹួក បោះ�ោ ត រប់ស់ អ្នោក ជា ប់នាំះ �់ បោះដូើម្បី ើី ធានាំ �� ថា 
អ្នោក �ឹង្គ �� បោះពល បោះវ� ម្រាគប់់ ម្រា��់ បោះដូើម្បី ើី ទុទួុល ��ង្គ បោះផ្ទះើើ ស�ឹួក បោះ�ោ ត រប់ស់ អ្នោក ម្រាតឡប់់ បោះ� វញិ។ 
រាល់ ស�ឹួក បោះ�ោ ត ទាំងំ្គអ្នស់  ម្រាតវូ��  ម្រាតាណែម្រាប់ស�ើ យ៍  ប់ញ្ជាា ក់ ថា �� បោះផ្ទះើើ បោះ�ញ  មុ្បី� ឬ 
បោះ� ថ្ងៃ�ៃ បោះ�ះបោះ�ោ ត  ថ្ងៃ�ៃ ទុើ ៣  វ�ិិ�កា បោះ�ើយ �� បោះ� ដូល់ ការយិាល័យបោះរៀប់�ំ ការ  បោះ�ះ បោះ�ោ ត 
ម្បី�� �ួស ពើ  ថ្ងៃ�ៃ ទុើ ១០ វ�ិិ�កា ២០២០ ជាកំ��ត។



សំុ ស�ឹួក បោះ�ោ ត បោះ�
mnvotes.org/absentee

1 បោះផ្ទះើើ ស�ឹួក បោះ�ោ ត រប់ស់ អ្នោក បោះ�វញិ  
តាម្បី វធិីើ២យាះ ង្គ៖

តាម្បី ណែម្រាប់ស�ើ យ៍ បោះ�យ យក បោះ� ទុ�ួក់ បោះ�

ការយិាល័យ បោះរៀប់�ំ បោះ�ះបោះ�ោ ត ម្រាប់ចំា ម្រាក រុង្គ រប់ស់ បោះ�ក អ្នោក 

ទុទួុល �� ស�ឹួក បោះ�ោ ត 
ម្រាប់ត�ប់តរ� តាម្បី បោះស�ករើណែ�នាំ ំ��ង្គ បោះ�ះបោះ�ោ ត
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តាមីដាន សិនឹ�ក បោះ�ន ត របស់ិ បោះ�ក អ្ននក

 ពិិនិតយ បទ្ធ ដែ�នាំ ំសិម្រាមាប់ អ្ននក បោះ�ះបោះ�ន ត  
បោះរៀប់ បោះរៀង្គ បោះ�យ ម្បី�តរ រប់ស់ បោះយើង្គ បោះ� សម័័្បី�ធ អ្នោក ដឹូកនាំ ំអាសុើ អាបោះម្បីរកិាងំ្គ caalmn.org/voterguide

បោះ�ក អ្នោក អា� ព���តយ បោះម្បីើល ថា បោះតើ ស�ឹួក បោះ�ោ ត រប់ស់ អ្នោក ម្រាតវូ �� បោះគ រាប់់ ឬ អ្នត់ �� តាម្បី រយៈ បោះគ�ទំុព័រ  រប់ស់ រដូឋបោះលខាធី�ការ រប់ស់ អ្នោក 
បោះ�យ បោះម្រាប់ើ បោះលខ្លួ ប័់�ណបោះប់ើកប់រ             Social Security រប់ស់ អ្នោក។ 

ម្រាប់ស�� បោះប់ើ ស�ឹួក បោះ�ោ ត រប់ស់ អ្នោក ម្រាតវូ �� បោះគ ម្បី��ទុទួុល បោះ�យ សារ បោះ�តុផ្ទះល ណា មួ្បីយ  
ម្បីន្ត្រី�រើ បោះ�ះបោះ�ោ ត �ឹង្គ ខ្លួល ឬ អុ្នើបោះម្បីះល បោះ� ឲ្យយ អ្នោក ម្បីក បោះ�ះ បោះ�ោ ត បោះ�យផ្ទាះ ល់  បោះ� សិា�ើយ៍បោះ�ះ�ោ ត មុ្បី� ថ្ងៃ�ៃ  

