
ពត័ម៌ានសំខាន៖់ អ្នកត្តូវដាក់ពាកយសសនើស ំច ុះស ម្ ុះ ស ុះសនន តជាមួយសនលឹកសនន តរបស់អ្នក (សៅកន ងសរោម សំប ត្តហតថ
សេខាពណ៌ស) ស ើមបីឱ្យសេរាបស់នលឹកសនន ត របស់អ្នក។

 

 បំសពញពាកយសសនើស ំច ុះស ម្ ុះអ្នកស ុះសនន ត និងច ុះហតថសេខា
▪ បង្ហា ញសាក្សីរបស់អ្នក្នូវប័ណ្ណបបើក្បររបស់អ្នក្ ឬភ័សតុតាងដែលបានអ្នុញ្ញា តបសសងប ៀត ដែលបញ្ញា ក់្អំ្ពី ីក្ដនែងរស់បៅរបស់

អ្នក្។ សូមមមើលខាងមរោមររសិនមរើអ្នកព ុំមានមលខណាមួយមេ។
 

 ស ុះសនន ត!
▪ បង្ហា ញែល់សាក្សនូីវសនែឹក្បនន តមិនទាន់គូស របស់អ្នក្ បន្ទា ប់មក្គូសសនែឹក្បនន តរបស់អ្នក្ បោយខ្ែួនឯង។
▪ អ្នុវតតតាមការដណ្នំ្ទបៅបលើសនែឹក្បនន ត
▪ សូមកំុ្សរបសរប ម្ ោះ ឬបលខ្អ្តតសញ្ញា ណ្ របស់អ្នក្បៅក្ដនែងណាមួយបលើសនែឹក្បនន ត។
▪ សូមកំុ្បបាោះបនន តឱ្យបបក្ខជនប្រើនជាងរំនួន ដែលបានអ្នុញ្ញា ត។ ររសិនមរើអ្នកម ោះមនន តឱ្យមរកខជនមររើនជាងរុំនួន ដែល ន

អ្ន ញ្ញា ត ម ោះសនលឹកមនន ត ររស់អ្នកសរមារ់ោរយិាលយ័ម ោះនឹងមិនរតូវ  នរារ់ម ើយ។ សូមមមើលទពំរ័ម្ខា ងមទៀតប្រសនិមរើអ្នកគូស សនលកឹមនន ត
ខុស។

 ដាក់សនលឹកសនន តរបស់អ្នកសៅកន ងសរោមសំប ត្ត សនលឹកសនន តពណ៌ដាដំ ង
▪ សូមកំុ្សរបសរបៅបលើបរសាមសំបុ្ត

 ដាក់សរោមសំប ត្តសនលឹកសនន តពណ៌ដាដំ ង និងពាកយសសនើស ំច ុះស ម្ ុះអ្នកស ុះសនន តសៅកន ង សរោមសំប ត្តហតថសេខា
ពណ៌ស

 

 បំសពញសរោមសំប ត្តហតថសេខាពណ៌សឱ្យ ន ត្េបក់ដនលង
▪ ្បសិនបបើពំុមានសាែ ក្ប  សូមោក់្ប ម្ ោះ និង អាសយោា នបៅ Minnesota របស់អ្នក្។
▪ ោក់្បលខ្ប័ណ្ណបបើក្បរ Minnesota បលខ្អ្តតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ Minnesota ឬបលខ្ សនតិសុខ្សងគមបួនខ្ាង់រុងប្កាយរបស់អ្នក្។

សូមត្ ក ថា នសត្បើត្ ស់សេខ ូចគ្នន ដ េ អ្នក នផ្ដេស់ៅសេើពាកយសសនើស ំសនលឹកសនន តសត្មាបព់េរ ឋអ្វតតមាន។
ររសិនមរើអ្នកព ុំមានមលខណាមួយមេ សូមពិនិតយមមើលររអ្រ់។

▪ អាន និងរុោះហតថបលខាបលើពាក្យសបថ
▪ ឱ្យសាក្សីរបស់អ្នក្ោក់្ប ម្ ោះរបស់គាត់ និង អាសយោា នសែូវ Minnesota រមូទំាង ី្ក្ុង (មិនដមន្បអ្ប់សំបុ្ត) បង្ហា ញភ័សតុតាង

ណាមួយដែលអ្នក្បានបង្ហា ញគាត់ ររួរុោះហតថបលខាោក់្ប ម្ ោះរបស់គាត់។
ររសិនមរើសាកសីររស់អ្នកគឺជាមន្រនតី ឬសាោរ ីពួកគាត់រតូវដាក់ម ខតុំដែងជុំនួសឱ្យអាសយដាា ន។ សាោររីតូវម ោះរាររស់
គាត់ផងដែរ។

▪ បិ បរសាមសំបុ្ត 

 ដាក់សរោមសំប ត្តហតថសេខាសៅកន ងសរោមសំប ត្ត ត្បេេព់ណ៌សធំស ើមបីការពារក ំឱ្យសេស ើញពត័ម៌ាន ឯកជន
របស់អ្នក
▪ បិ បរសាមសំបុ្ត 

 ត្បេេស់នលឹកសនន តរបស់អ្នកសៅត្តឹមថ្ងៃស ុះសនន តសៅ អាសយដាឋ នសៅសេើសរោមសំប ត្តត្បេេ ់សនលឹកសនន តអាចនឹង
មិនបញ្ជូ នសៅកដនលងស ុះសនន ត។
អ្នក្មានជប្មើសបី៖
▪ បញ្ាូ នសនែឹក្បនន តឱ្យទាន់ថ្ថៃបបាោះបនន ត បោយ ប្បើ្បាស់បសវាបញ្ាូ នសំបុ្តអាបមរកិ្ ឬបសវា បញ្ាូ នក្ញ្ច ប់បបញ្ាើ
▪ ្បគល់សនែឹក្បនន តបោយផ្ទា ល់មុនថ្ថៃបបាោះបនន តឬ បៅ្តឹមបមា៉ោង 3:00 ល្ងៃ របៅថ្ថៃបបាោះបនន ត។
▪ ឱ្យនរណាមាន ក់្្បគល់សនែឹក្បនន តបៅ្តឹមបមា៉ោង 3:00 ល្ងៃ របៅថ្ថៃបបាោះបនន ត។

រ គគលមនោះមិនអារររគល់សនលឹកមនន តមលើសពី3ម ើយ។
ស ើមបីពិនិតយសមើេសនលឹកសនន តសត្មាបព់េរ ឋអ្វតតមាន សូមចូេសៅកានដ់វបោយត ៍www.mnvotes.org.

 

អ្នកច ំចត់្តូវការ៖
▪ សនែឹក្បនន ត*

▪ បរសាមសំបុ្តសនែឹក្បនន តពណ៌្ោំដែង*

▪ ពាក្យបសនើសំុរុោះប ម្ ោះអ្នក្បបាោះបនន ត*

▪ បរសាមសំបុ្តហតថបលខាពណ៌្ស*

▪ បរសាមសំបុ្ត្បគល់ពណ៌្សធំ*

▪ ប ិរ ឹក្បមម
▪ ប័ណ្ណបបើក្បរ Minnesota ដែលមាន អាសយោា ន ឬភ័សតុ

តាងដែលបានអ្នុញ្ញា ត បសសងប ៀតដែលបញ្ញា ក់្អំ្ពី ី
ក្ដនែងរស់បៅ របស់អ្នក្។ សូមមមើលេុំព័រមាខ ងមេៀតសរមារ់
រញ្ជ ីជមរមើស  

* ្បសិនបបើពំុមានសមាា រទំាងបនោះប  សូមទាក់្ ង មក្មន្រនតីបបាោះ
បនន តក្នុងមូលោា នរបស់អ្នក្។

▪ បលខ្អ្តតសញ្ញា ណ្របស់អ្នក្
បលខ្ប័ណ្ណបបើក្បរ Minnesota បលខ្អ្តតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ Minnesota ឬ
បលខ្សនតិសុខ្សងគមរបស់អ្នក្បួនខ្ាង់ រុងប្កាយ។ សូមមមើលខាងមរោម
ររសិនមរើអ្នកព ុំមានមលខណាមួយមេ។