ឬ បោះ�សិា�ើយ៍បោះ�ះ បោះ�ោ ត រប់ស់ អ្នោក បោះ� ថ្ងៃ�ៃ បោះ�ះ បោះ�ោ ត ។

ឬ បោះលខ្លួ 



បោះ�ះបោះ�ោ ត មុន ថ្ងៃ�ៃ  បោះ�យ ផ្ទាា ល់់ បោះ�ះបោះ�ោ ត មុន ថ្ងៃ�ៃ  បោះ�យ ផ្ទាា ល់់បោះ�ះបោះ�ោ ត មុន ថ្ងៃ�ៃ  បោះ�យ ផ្ទាា ល់់
ការ បោះ�ះ បោះ�ោ ត មុ្បី� ថ្ងៃ�ៃ ��  រ�ូត ដូល់ ថ្ងៃ�ៃ ២ វ�ិិ�កា (មួ្បីយ ថ្ងៃ�ៃ មុ្បី� ថ្ងៃ�ៃ បោះ�ះបោះ�ោ ត)។ 
សូម្បី ម្រាបឹ់កា ជាមួ្បីយ ការយិាល័យ បោះរៀប់�ំ ការ បោះ�ះបោះ�ោ ត ម្រាប់ចា ំតំប់�់ រប់ស់បោះ�ក អ្នោក  
បោះដូើម្បី ើី ដឹូង្គ ពើ ទុើតាងំ្គ បោះ�ះ បោះ�ោ ត មុ្បី� ថ្ងៃ�ៃ ទាំងំ្គអ្នស់ ណែដូល បោះ� ជួ�ត អ្នោក។

ថ្ងៃ�ៃបោះ�ះ បោះ�ោ ត  គឺ បោះ� ថ្ងៃ�ៃ អ្នង្គាគ រ  ទុើ៣ វ�ិិ�កា ២០២០។ ការ បោះ�ះ បោះ�ោ ត  �ឹង្គ ដំូបោះ�ើ រការ ពើ បោះ�ះ ង្គ  
៧ ម្រាពឹក ដូល់  ៨ យប់់ បោះ�   សិា�ើយ៍ បោះ�ះបោះ�ោ ត ណែដូល រដូឋ �� ចាត់តាងំ្គ ដូល់  របូ់ អ្នោក។ 

បោះ�ះបោះ�ោ ត បោះ� ថ្ងៃ�ៃ បោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ះបោះ�ោ ត បោះ� ថ្ងៃ�ៃ បោះ�ះបោះ�ោ តបោះ�ះបោះ�ោ ត បោះ� ថ្ងៃ�ៃ បោះ�ះបោះ�ោ ត



ជំំនួយ សុ��ប់ ការ បោះ�ះបោះ�ោ តជំំនួយ សុ��ប់ ការ បោះ�ះបោះ�ោ តជំំនួយ សុ��ប់ ការ បោះ�ះបោះ�ោ ត
 បោះដូើម្បី ើីធានាំ ថា អ្នោក អា� បោះ�ះ បោះ�ោ ត �� សិា�ើយ៍ បោះ�ះបោះ�ោ តទូុបោះ�  
�� ផ្ទះរល់ �ូវ ការ សម្រាម្បីលួ បោះផ្ទះសង្គៗ ដូូ� ជា ការ បោះ�ះបោះ�ោ ត ណែអ្នប់��បោះ�ើើម្បី ផូួ្ទះវ បោះ�យ ម្បី�� ��់ �ុះ ពើ រ�យ�រ 
ម្បីន្ត្រី�រើ បោះ�ះបោះ�ោ ត ណែដូល បោះ�ះ បោះម្រា�ើ� ភាសា ��ង្គ �ះ សុើ� បោះ�ះបោះ�ោ ត សម្រា�ប់់ ជួ� ព�ការ  ��ង្គ ម្បី�ុសស ចាស់ ជួរា។

មាន សំិ�ួរ បដែនែមី?
ដែសិែង យល់ បដែនែមី បោះ� www.vote.gov។
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