▪ សាក្សី
អ្នក្ដែលបានរុោះប ម្ ោះបបាោះបនន តបៅ Minnesota រួមទុំងរដី/ររពនធ ឬសារ់
ញាតិររស់អ្នក
ឬ សាការី
ឬ បុគគលដែលមានសិ ធិបរៀបរំការសបថ

ការដណនំ
អំ្ពីរសបៀបស ុះសនន តតាមរយៈសនលឹកសនន តសត្មាប ់ពេរ ឋអ្វតតមាន
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ប័ណ្ណបបើក្បរ Minnesota ដែលមានសុពលភព អ្តតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ Minnesota ឬលិខិ្តអ្នុញ្ញា ត បបើក្បរដែលមានអាសយោា នបរចុបបននរបស់អ្នក្ ឬ
អ្តតសញ្ញា ណ្របូថតដែលពំុមានអាសយោា នបរចុបបនន របស់អ្នក្ រមួជាមួយនឹងឯក្សារដែលមានអាសយោា ន បរចុបបននរបស់អ្នក្

▪ អ្តតសញ្ញា ណរូបងតរសបចាប៖់ ប័ណ្ណបបើក្បរ Minnesota ឬរែាបសសងប ៀត លិខិ្តអ្នុញ្ញា តបរៀន បបើក្បរ ឬអ្តតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ លិខិ្តឆ្ែងដែនអាបម
រកិ្។ អ្តតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណបោធា ឬបោធារូលនិវតតន៍ អាបមរកិ្ ប័ណ្ណសមាគ ល់សិសសអ្នុវ ិាល័យ/វ ិាល័យ/សាក្លវ ិាល័យ Minnesota ឬ អ្តត
សញ្ញា ណ្ប័ណ្ណ សមាគ ល់កុ្លសមព័នធដែលមានហតថបលខារបស់អ្នក្ មក្ពីកុ្លសមព័នធដែល  ួលសាគ ល់បោយការោិល័យកិ្រចការឥណាា  (BIA)។

▪ ឯកោររសបចាបដ់ េមានអាសយដាឋ នបចច បបននរបស់អ្នក៖ វកិ្កយប្តរាប់បែើម ដែលរមួមាន របាយការណ៍្គណ្បនយយ និងលិខិ្តជូនែំណឹ្ង
អំ្ពីការចាប់បសដើមបសវាដែលមានរុោះហតថបលខា បៅក្នុងរយៈបពល30ថ្ថៃមុន ឬដែលមានរយៈបពល កំ្ណ្ត់30ថ្ថៃមុន ឬប្កាយថ្ថៃបបាោះបនន ត។ របាយ
ការណ៍្តថ្មែសិក្ាបរចុបបនន។ ឬកិ្រចសនា ជួលសាោះ្បសិនបបើមានសុពលភាពរហូតែល់ថ្ថៃបបាោះបនន ត។ វកិ្កយប្តរសបរាប់មាន៖ ហ្គគ ស អ្គគិសនី
កាក្សំណ្ល់រងឹ  ឹក្ លូ  ូរស័ពា  ូរស័ពាថ្ែ  ូរ សសន៍ អីុ្នធឺណិ្ត ប័ណ្ណឥណ្ទាន ឬបសវាធន្ទគារ ឬវកិ្កយប្តស្មាប់បង់ថ្ថែឈ្នួល ឬបញ្ញច ំ។

ឬ ឯក្សារណាមួយខាងប្កាម៖
▪ បង្ហក ន់ថ្ែពណ៌្បលឿងស្មាប់អាជាា ប័ណ្ណ Minnesota ដែលសុពលភាព អ្តតសញ្ញា ណ្ ប័ណ្ណ Minnesota ឬប័ណ្ណអ្នុញ្ញា តបបើក្បរ ដែលមាន

អាសយោា នបរចុបបននរបស់អ្នក្
▪ ការសដល់សក្ខីប្ត៖ ហតថបលខារបស់អ្នក្បបាោះបនន តដែលបាន រុោះបញ្ា ីដែលរស់បៅក្នុងតំបន់របស់ អ្នក្ និង បានែឹងថាអ្នក្រស់បៅក្នុងតំបន់បន្ទោះ។

្បសិនបបើសាក្សីរបស់អ្នក្្តូវបានរុោះប ម្ ោះបបាោះបនន តបៅក្នុងតំបន់បនោះ សាក្សីរបស់ អ្នក្អារធាន្ទជូនអ្នក្បាន។ រ គគលមនោះរតូវរុំមពញ និងរ ោះហតថ
មលខាមលើេរមង់សកខីររតមៅដផនកខាងមរោយននពាកយមសនើស ុំរ ោះម ម្ ោះអ្នកម ោះមនន ត។

▪ អ្តតសញ្ញា ណ្ប័ណ្ណសមាគ ល់កុ្លសមព័នាដែលមានប ម្ ោះ អាសយោា ន ហតថបលខា និងរបូថត របស់អ្នក្ពីកុ្លសមព័នធដែល  ួលសាគ ល់បោយ BIA
▪ “លិខិ្តជូនែំណឹ្ងអំ្ពីការរុោះប ម្ ោះយឺត” ្បសិនបបើអ្នក្បាន  ួលពីសវនក្ររសុក្ ឬបសមៀន្ក្ុង
▪ ្បសិនបបើអ្នក្បានផ្ទែ ស់ ីលំបៅបៅក្នុងតំបន់ ឬបានបដូរប ម្ ោះ បញ្ា ីប ម្ ោះបរចុបបននបៅក្នុង តំបន់
▪ ការបរញសក្ខីប្តស្មាប់ពលរែាថ្នអ្គារសាន ក់្បៅជាក់្ល្ងក់្៖ ហតថបលខារបស់បុគគលិក្ថ្នអ្គារសាន ក់្បៅរបស់ អ្នក្ រមួទំាងអ្គារដថទំា សាោះសាន ក់្បៅ

ជា្ក្ុម ជ្មក្ស្មាប់ស្រសតីរងប្គាោះ ជ្មក្ស្មាប់ ពលរែាគាម នសាោះសដមបង។ល។  ្បសិនបបើអ្នក្មិនរាស់ថាបតើ ីក្ដនែងរស់បៅដែលអ្នក្រស់បៅមាន
សិ ធិដែលកំ្ណ្ត់បោយរាប់ឬប  សូម ូរស័ពាសាក្សួរមន្រនតីបបាោះបនន តបៅក្នុងមូលោា នរបស់អ្នក្។ បុគគលិក្្តូវបំបពញ និងរុោះហតថបលខាបៅបលើ
សក្ខីប្ត បៅ ំព័រប្កាយថ្នពាក្យបសនើសំុរុោះប ម្ ោះអ្នក្បបាោះបនន ត។

ការដកដត្បកំហ ស 
▪ ្បសិនបបើមានបពល សូមបសនើសំុសនែឹក្បនន តថមីពី ការោិល័យបបាោះបនន តរបស់អ្នក្។ ឬ

▪ គូសបចាលប ម្ ោះបបក្ខជនដែលអ្នក្្រឡំគូស ររួ បន្ទា ប់មក្គូសយក្ប ម្ ោះបបក្ខជនដែលអ្នក្បពញរិតត
(សូមកំុ្រុោះហតថបលខាសបងខបបៅបលើក្ដនែង ដក្របស់អ្នក្)។

ត្បសនិសបើអ្នកជាជនពិការ៖
្បសិនបបើអ្នក្ជាជនពិការ ឬមិនអារគូសសនែឹក្បនន ត របស់អ្នក្បាន សាក្សីរបស់អ្នក្អារជួយគូសសនែឹក្ បនន តបៅតាមការដណ្នំ្ទរបស់អ្នក្ បរៀបរំឯក្សារ និង
បំបពញដបបប ជូនអ្នក្។

បៅបពលរុោះហតថបលខាបលើបរសាមសំបុ្ត រាប់ Minnesota ដរងថា អ្នក្អារ៖
▪ រុោះហតថបលខាបៅបលើបរសាមសំបុ្ត្បគល់បោយខ្ែួនអ្នក្ផ្ទា ល់ ឬ
▪ គូសសនែឹក្បនន តបោយខ្ែួនឯង ឬ
▪ សំុឱ្យសាក្សីរបស់អ្នក្ជួយរុោះហតថបលខាជំនួសអ្នក្ បៅរំបពាោះមុខ្អ្នក្។ (ឱ្យសាក្សីរុោះហតថបលខាោក់្ ប ម្ ោះរបស់គាត់សងដែរ)។
▪ ្បសិនបបើអ្នក្បានប្បើ្បាស់្តាហតថបលខាស្មាប់ ការរុោះហតថបលខាទំាងអ្ស់ អ្នក្អារប្បើ្បាស់្តា ហតថបលខារបស់អ្នក្ ឬសំុឱ្យសាក្សីរបស់ អ្នក្ប្បើ្បាស់

្តាហតថបលខារបស់អ្នក្បៅរំបពាោះមុខ្ អ្នក្។
លក្ខខ្នតិក្ៈ Minnesota Statutes ដសនក្ 645.44 អ្នុដសនក្ 14 

កំ្ណ្ត់សមាគ ល់៖ លិខិ្តបសារសិ ធិមិនអារប្បើ្បាស់ បៅក្នុងការបបាោះបនន តបឡើយ។ បុគគលដែលមានលិខិ្ត បសារសិ ធិអារ្តឹមដតរុោះហតថបលខាជំនួសអ្នក្ បៅរំបពាោះមុខ្
អ្នក្ដតប៉ោុបណាណ ោះ ែូរដែលបានបលើក្បឡើង ខាងបលើ។ 

ជសត្មើសសត្មាបភ់ស័ត តាងអំ្ពីទីកដនលងដ េអ្នករសស់ៅ

កំណតស់មាា េអ់្ំពកីាររកាការសមាៃ ត៖់ ្បសិនបបើ សនែឹក្បនន តរបស់អ្នក្្តូវបាន  ួលយក្ បន្ទោះប ម្ ោះ និងអាសយោា នរបស់អ្នក្អារនឹង្តូវបង្ហា ញជាសាធារណ្ៈបៅបពល  ួលយក្ បៅបពលប្បើ
្បាស់ស្មាប់ ការបបាោះបនន ត ស្មាប់បគាលបំណ្ងនបោបាយ និង ការអ្នុវតតរាប់។ បបើមិនែូបចាន ោះប   ិននន័យដែលអ្នក្ សដល់ជូនបៅបលើបរសាមសំបុ្តហតថបលខារបស់អ្នក្នឹង ្តូវោក់្កំ្ហិត
រំបពាោះមន្រនតីបបាោះបនន តរបស់អ្នក្រហូតែល់បមា៉ោង 8:00 ល្ងៃ របៅថ្ថៃបបាោះបនន ត។ បន្ទា ប់ពីបពលបន្ទោះ បរសាមសំបុ្តរបស់អ្នក្ និង ិននន័យបៅបលើបរសាមសំបុ្តបន្ទោះ ប្ៅពីបលខ្អ្តតសញ្ញា ណ្របស់អ្នក្គឺ
ជាព័ត៌មានសាធារណ្ៈ។ បលខ្អ្តតសញ្ញា ណ្របស់អ្នក្គឺចំាបារ់បែើមបី ធាន្ទថាសនែឹក្បនន ត្តូវបាន្បគល់បោយអ្នក្បបាោះបនន តដតមាន ក់្ដែលបានោក់្ពាក្យបសនើសំុ។ អ្នក្អារបែិបសធមិន្បគល់បលខ្
អ្តតសញ្ញា ណ្ ប៉ោុដនតការបធវើែូបរនោះអារនឹងបធវើឱ្យសនែឹក្បនន តរបស់អ្នក្្តូវបានបែិបសធ បហើយនឹងមិនអារឱ្យអ្នក្ពិនិតយបមើល សាថ នភាពសនែឹក្បនន តស្មាប់ពលរែាអ្វតតមានរបស់អ្នក្តាម្បព័នធអ្ន
ឡាញបឡើយ។ 
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